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 :صــــــــــــــالملخ

ب تزاید ببعد ظهور مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة في الكثیر من الدول عموما و الدول النامیة خصوصا بس     
تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة وهو ما أدى لتزاید حجم اإلنفاق العام من جهة وتقاعس اإلیرادات العامة عن مجاراة 

جهة أخرى، وقعت معظم الدول في عجز مالي كبیر فأصبح  هذا المشكل من أهم المشاكل التي اإلنفاق العام من 
تشغل بال معظم الحكومات وذلك لآلثار االقتصادیة واالجتماعیة المترتبة عنه ،خصوصا في فترة الثمانینات أین 

سیاسة المیزانیة باعتبارها وسیلة أصبحت معظم دول العالم تعاني من هذه المشكلة ومنذ ذلك الحین تزاید االهتمام ب
حیث أولت لها الدول اهتماما كبیرا باعتبارها سببا وعالجا لعجز  فعالة في معالجة  العجز في الموازنة العامة للدولة ،

  .الموازنة العامة للدولة في نفس الوقت

عالج عجز الموازنة العامة للدولة في كل حاولت الدراسة معالجة اإلشكالیة المتعلقة بدور سیاسة المیزانیة في  لقدو        
ومع تسارع األحداث االقتصادیة في العالم وتحول األنظمة ألنه  ،2012-1990من الجزائر وتونس خالل الفترة 

االقتصادیة إلى أنظمة اقتصاد السوق تغیرت السیاسات االقتصادیة وانعكس ذلك على معظم الدول النامیة عموما 
حیث تغیر مجرى سیاساتها الموازنیة خصوصا مع تفاقم أزمة المدیونیة واللجوء للمؤسسات  والجزائر وتونس خصوصا

المالیة الدولیة، من اجل اإلصالحات وتجاوز االختالالت االقتصادیة عموما  وعجز الموازنة العامة خصوصا والذي 
واعتماد الدول على موارد معینة ومحدودة تزاید حجمه بسبب التسارع الهائل في نمو اإلنفاق العام وشح الموارد المالیة 

  .وغیر مستقرة

مقارنة كل جوانب سیاسة المیزانیة  في بوإلظهار دور سیاسة المیزانیة  في عالج عجز الموازنة العامة أكثر قمنا       
طرق تمویل  وأتأثیرها على الموازنة العامة للدولة  أوسواء ما یخص األطر التي تحكمها  خالل نفس الفترة، الدولتین
فتوصلنا إلى أن سیاسة المیزانیة من أهم السیاسات االقتصادیة الفعالة في عالج  ن ،الدولتی في كال الموازني العجز

من بین المبررات األساسیة للجوء الجزائر وتونس  انعجز الموازنة العامة وذلك باستخدام أدواتها المتنوعة و 
فلقد نجحت إلى حد بعید في الوصول لتحقیق  ،التوازن في الموازنة العامةلإلصالحات االقتصادیة هو استعادة 

آلیات سیاسة المیزانیة في وتوصلنا إلى أن  التوازنات الكلیة عموما والتحسین من أداء سیاسة المیزانیة خصوصا ،
مدى  استنتجنااألخیر في  د الموازنة العامة ولكن یختلف التأثیر في كلتا الدولتین، ویالجزائر وتونس تؤثر في رص

أهمیة سیاسة المیزانیة في عالج العجز الموازني عن طریق انتهاج سیاسة میزانیة حكیمة ورشیدة تتماشى والظروف 
   .دولة لكلاالقتصادیة 
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Abstract: 
     After the emergence of the problem of the inability of the state budget in a lot of countries in 
general and developing countries, especially because of the increasing state intervention in 
economic life , which led to the increasing volume of public spending on the one hand and the 
failure of public revenues to keep pace with public spending on the other hand , has signed most of 
the countries in the large fiscal deficit this became the problem of the most important problems that 
preoccupy most governments and that the effects of the economic and social implications of it, 
especially in the eighties where became most countries in the world suffer from this problem and 
has since increased interest in the policy of the budget as an effective way to address the deficit in 
the state budget , where countries have paid great attention as a cause and a cure for the deficit of 
the state budget at the same time . 
       The study tried to address the problem concerning the role of budget policy in the treatment of 
the inability of the state budget in both Algeria and Tunisia during the period 1990-2012 , to that 
with the acceleration of economic events in the world and the transformation of economic systems 
to systems market economy changed economic policies and reflected in most of the developing 
countries in general Algeria and Tunisia especially where change the course of their policies 
budgetary especially with the worsening debt crisis and the use of international financial institutions 
, in order to reform and overcome the economic imbalances in general, and the budget deficit , 
particularly as the increased size due to acceleration tremendous growth in public spending and lack 
of financial resources and the adoption of States to certain resources and limited and unstable . 
      To show the role of budget policy in the treatment of the budget deficit more we compare all 
aspects of budget policy in the two countries during the same period , both with respect to the 
frameworks that govern or impact on the state budget or ways to finance the deficit Almoisna in 
both countries , Vetosalna that the budgetary policy of the most important economic policies 
effective in the treatment of the budget deficit and using the tools of diverse and among the primary 
justification for asylum Algeria and Tunisia to the economic reforms is to restore the balance in the 
general budget , it has succeeded to a large extent on access to balances the college in general and 
the improvement of the performance of the budget policy in particular , and we determined that 
mechanisms of budget policy in Algeria and Tunisia, affecting the balance of the general budget , 
but the effect is different in both countries , and in the latter , we concluded the importance of 
budget policy in the treatment of impotence Almoisna through a policy of prudent and rational 
budget in line with the economic conditions of each country 



  V  
  

Résumé : 
      Après l'émergence du problème de l'incapacité du budget de l'Etat dans un grand nombre de pays en 
général et les pays en développement , en particulier en raison de l' intervention de l'État de plus en plus 
dans la vie économique , qui a conduit à l'augmentation du volume des dépenses publiques d'une part et 
l'échec des recettes publiques à suivre le rythme des dépenses publiques d'autre part , a signé la plupart des 
pays dans le déficit budgétaire cela est devenu le problème des problèmes les plus importants qui 
préoccupent la plupart des gouvernements et que les effets des conséquences économiques et sociales de 
celui-ci , en particulier dans les années quatre-vingt où sont devenus la plupart des pays dans le monde 
souffrent de ce problème et a depuis intérêt accru pour la politique du budget comme un moyen efficace 
pour combler le déficit dans le budget de l'Etat , où pays ont accordé une grande attention comme une cause 
et un remède pour le déficit du budget de l'Etat en même temps . 
        L'étude a tenté de résoudre le problème concernant le rôle de la politique budgétaire dans le traitement 
de l'incapacité du budget de l'Etat en Algérie et en Tunisie au cours de la période 1990-2012 , pour que 
l'accélération des événements économiques dans le monde et la transformation des systèmes économiques 
aux systèmes économie de marché a changé les politiques économiques et traduit dans la plupart des pays en 
développement en général Algérie et en Tunisie en particulier où changer le cours de leurs politiques 
budgétaires en particulier avec l' aggravation de la crise de la dette et l'utilisation des institutions financières 
internationales , en vue de réformer et de surmonter les déséquilibres économiques en général , et le déficit 
budgétaire , d'autant que la taille accrue due à l'accélération énorme croissance des dépenses publiques et le 
manque de ressources financières et l'adoption des Etats à certaines ressources et limité et instable . 
        Pour montrer le rôle de la politique budgétaire dans le traitement du déficit budgétaire plus nous 
comparons tous les aspects de la politique budgétaire dans les deux pays au cours de la même période , à la 
fois en ce qui concerne les cadres qui régissent ou d'impact sur le budget de l'Etat ou des moyens de financer 
le déficit Almoisna dans les deux pays , Vetosalna que la politique budgétaire de la plus importante des 
politiques économiques efficaces dans le traitement du déficit budgétaire et en utilisant les outils de la 
diversité et au sein de la principale justification d'asile Algérie et la Tunisie pour les réformes économiques 
est de rétablir l'équilibre dans le budget général , il a réussi dans une large mesure sur l'accès aux soldes du 
collège en général et l' amélioration de la performance de la politique budgétaire en particulier , et nous 
avons déterminé que mécanismes de la politique budgétaire en Algérie et en Tunisie , affectant l'équilibre du 
budget général , mais l'effet est différent dans les deux pays , et dans le second , nous avons conclu 
l'importance de la politique budgétaire dans le traitement de l'impuissance Almoisna par une politique de 
budget prudent et rationnel en ligne avec les conditions économiques de chaque pays . 
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 المصطلحات الهامة في البحث

 سیاسة المیزانیة:

عبارة عن جملة من القواعد واألسس والركائز التي تعتمد علیها الدولة، وذلك باالعتماد على إیراداتها ونفقاتها من          
أجل التأثیر في االقتصاد بهدف الوصول لالستقرار االقتصادي، باعتبار السیاسة المیزانیة جزء هام من السیاسة 

رز قواعدها تعتمد بالدرجة األولى على استعمال مكونات الموازنة العامة من إیرادات ونفقات من أجل االقتصادیة، وأب
التأثیر في االقتصاد الوطني، وهي دراسة تحلیلیة للنشاط المالي للدولة، وما سیحققه لهذا النشاط من آثار بالنسبة 

  لمختلف قطاعات االقتصاد الوطني

 النفقات العامة :

  .صرف إحدى الهیئات واإلدارات العامة مبلغا معینا لغرض سداد إحدى الحاجات العامةهي        

 اإلیرادات العامة :

من أهم أدوات السیاسة المیزانیة التي تعتمد علیها الدولة لتغطیة نفقاتها المتزایدة، فكل دولة تعتمد على مصادر        
فاق على مرافقها والمشاریع العمومیة، لذلك تعتبر اإلیرادات العامة مختلفة ومتنوعة من اإلیرادات التي تمكنها من اإلن

  .من أهم العناصر األساسیة التي تعتمد علیها الدول في تسیطر ووضع سیاستها المالیة

 : الموازنة العامة للدولة

زمنیة مقبلة، حیث هي عبارة عن برنامج عمل متفق علیه، مبین فیه تقدیر إلنفاق الدولة ومواردها خالل فترة       
 .تلتزم به الدولة وتكون مسؤولة عن تنفیذه

  : عجز الموازنة

هو قصور اإلیرادات العام المقدرة للدولة عن سداد النفقات المقدرة فهو عبارة عن رصید موازني سالب تكون فیه      
 .نفقات الدولة أعلى من إیراداتها

  :السیاسة الضریبیة

متكاملة والتى یقوم بها النظام الضریبي  باالعتماد على مختلف المصادر الضریبیة من اجل هي عبارة عن برامج      
الوصول لتنمیة ایرادات الموازنة العامة وبالتالي الوصول لتحقیق مختلف االهداف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسة 

.  
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  :السیاسة االنفاقیة

لخاصة بإالنفاق العام تهدف لتحقیق االستقرار االقتصادي هي مجموعة من القواعد واإلجراءات والتعلیمات ا 
والتنمیة االقتصادیة،فهي عبارة عن الطریقة التي تسعى من خاللها السلطات العامة باستخدام نفقاتها العامة من 

 . أجل تحقیق االستقرار االقتصادي
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العامة   املقدمة
 

  



 

  أ 

 

  ةـــــــــــــــدمة العامـــــــــالمق
 ،تغیر جذري في مسار السیاسة االقتصادیة لمعظم الدول في العالم إلى 1929المالیة لسنة  األزمة أدتلقد     

یقوم على  األزمةكان التحلیل االقتصادي قبل  فلقدوذلك بسبب تغیر النظرة لدور الدولة في الحیاة االقتصادیة 
 األزمةكرد فعل على هذه ن الموازنة العامة و از تو  مبدأعلى  یعتمدحیاد الدولة  في الحیاة االقتصادیة وكان  أساس
حل لها ظهر الفكر الكینزي  إیجادالسیاسة النقدیة في الثالثینات من القرن الماضي والذي لم تتمكن فیه   أوائلفي 

خراجاالقتصادیة المرجوة  األهدافلتحقیق  أساسیةاسة المیزانیة كقاعدة یوالذي ركز على الس ٕ الفكر االقتصادي  وا
  . من وقعته الرأسمالي

كبیرة  أهمیةتكتسي  والتيالالت االقتصادیة الكلیة تووسیلة لمعالجة االخ كأداةاالهتمام بالسیاسة المیزانیة  فیعود    
ومع  ولكن وفي بدایة السبعینات كبیر على النشاط االقتصادي تأثیرلها من  لما في تحقیق التوازن االقتصادي
رجا حادا خصوصا بعد عدم قدرتها على معالجة هذا واجهت السیاسة المیزانیة منع ارتفاع نسب البطالة والتضخم

لنجاعتها في حل هذا الركود التضخمي، ومنذ تلك الفترة  لذلك توجه االهتمام بالسیاسة النقدیة الركود التضخمي 
  .ل بین االقتصادیینة تجاه السیاسة المیزانیة محل جداالقتصادی األفكاربقیت 

مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة في كثیر من الدول وخصوصا الدول ظهور المدیونیة  و  أزمةوبعد ظهور     
 العام اإلنفاقتزاید حجم  إلى أدىبسب تزاید تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة وهو ما عامة والعربیة خاصة  النامیة

إلیرادات عن تقاعست او  من جهة مظاهر التدخل الحكومي والذي شهد معدالت نمو عالیة أهموالذي یعتبر احد 
 أهممشكل من هذا ال  فأصبحوقعت معظم الدول في عجز مالي كبیر  حیث ،من جهة أخرى اإلنفاق العام ةمجارا

خصوصا في فترة ، هاالقتصادیة واالجتماعیة المترتبة عن لآلثاركومات وذلك حتشغل بال معظم ال التيالمشاكل 
  .معظم دول العالم تعاني من هذه المشكلة  أصبحت أینالثمانینات 

ذ ذلك الحین تزاید االهتمام بسیاسة المیزانیة باعتبارها وسیلة فعالة في معالجة  العجز في الموازنة العامة نمو     
، كبیرا باعتبارها سببا وعالجا لعجز الموازنة العامة للدولة في نفس الوقت  الها الدول اهتمام أولتحیث ،للدولة 

وما زادها  وازنةمحافظة على توازن المللالعامة  اإلیراداتمن اجل التحكم في النفقات العامة وزیادة  أدواتهاتستخدم ف
تستعمل من اجل  النقدیة وسیاسة سعر الصرف فكلها كالسیاسة األخرىهو تكاملها مع السیاسات االقتصادیة  أهمیة

  .الوصول لتحقیق االستقرار االقتصادي للدولة



 

  ب 

 

على  التأثیرهذه السیاسات االقتصادیة لما لها من دور فعال في  رأساسة المیزانیة على یس أصبحتومن هنا    
فهي وسیلة هامة ،الدولة وتعزیز االستقرار االقتصادي  أهدافتحقیق لالمالیة واستعمال المصادر المالیة األوضاع 

یراداتعام  إنفاقمن  أدواتها تأثیربسبب  القتصادیة األوضاعفي  للتأثیرتعتمد علیها الحكومة  ٕ عامة على  وا
   .واالستهالك ونمط االستثمار واالدخار وتوزیع الدخل ولما لها من فعالیة في عالج العجز الموازني اإلنتاجمعدالت 

سیاسة المیزانیة مؤشرا رئیسیا للسیاسة االقتصادیة للدولة وعلى دورها في الحیاة االقتصادیة  تعتبر        
والذي الیمكن فصله عن المشاكل االقتصادیة التى برزت مثل العامة وفي عالج عجز الموازنة  ها المالیةتووضعی

العجز الموازني من االسباب الرئیسیة بل قد یكون  ،المدیونیة واالختالالت الهیكلیة والعجز في میزان المدفوعات 
جل استهداف أللتصحیحات الهیكلیة من  واللتین لجأتا  الجزائر وتونس في الحال هو  كما، للكثیر من هذه المشاكل

عادةدور الدولة في النشاط االقتصادي  إنقاص ٕ  العبءجل تخفیف أالتوازن بین القطاع العام والقطاع الخاص من  وا
  .الموازنة العامة ىعل

عجز في موازنتها من ال الكلیة فهي تعاني  فالجزائر من بین الدول النامیة الساعیة لتحقیق التوازنات االقتصادیة    
على  ویؤثرهذا العجز یمثل لها مشكال كبیرا یخل بتوازنها االقتصادي  كانف 1986سنة  البترول أزمةالعامة مند 

ة تمكنها من عالج یومنذ تلك الفترة والجزائر تسعى جاهدة النتهاج سیاسة میزان، األخرىالمؤشرات االقتصادیة 
االقتصادیة ولم تجد  أزمتهااقتصادیة واسعة نظرا لتعقد  إصالحاتاختالالتها المالیة وذلك عن طریق الدخول في 

كانت  والتيحال سوى اللجوء لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لالقتراض وكل ذلك بسبب شح مواردها المالیة 
انت ك وأنهاعمیقة خصوصا  أزمةالجزائر في  أوقعالبترول  أسعارانخفاض ف, البترولیةتعتمد على عوائد الجبایة 

  .االقتصادیة  أوضاعهامعالجة البدء في تلك المخططات و  توقیفجبرها على تقوم بمخططات تنمویة وهو ما أ

 1998الى غایة والتى استمرت   1989وبدایة 1988اقتصادیة منذ نهایة  إصالحاتفي الجزائر   دخلت     
انتهجت سیاسة میزانیة انكماشیة من فسیاسة المیزانیة خالل هذه الفترة مرحلة جدیدة  شهدت اإلصالحاتوبهذه ،

ثر ا ما النفطیة وهو اإلیراداتتعتمد بدرجة كبیرة على  وأنهاخصوصا  وازنة العامة للدولةمالتوازن لل إعادةاجل 
فخالل هذه ،الالت تخثیر من اإلالك عالجت أناستطاعت الجزائر و  بشكل كبیر على رصید الموازنة العامة للدولة

 المالي تقلیص العجزجل أالدور الكبیر في تحدید مسار سیاسة المیزانیة من المرحلة كان لصندوق النقد الدولي 
 إصالحاتفي الجزائر  شرعتف ،  أخرىمن جهة والسیاسة الضریبیة من جهة  وذلك بتأثیره على السیاسة االنفاقیة

نفاقهاعموما  إنفاقهاواسعة فیما یخص السیاسة االنفاقیة فقلصت من حجم  ٕ الجاري خصوصا عن طریق تطبیق  وا
  .وتقلیص التوظیف األسعارودعم  العدید من االجراءات وابتعادها عن دعم المؤسسات العمومیة



 

  ج 

 

مست النظام الضریبي بالدرجة  واسعة بإصالحاتفقامت  اإلیراداتفیما تعلق باالصالحات التى مست  أما    
وعموما استطاعت الجزائر   ،الجبائیة  اإلیرادات إنعاشجل أق بالضرائب غیر المباشرة من لوخصوصا ما تع األولى

وهو ما نعكس إیجابا  أخرىالجبائیة من جهة  إیراداتهاتتحكم في نسب نمو نفقاتها العامة من جهة وارتفعت نسبة  أن
العامة خصوصا والمؤشرات االقتصادیة عموما،ومع انتهاء االصالحات االقتصادیة سنة على رصید الموازنة 

 الى  دىأ دخلت السیاسة المیزانیة في الجزائر مرحلة جدیدة وذلك مع انتعاش االیرادات البترولیة وهو ما1998
ن رصید الموازنة العامة تحس،ولقد  انتهجت الحكومة سیاسة میزانیة توسعیة فالمالیة للدولة  اإلیراداتنتعاش ا

،ولكن رغم ذلك تبقى سیاسة المیزانیة في الجزائر تعاني من نقص لعالج عجز خصوصا والمؤشرات الكلیة عموما
  .الموازنة العامة

فلقد كانت تسعى   ،1986وذلك منذ  قبل الجزائر بفترة قصیرة اإلصالحاتبالنسبة لتونس فلقد سلكت نهج  أما    
ضخمة من  إیراداتدخلت في مشاریع اقتصادیة كبیرة وهو ما تطلب منها فتصاد وطني قوي اقء منذ استقاللها لبنا

التنمویة   أهدافهایة تمكنها من تحقیق عتوساتفاقیة على سیاسة  اعتمدتیث حالمشاریع  كتغطیة نفقات تلجل أ
وقعت في عجز مالي لم تستطع  أینغایة بدایة الثمانینات من القرن الماضي  إلىواستمرت في هذا النهج التوسعي 

  .اقتصادیة هیكلیة واسعة  بإصالحاتبواسطة االقتراض من صندوق النقد الدولي وقیامها  إالتجاوزه 

فلقد  ،في سیاستها االقتصادیة عموما وسیاسة المیزانیة خصوصا  بإصالحاتومنذ ذلك الحین وتونس تقوم     
یة سیاسة میزانیة انكماشیة من اجل تقلیص العجز الموازني رفقة المؤسسات المال اإلصالحاتانتهجت في ظل 

بإصالحات قامت و  من جهة، قلصت من نفقاتها  بشكل كبیرفاالنكماشیة   االنفاقیةالسیاسة  لوظهر ذلك من خال
سیما  ،أخرىمن جهة  االقتصادیة الجدیدة مع األوضاعلیتماشى  هیكلته بإعادة وذلكفي نظامها الضریبي واسعة 

 ها فيوهو ما ساعد التغیرات لهذهمسایرة النظام الضریبي  تطلب منهان تونس دخلت في اقتصاد السوق وهو ما أو 
  .الضریبیة  إیراداتهاتعزیز 

وقعت  التيالالت تعیة المؤسسات المالیة الدولیة بشكل كبیر في عالج االخمب اإلصالحاتكل هذه ساهمت     
اسة االنفاقیة یاالقتصادیة وذاك في جانب الس إصالحاتهاحیث واصلت تونس عملیة ، فیها تونس في تلك الفترة 

فسحت  وأنهاخصوصا  العامة  واإلیراداتالعام  مكنها من التقلیل من الفجوة بین اإلنفاقوالسیاسة الضریبیة وهو ما 
ورغم كل ذلك نالحظ  ، نتاجیةاإلطاعات الق ىاص وقیامها بتحریر التجارة الخارجیة وتركیزها علالمجال للقطاع الخ

 اآلونةخصوصا في ألخرى ، من سنة نسبه ختلف تالسنوات یسودها عجز  أغلبیةالموازنة العامة في تونس في  أن
حیث ارتفع  ا المیزانیة وعلى توازنها المالياستهیبشكل كبیر على س أثرت شهدتها و التي  التي األحداثبعد األخیرة 



 

  د 

 

لصندوق النقد  أخرىاللجوء مرة  إلىبها  أدىوهو ما  احتیاجاتهاالعجز بشكل كبیر ولم تستطع تلبیة وتغطیة 
لیة اوهو ما یبین هشاشة المناعة الم 2013في منتصف سنة  أبرمت اتفاقا معهحیث  احتیاجاتهالالقتراض وتمویل 

  .ما كان نوعهاهزات مه أيا فهي ال تتحمل هوقلة موارد لتونس للموازنة العامة

I. البحث إشكالیة:  

 أنظمة إلىاالقتصادیة  األنظمةاالقتصادیة في العالم وتحول  األحداثومع تسارع  اإلطارمما سبق وفي هذا    
تغیرت السیاسات االقتصادیة وانعكس ذلك على معظم الدول النامیة عموما والجزائر وتونس اقتصاد السوق 

المدیونیة واللجوء للمؤسسات المالیة الدولیة  أزمةحیث تغیر مجرى سیاساتها الموازنیة خصوصا مع تفاقم  خصوصا
 والذي تزاید حجمهخصوصا وعجز الموازنة العامة  االقتصادیة عموما  الالتتوتجاوز االخ اإلصالحاتمن اجل 

واعتماد الدول على موارد معینة ومحدودة  تونسلالعام وشح الموارد المالیة  اإلنفاقالتسارع الهائل في نمو  بسبب
  .وغیر مستقرة

  :تىوالتي یمكن صیاغتها في التساؤل اآلالبحث  إشكالیةوبناء على ما تم استعراضه تتبلور        

  رةـــتـــخالل الفر وتونس ـــــفي الجزائة ـــة العامـــز الموازنـــة في عالج عجـــة المیزانیــساهمت سیاس فــــكی

  ؟)1990/2012(

  :تندرج تحت هذا السؤال الرئیسي أسئلة فرعیة هيو 

   ؟مفهوم سیاسة المیزانیة ما .1
  .؟سیاسة المیزانیة في عالج عجز الموازنة العامة للدولة أدواتكیف تستخدم  .2
  .سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس؟ التى مست مبررات االصالحات هي  ما .3
 الرئیسیة رقاهي الفو  ماو  ،؟العامة الموازنة رصید في المیزانیة في الجزائر وتونسسیاسة لیات كیف أثرت آ .4

 الجزائر وتونس؟ عالج عجز الموازنة بین بین سیاسة المیزانیة في
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II. فرضیات البحث:  

  :الفرضیات التالیة نضعالسابقة  األسئلةعن  اإلشكالیة و اإلجابةمن اجل مناقشة          

،وتطور دورها عبر الفكر السیاسات االقتصادیة الفعالة في عالج عجز الموازنة  أهمسیاسة المیزانیة من  .1
  .االقتصادي

  .وخاصة النفقات العامة واالیرادات العامة في عالج عجز الموازنة العامة ادوات سیاسة المیزانیة تستخدم .2
  من بین مبررات لجوء الجزائر وتونس  لالصالحات االقتصادیة هو استعادة التوازن في الموازنة العامة  .3
  .تؤثر الیات سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس في رصید الموازنة العامة ویختلف االمر في كلتا الدولتین .4

III. البحث أهداف:  

  :األتيدراسة  إلىیهدف البحث          

  .النظریة لسیاسة المیزانیة  األسسمعرفة  .1
  .مفهوم عجز الموازنة العامة وموقعه من المدارس االقتصادیة إدراك .2
  .وطبیعة االیرادت العامة معرفة العوامل المتحكمة في السیاسة االنفاقیة .3
  .سیاسة المیزانیة في الوصول لتحقیق توازن الموازنة إجراءاتومكانة  أهمیة إبراز .4
  .على وضعیة الموازنة تأثیرهافعالیة سیاسة المیزانیة في  إبراز .5
  .تونس و الحقیقیة لعجز الموازنة العامة في الجزائر األسبابالكشف عن  .6
  . تونس والجزائر ى الموازنة العامة للدولة في عل تأثیرهاسیاسة المیزانیة وكیفیة  أدوات أهم إبراز .7
  .سیاسة المیزانیة بالنسبة للمتغیرات االقتصادیة الكلیة   أهمیة إبراز .8
  .تحلیل مسار سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس خالل فترة الدراسة .9

  .د الموازنة العامةیإبراز أهمیة تنویع اإلیرادات العامة للدولة بالنسبة لرص .10

IV. اختیار الموضوع أسباب:  

  :الرئیسیة الختیار الموضوع األسباب أهممن 

  .سیاسة المیزانیة البحث في خبایا  .1
  .سیاسة المیزانیة بالنسبة لالقتصاد الجزائري والتونسيمحاولة معرفة مكانة  .2
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  .تتبع مسار السیاسة المیزانیة خالل فترة الدراسة .3
  .محاولة معرفة العوامل المؤثرة في سیاسة المیزانیة .4
  .معرفة مواطن ضعف وقوة تطبیق السیاسة المیزانیة .5
  .وتأثیراتهحجمه  دمناسبة لعالج عجز الموازنة مع تزای حلول إیجاد .6
  .األخرىالمتبادلة بین السیاسة المیزانیة والمتغیرات االقتصادیة  التأثیراتالبحث في  .7

V. البحث أهمیة:  

، الج عجز الموازنة العامة للدولةالعلمیة لهذا البحث في مدى فعالیة السیاسة المیزانیة في ع األهمیةتظهر      
ظهار ٕ في السیاسة االنفاقیة وفي سیاسة تنمیة  التأثیردورها ومكانتها في عالج العجز المالي للدولة عن طریق  وا

اقتصادیة مهمة وبارزة على  من خالل كونه یتناول سیاسةالموضوع  أهمیةومنه تنبع ، العامة اإلیراداتوتحصیل 
التوازن في الموازنة العامة للدولة في الجزائر وتونس  ودورها في تحقیق المیزانیةالساحة االقتصادیة وهي سیاسة 

  .هذا العجز یؤثر على الوضعیة االقتصادیة العامة للدولة أنباعتبار 

VI. البحثالمعتمد في منهج ال:  

 إثباتروحة ومحاولة طالم اإلشكالیةبكل جوانبه ودراسة  واإللمامالبحث  باإلجابة على أسئلةمن اجل القیام      
نقوم بتتبع  إذ ، والمنهج المقارن نهج الوصفي المنهج التحلیليمصحة الفرضیات المطروحة تم االعتماد على ال

بعرض المعطیات وتحلیلها نقوم ثم بعد ذلك ،  السیاسة المیزانیة وعجز الموازنة عبر مختلف المدارس االقتصادیة 
 كل جوانب،والمنهج المقارن عند مقارنة ي التحلیليجملة من االستنتاجات وهذا في ظل المنهج الوصف إلىلنصل 

  .الجزائر وتونس كل من سیاسة المیزانیة في

VII.  البحث إطارتحدید:  

للدولة وذلك  على الموازنة العامة وتأثیرهاشكالیة ومعرفة كیفیة عمل السیاسة المیزانیة  باإل اإلحاطةمن اجل      
وتقییم عمل السیاسة المیزانیة فلقد اعتمدنا فترة  ألخرىمن فترة  االقتصادیةیر الظروف عبر فترات متتالیة لتغ

 إلى 1990بحیث تنحصر فترة الدراسة  من في كل من تونس والجزائر، الفترة التى تلیها و  االقتصادیة اإلصالحات
على الموازنة العامة للدولة خالل فترة  وتأثیرهااسة المیزانیة یتسمح لنا هذه الفترة بتتبع مسار السو ،  2012غایة 

  .وما بعدها والوصول لتقییم شامل لمسار وعمل السیاسة المیزانیة اإلصالحات
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VIII. الدراسات السابقة:  

  :تطرقت لهذا الموضوع نجد والتيالدراسات السابقة  أهممن بین     

تمویل التنمیة دراسة حالة  جاءت بعنوان دور السیاسة المیزانیة في والتي محمود حمیدات دراسة الباحث -
بحیث تطرقت الدراسة  1994/1995جامعة الجزائر للسنة الجامعیة بدكتوراه  أطروحةالجزائر وهي عبارة عن 

فقدم لنا الباحث مسار السیاسة المیزانیة بعد االستقالل اإلصالحات وبدایتها، السیاسة المیزانیة قبل فترة  إلى
ات المتبادلة بین المؤشر  التأثیراتبین لنا  أخرىوالدور الذي تلعبه في عملیة التنمیة االقتصادیة ومن جهة 

،بحیث توصل الباحث إلى نتیجة رئیسیة 1993في سنة  معطیات الدراسة توقفتاالقتصادیة خالل هذه الفترة ل
لم تكتمل  لكنو  سیاسة المیزانیة دور كبیر وفعال في تحقیق التنمیة االقتصادیة خالل تلك الفترة ان لوهي 

 اإلصالحاتالن الدراسة مست فترة معینة من  االقتصادیة اإلصالحاتالصورة حول موقع  السیاسة من 
  .االقتصادیة

القتصاد  للجزائر خالل مرحلة االنتقالیة جاءت بعنوان السیاسة المیزان والتي دراسة الباحث محمد طویلب -
السیاسة  إلىوالتي تطرق فیها  1996/1997للسنة الجامعیة  بجامعة الجزائر ماجستیرالسوق وهي مذكرة 

االقتصادیة وتعرضت الدراسة لكل الجوانب المحیطة بالسیاسة  اإلصالحاتفي الجزائر في مرحلة  االقتصادیة
 تأثیراتالدراسة كل  أظهرتقراراتها على مسار هذه السیاسة بحیث  وتأثیرالدولیة  المیزانیة بتدخل المؤسسات المالیة

لم  وبالتالياالقتصادیة  اإلصالحاتهذه الدراسة لم تشمل كل فترة  نولك.السیاسة المیزانیة على میزانیة الدولة 
د اإلصالحات االقتصادیة ،بسبب امتداسیاسة المیزانیة لالصالحات التي مست تكتمل النظرة حول المسار الكامل

  .1998لغایة 
كانت بعنوان السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن االقتصادي  والتي سي مسعوداو دراسة الباحث در  -

من خالل هذه الدراسة  الباحثبحیث حاول وهي أطروحة دكتوراه من جامعة الجزائر، 1990/2004حالة الجزائر 
خاللها یتم تحقیق التوازن  من التي اآللیاتهي  ما االقتصادي و التوازنالسیاسة المالیة على  تأثیرمدى  إظهار

اسة المالیة وكل متطلبات التوازن یكل الجوانب المتعلقة بالس إلىالسیاسة المالیة حیث تطرق  راالقتصادي عب
ا خالل الفترة المذكورة وهو م لتأثیراذلك  بین ة الجزائر حیثوأسقطها على حالاالقتصادي وبین العالقة بینهما 

یة تطبیق الجزائر ابراز مكانة السیاسة المالیة في التوازن االقتصادي بحیث توقفت الدراسة مع بدإساعد على 
 .االقتصادي اإلنعاشلمشروع 
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وتونس الموازنة العامة للدولة في كل من الجزائر  بحثنا فهو یدرس دور سیاسة المیزانیة في عالج عجز أما
التوزان  إلرجاعتعتمد علیها الدولتین  يالت اآللیاتمختلف فهذه الدراسة تبین لنا  ،2012-1990خالل الفترة 

،وهو  اإلصالحاتتین والفترة التى تلت هذه لالدو  في كلتااالقتصادیة  اإلصالحاتفترة  خالل  لموازنة العامةل
یزانیة ودورها في عالج عجز الموازنة من جهة ، و األمر الذي یعطي لنا نظرة شاملة حول مسار سیاسة الم

فكل  ،من جهة أخرى  مقارنة  أوجه االختالف  والتشابه فیما یخص هذه السیاسة في كل من الجزائر وتونس
العامة في الجزائر في عالج عجز الموازنة  ةهذه النقاط مكنتنا من التوصل للدور الذي تلعبه سیاسة المیزانی

   .العوامل المؤثرة علیها وما هي أهم وتونس

IX.  هیكل البحثخطة و:  

 واإلجابةبالموضوع  اإلحاطةوالهدف من هذا التقسیم هو وخاتمة ل متكاملة إلى ستة فصو لقد قسمت الدراسة     
  .ثانطلق منها البح التيواختبار الفرضیات  ةرحطوالتساؤالت الم اإلشكالیةعن 

النظري للسیاسة المیزانیة حیث یعتبر هذا الفصل كمدخل لدراسة الموضوع  لإلطار األولفلقد خصصنا الفصل  
عطاء ٕ  األولثالثة مباحث رئیسة فتناولنا في المبحث  إلىالسیاسة المیزانیة من خالل تقسیمه  لصورة شاملة حو  وا

المطلب  أما ،تعریف السیاسة المیزانیة األولفتناولنا في المطلب  بثالثة مطال إلىقسمناه فمفهوم السیاسة المیزانیة 
ثم  ، ن العوامل المؤثرة على السیاسة المیزانیةاوجاء المطلب الثالث بعنو  ، اسة المیزانیةیالثاني فخصص لتطور الس

 األهدافالدور الذي تلعبه السیاسة المیزانیة في تحقیق  إلظهاربعد ذلك انتقلنا للمبحث الثاني والذي خصصناه 
أما  ،یخص دور السیاسة المیزانیة في عالج التضخم األول ثالث مطالب فكان المطلب إلىفتم تقسیمه  االقتصادیة

خصص المطلب الثالث لدور  وأخیرافتناول دور السیاسة المیزانیة في تحقیق االستقرار االقتصادي  المطلب الثاني
اسة المیزانیة والسیاسة یبحث الثالث العالقة بین السنما تناول المبی، ق التنمیة االقتصادیة یالسیاسة المیزانیة في تحق

بحیث بین لنا  مطالبثالث  إلىفقسمناه  اسة النقدیة مكملة ومتكاملة مع السیاسة المیزانیةیالنقدیة باعتبار الس
الثالث  المطلب أماالسیاسة النقدیة  أدواتفتناول المطلب الثاني  أمااسة النقدیة یالجوانب النظریة للس األولالمطلب 

  .یاسة النقدیة والسیاسة المیزانیةفركز على الترابط بین الس

ثالث مباحث حیث تناولنا في  إلىالسیاسة المیزانیة وقمنا بتقسیمه  ألدواتالفصل الثاني فلقد خصصناه  أما 
ث تتیح یالتزاید بح أسباب أوالتقسیمات  أو التعریفالنفقات العامة وكل الجوانب المتعلقة بها سواء  األولالمبحث 

فلقد  المبحث الثاني أما،اسة المیزانیة وهي النفقات العامة یللس األولى األداةلنا كل هذه النقاط تبسیط الصورة حول 
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خصصنا المبحث الثالث  لإلیرادات العامة، وأخیرا األنواعالعامة من تعریف وخصائص وكل  لإلیراداتتطرقنا فیه 
  .لضروریة والمهمة للموازنة العامةث تطرقنا لكل الجوانب ایحاإلیرادات والنفقات ب ل علىوالتي تشتمللموازنة العامة 

فقسمناه اسة المیزانیة یالس أدواتالفصل الثالث فلقد خصصناه للجوانب النظریة للعجز وكیفیة عالجه بواسطة  أما 
المبحث  أما وأنواعمن تعریف  خصصناه للجوانب النظریة لعجز الموازنة األول ثالثة مباحث رئیسیة فالمبحث  إلى

خصصناه لكیفیة تغطیة العجز  المبحث الثالث أماالثاني فتناولنا فیه كیفیة عالج العجز بواسطة السیاسة االنفاقیة 
  .اإلیرادات العامة للدولةة بواسط

ثالثة  إلىبحیث قسمناه  ،ة المیزانیة في الجزائرفصل الرابع وهو الفصل الذي خصصناه لمسار السیاسأما ال  
المبحث الثاني فتناولنا فیه السیاسة  أماالنظریة للموازنة العامة في الجزائر  األطر األولمباحث تناولنا في المبحث 

 اسة المیزانیةیالمبحث الثالث فخصصناه لمسار الس أما 1990/1998 ةاالقتصادی اإلصالحاتالمیزانیة خالل فترة 
وتأثیرها عمل السیاسة المیزانیة  آلیاتحول  أكثرمن اجل توضیح الصورة  2012-1999 اإلصالحاتبعد فترة 

  .على الموازنة العامة للدولة 

المیزانیة العامة  هتناولنا فی األولثالث مباحث المبحث  إلىالفصل الخامس فخصصناه لتونس حیث قسمناه  أما
المبحث الثالث فتناولنا  أما اإلصالحاتالمبحث الثاني فخصصناه للسیاسة المیزانیة خالل فترة  أما،للدولة في تونس 
  . اإلصالحاتة المیزانیة بعد فترة سفیه مسار السیا

حیث  یة في تونسنانیة في الجزائر والسیاسة المیزاالفصل السادس فخصصناه لعملیة المقارنة بین السیاسة المیز  أما
المبحث الثاني فتناولنا  أمایخص المقارنة بین السیاسة االنفاقیة  األولالمبحث فمباحث رئیسیة  ثالث إلىقسمناه 

وازنة العامة مد الیالمبحث الثالث فخصص للمقارنة بین رص أماالعامة للموازنة  اإلیراداتفیه المقارنة بین مصادر 
  .للدولتین

  .البحث ونتائج اختبار الفرضیات وتوصیات وآفاق البحث تحتوى على نتائجقمنا بوضع خاتمة عامة للبحث  وأخیرا 

   

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

 

  

  ول الفصل

النظري  انيةل طار امل   سياسة
 

  



ا لفصل األول                                                   اإلطار النظري لسیاسة المیزانیة
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   ـــدـــــــــــتمهی  

 أزمةلها الدول اهتماما كبیرا منذ  أعطتتعتبر سیاسة المیزانیة من ابرز السیاسات االقتصادیة التى            
تدخل الدولة في النشاط  الىاالقتصادي الكبیر كینز  نادىالكینزیة  األفكارومع ظهور  ،1929الكساد العالمي سنة 

لهذه السیاسة  أنف یلسیاسة المیزانیة وبین ك أخرىكینز صورة  طىأعاالقتصادي ومساهمتها فیه بشكل فعال حیث 
ومع تطور النشاط االقتصادي للدولة تطورت ،االقتصادیة التى تعاني منها الدول تاالختالالالدور الكبیر في عالج 

 أهمیةاكتسبت  لذلكالمالیة لها ،  األوضاعهي التى تسهر على سالمة  وأنهاا مكانة السیاسة المیزانیة ال سیما معه
ما تعلق بالجوانب  خصوصاالدولة  أهدافالسیاسات االقتصادیة لما لها من دور كبیر في تحقیق  رأسكبیرة على 

ي من ابرز السیاسات االقتصادیة التى یتم من خاللها معالجة االختالالت التى تحدث في االقتصاد هف المالیة للدولة
 إلى إضافة فاقیةناالخصوصا ما تعلق بالسیاسة  أدواتهابحیث یستخدم في ذلك مختلف  ،الوطني كالكساد والتضخم 

 صول لتحقیق االستقرار االقتصادي ،لة للو تعتمد علیها الدو  التيذلك تعد السیاسة المیزانیة من السیاسات الهامة 
فهي تتكامل  األخرىفمسارها یؤثر في العدید من المؤشرات الكلیة لالقتصاد الوطني فال یمكن عزلها عن السیاسات 

ولتناول كل هذه  .ول  لتحقیق االستقرار االقتصاديدولة وهو الوص أليمعها من اجل الوصول للهدف المشترك 
جانب  ثثالثة مباحث رئیسیة یتناول كل مبح إلىلمتعلقة بالسیاسة المیزانیة قسمنا هذا الفصل النقاط والجوانب ا

 :تياآلجاءت هذه النقاط على الشكل ولقد ، معین من الجوانب النظریة 
  
  
  
  

         
 
 
 
 
 

ولا ٔ  :لمبحث اال

 :المبحث الثاني

 :المبحث الثالث
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 مفهوم السیاسة المیزانیة: المبحث األول  
لقد تعددت التعاریف التي أعطیت للسیاسة المیزانیة كغیرها من المصطلحات االقتصادیة األخرى، إال أننا        

  .، و أهم أهداف السیاسة المیزانیةإلیها أهم االقتصادیینسوف نحاول التطرق إلى أهم وأبرز التعاریف التي تطرق 
  تعریف سیاسة المیزانیة: المطلب األول   

مشتق "فهو من الناحیة التاریخیة  ،هذا المصطلح أصلقبل التطرق إلى تعریف السیاسة المیزانیة نعرج إلى 
ة المیزانیة لسیاسل، ولكن في الوقت الحالي أصبح )1("والتي تعني بیت المال أو الخزانة ،Fiscمن الكلمة الفرنسیة 

  .والهام للدولة في النشاط االقتصاديمفهوم ومعنى أوسع یرتبط باألساس بالدور األساسي 
ة لتعدیل حجم یمجموعة اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات الحكوم"للحكومة بأنها  المیزانیةتعرف السیاسة 

   )2(".بیة من أجل خدمة أهداف اقتصادیة معینة كمعالجة التضخم والبطالةالنفقات العامة أو الحصیلة الضری
تحقیق التي ترمي إلى  ،العامةات العامة والنفقات درایمجموعة السیاسات المتعلقة باإل"بأنها  أیضاوتعرف 
  )3(.أهداف معینة

فاقیة، ناال وأوجههاه وتنفذه الدولة، وذلك باستخدام مصادرها اإلیرادیة ططوتعرف أیضا بأنها برنامج تخ
وذلك على مجمل متغیرات النشاط االقتصادي  ،وتفادي اآلثار الغیر مرغوب فیها ،إلحداث اآلثار المرغوب فیها

  )4(.واالجتماعي والسیاسي من أجل تحقیق أهداف المجتمع
فقات ستعمال األدوات المالیة من نعن طریق ایق الذي تنتهجه الدولة الطر "تعرف السیاسة المیزانیة بأنها كما 

یرادات عامة ،عامة ٕ وتحقیق األهداف  ،نة عامة من أجل مواجهة وعالج األزمات االقتصادیة من جهةمواز  و وا
  )5(."االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي تصبوا إلیها الدولة من جهة أخرى

لة على السیاسة االقتصادیة للحكومة التي تستعمل فیها كل من الالمیزانیة یستعمل للدومصطلح السیاسة 
العام من أجل التأثیر على المتغیرات االقتصادیة الكلیة، والتي یكون الهدف األساسي  درایواإل اإلنفاق العام

 )6(.إلى تحقیق االستخدام الكامل للموارد المتاحة والوصول هو االستقرار في األداء االقتصادي الكلي الستعمالها
 

                                                
  .22ص  ،1999نهضة العربیة، القاهرة، ، دار ال"دور السیاسة المالیة اإلسالمیة في تحقیق تنمیة االقتصادیة"السید عطیة عبد الواحد،  -)(1
  .338، ص2002، الدار العالمیة للنشر، الطبعة األولى، عمان، "االقتصاد الكلي"أحمد األشقر،  -)(2
  .431، ص1988، القاهرة، "واالقتصاد العامالمالیة الحكومیة "وجدي حسین،  -)(3
  .16، ص2003، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، "السیاسات المالیة"حامد عبد المجید دزار،  -)(4
  .345، ص1993، دار زهران للنشر، عمان، "النقود والمصارف"أحمد زهیر سامیة،  -)(5
  .147، ص2003، الطبعة األولى، دار المناهج، عمان، "المقدمة في االقتصاد الكلي"بشیر الدباغ، أثیل عبد الجبار الجومر،  أسامة -)(6
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  )1(".زناعیة المیزانیة في تحقیق النمو المتو و بأنها استخدام أ" یزانیةوتعرف أیضا السیاسة الم
واألسالیب والوسائل واإلجراءات  عبارة عن مجموعة من القواعد"بأنها  "عبد المطلب عبد الحمید" اكما عرفه

التي تتخذها الدولة من أجل تسییر النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة من أجل الوصول لتحقیق  ،والتدابیر
  )2(".مجموعة من األهداف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة خالل فترة معینة

لتحقیق ، بأنها استخدام اإلیرادات العامة والنفقات العامة والدین العام المیزانیةومن جانب آخر تعرف السیاسة 
الكلي والوقوف دون حدوث  التوازن بین جانبي الموازنة العامة لدولة ولتحقیق مستویات عالیة من اإلنتاج

  )3(.التضخم
وذلك باالعتماد  ،الدولةفالسیاسة المیزانیة عبارة عن جملة من القواعد واألسس والركائز التي تعتمد علیها 

، باعتبار السیاسة االقتصادي على إیراداتها ونفقاتها من أجل التأثیر في االقتصاد بهدف الوصول لالستقرار
وأبرز قواعدها تعتمد بالدرجة األولى على استعمال مكونات الموازنة  ،المیزانیة جزء هام من السیاسة االقتصادیة

وما  ،ي دراسة تحلیلیة للنشاط المالي للدولةهو ل التأثیر في االقتصاد الوطني، العامة من إیرادات ونفقات من أج
  .هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات االقتصاد الوطنيسیحققه 

ومن خالل التعاریف السابقة یمكن القول أن سیاسة المیزانیة هي من أهم وأبرز الوسائل التي تعتمد علیها 
اف اقتصادیة وسیاسیة أهد(من أجل تحقیق مختلف األهداف التي تسعى إلیها  النشاط االقتصاديالدولة للتأثیر في 

، والتي تعتمد على استعمال األساسیةفالسیاسة المیزانیة هي جزء من السیاسة االقتصادیة وأهم قواعدها  ،)واجتماعیة
  .نهوض باالقتصاد الوطنيلصادیة لالنفقات العامة واإلیرادات العامة من أجل التأثیر على األنشطة االقت

جدر إلیه اإلشارة أن السیاسة المیزانیة قد تكون سیاسة انكماشیة أو توسعیة، حیث تستعمل الدولة توما 
أو تلجأ  ،الحظ أن الحالة االقتصادیة تستدعي وتستلزم تخفیض حجم اإلنفاق العامتعندما  ،السیاسة االنكماشیة

وذلك حسب ما تستدعیه الظروف االقتصادیة، هذا فیما  ،أو تستعمل الطریقتین معاالدولة إلى زیادة نسب الضرائب 
حیث تقوم ، فآلیاتها تكون عكس آلیات السیاسة االنكماشیة التوسعیة یخص السیاسة االنكماشیة، أما بالنسبة للسیاسة

 *.ن في المطلب الثانيیإلى كیفیة استخدام الدولة للسیاست، وسوف نتطرق  بانتهاج اآللیة المناسبة الحكومة
  أهداف سیاسة المیزانیة: المطلب الثاني   
  تسعى إلى تحقیقها سیاسة من خالل التعاریف السابقة التي تطرقنا إلیها یمكن استخالص أهم األهداف التي   

                                                
  ".السیاسة المالیة " ، أما كتاب المشرق العربي فیستخدمون مصطلح "سیاسة المیزانیة " وما تجدر إلیه اإلشارة أن الكتاب الفرنكفونیین یستخدمون مصطلح  *
  .159، ص1985مؤسسة شباب الجامعیة، اإلسكندریة، ، "التضخم المالي"عنایة غازي حسین،  -)(1
  .43، ص2003، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، "السیاسات االقتصادیة على محتوى االقتصاد القومي"عبد الحمید عبد المطلب،  -)(2
   .27، ص2000دن، ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األر "مبادئ االقتصاد الكلي"مصطفى سلمان، حسام داود وآخرون،  -)(3
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ة ویمكن إجمال أهم أهداف سیاس السائدةعلى حسب الطبیعة االقتصادیة  األهدافالمیزانیة، حیث تختلف هذه  
  :المیزانیة فیما یلي

  األمثل للدخل  توزیعال  : الفرع األول    
یتم من خاللها توزیع الدخل بین الطبقات والشرائح االجتماعیة  التيالطریقة  یعني توزیع الدخل الوطني      

 اإلنتاج فأسلوبومقدار ملكیتها  اإلنتاجمساهمتها في  أساسشریحة على  أولكل طبقة  الدخل ،بحیث یتحدد
الملكیة الخاصة  أساسیقوم على  الرأسماليفي النظام  فاإلنتاجالتوزیع ، أشكالاالجتماعي السائد هو الذي یحدد 

والمساهمة الفعالة  اإلنتاجالملكیة العامة لوسائل  أساسفي النظام االشتراكي على  اإلنتاج،بینما یقوم  اإلنتاجلوسائل 
من نفقات  أدواتهافالسیاسة المیزانیة لها دور كبیر في عملیة توزیع الدخل وذلك باستخدام ، اإلنتاجیةفي العملیة 

یرادات ٕ  األرباحومعدالت  األجورتحدید سقف  أيللدخل ، األوليعلى التوزیع  بالتأثیربحیث تقوم الدولة في البدایة  وا
  .اإلنتاجعوامل  أسعارد یتحدب تقوم ذلك  إلى إضافةوالفائدة 

العام  اإلنفاقتوزیع الدخل لفائدة الطبقات المحرومة وذلك بتوجیه  بإعادةد كل هذه المراحل تقوم الدولة وبع    
نشاء إلقامة ٕ تفرض ضرائب مرتفعة على  أخرىومن جهة  أنواعهابمختلف  اإلعاناتالمنشات الخدماتیة وتقدیم  وا

   )1(.المتدنیة واألجورالدخل المرتفع وضرائب منخفضة على ذوى الرواتب  أصحاب
بواسطة استخدام سیاسة  العملیة هذه على أهمیة كبیرة لتوزیع الدخول وتؤثر تعطي الدولةنالحظ أن وبالتالي     

دوات التي تستخدمها الدولة األالمیزانیة من أجل تحقیق أكبر عدالة في توزیع الدخول، حیث تعتبر الضریبة من أهم 
على ذوي  مرتفعةذوي الدخول المنخفضة وتفرض نسب ة على ضبفرض نسب منخفللتأثیر في توزیع الدخول وتقوم 

ویرى االقتصادي ، توزیع العادل للدخول بین مختلف أفراد المجتمعالالدخول المرتفعة من أجل تقلیل الفوارق و 
حقیق العدالة وهام في تأهم ركیزة منظمة لتوزیع الدخل الوطني ولها دور فعال  أن الضریبة نرلف فاجداأللماني أو 

  )2(.في توزیع الدخول
  االجتماعیة لكي الحقیقي لألفراد من خالل زیادة النفقات الحكومیة على الدخلنفاق الحكومي إلویؤثر ا

  دخولهمزیادة یحسن من مستوى معیشتهم جراء  یستفید منها ذوي الطبقات المحرومة والمحدودة الدخل ذلك ما
توزیع امثل للدخل  فاعلیة لتحقیق األكثرالسیاسة المیزانیة  أدواتبحیث تعتبر السیاسة االنفاقیة من ابرز  ،الحقیقیة 

   )3(:فیما یلي اآلثارهذه  أهم إبرازیمكن  هذه السیاسة ، و آثارمن خالل 
                                                

 .168، دار المعارف ،دمشق، دون سنة النشر، ص "اقتصادیات المال والسیاستین المالیة والنقدیة"علي كنعان،   - )1(
  .153، ص1981، عمادة المكتبات، الریاض، "التقلبات االقتصادیة بین السیاسة المالیة والنقدیة"خضر عباس المهر،  -)2(
                          ، هیأة األعمال الفكریة ،السودان،الطبعة الثانیة،"،دراسة مقارنة مع االقتصاد الرأسمالي  السیاسة المالیة في االقتصاد االسالمي"احمد مجدوب علي،  - )3(

  .317ص  ، 2003
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   العام من خالل نفقات الصحة والتعلیم وتقدیم الخدمات االجتماعیة لذوي الدخل المحدود  اإلنفاقینجر على
عادةدعم هذه الفئات  ٕ   .التوزیع لفائدتها وا

   ذوي الدخول المحدودة وبالتالي زیادة دخولهم  األفرادالتوزیع لصالح  إعادة إلىالعینیة  اإلعاناتتؤدي سیاسة
  .الحقیقیة 

   المنخفضةالدخول  أصحابینتفع بها  التيالسلع  أسعارتخفیض  اإلنتاج إعانةینتج عن سیاسة. 
السیاسة المیزانیة هو الوصول لتحقیق العدالة في توزیع الدخل الوطني  أهدافوبالتالي نالحظ انه من ابرز     

ر نمط توزیع ختفي فیها التفاوت الكبیر في مستویات المعیشة ویتحقق ذلك من خالل العمل على تغیییبصورة 
 األمرعلى الخدمات االجتماعیة والتي یستفید منها محدودي الدخل وهو  اإلنفاقالدخل الحقیقي من خالل زیادة 

  .زیادة دخولهم الحقیقیة  إلىالذي یؤدي 
     تحقیق التنمیة االقتصادیة: الفرع الثاني  

األولویات التي تعتمد علیها الدول، وللوصول لتحقیق التنمیة االقتصادیة التي  أهمالتنمیة االقتصادیة من  تعتبر     
تعتبر  وإلیها الدولة تعتمد على الكثیر من الوسائل واألدوات التي تساعدها وتمكنها من تحقیق ما تصبو إلیه  تسعى

وذلك من خالل أدواتها المتنوعة سواء اإلیرادات  شاملة اقتصادیة تنمیةلسیاسة المیزانیة من أبرز الوسائل للوصول 
ً الالعامة أو النفقات العامة، حیث أصبحت الضریبة باعتبارها جزء هام من إیرادات  ً دولة تلعب دور ا في التنمیة ا هام

تنمیة االقتصادیة واالزدهار التدفع  تيالضروریة الو ألنها من األسالیب االقتصادیة الهامة  ،االقتصادیة
ً مفاإلیرادات المتأتیة ، )1(صادياالقت ً ن الضرائب تؤثر تأثیر ا في العناصر اإلنتاجیة المستعملة في النشاط ا إیجابی

ً  ،االقتصادي ا هام ً ا لتمویل التنمیة هذا من جهة ومن جهة أخرى تلعب اإلیرادات األخرى بمختلف أنواعها مصدر
عن طریق تسعى الدولة لتوفیر تلك الموارد و  ،د الضروریةاالقتصادیة ألن التنمیة االقتصادیة تستلزم توفیر الموار 

جالت التنمیة عتمویل مختلف البرامج واالستثمارات التي تعتبر من أهم من اجل أدوات السیاسیة المیزانیة  استخدام
إلى ذلك فاإلنفاق العام یساهم بقدر كبیر في عملیة التنمیة االقتصادیة، ویتوقف ذلك على  إضافة ،االقتصادیة

إلیها النفقات العامة، حیث تقوم الدولة بتوجیه نفقات كبیرة لدفع عجلة  جهحسب نوعیة اإلنفاق والمجاالت التي تو 
خدماتیة یكون  فقات استثماریة وتحویلیة والتنمیة االقتصادیة، وذلك بتخصیص مبالغ هائلة لمشاریع تنمویة كبیرة ون

  .الهدف منها هو النهوض بالتنمیة االقتصادیة بالبالد
  من أجل مساهمتها في التنمیة االقتصادیة اإلنتاجیة للمجاالتاإلنفاق العام وجه فیجب على الدولة أن ت

                                                                                                                                                                
 

     .266، ص1992اللبنانیة المصریة، ، الطبعة األولى، الدار "إقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق: "أحمد القذافي حمدي -)(1
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 یأتي بنتائج ایجابیة العام اإلنفاقلتوجیه  ومن أجل إعادة تكوین الدخل الوطني، فالتخطیط العقالني والسلیم 
ا فإن ذلك سوف ینعكس لالقتصاد الوطني ، ألن أي دولة تكون لدیها نفقات هائلة فإذا كان استعمالها عقالنیا ورشیدً

علیها باإلیجاب أما إذا كان توجهیها غیر رشید وعشوائي دون أن تستند ألسس وسیاسة رشیدة فسوف ینعكس علیها 
، الن السیاسة تحقیق  تنمیة اقتصادیة السیاسة المیزانیة هو الوصول ل أولویات أهمانه من  ،ومنه نالحظبالسلب

فهذه األدوات إضافة الى ذلك  تجاه إیراداتها ونفقاتها،االمیزانیة متعلقة بالقرارات واإلجراءات التى تقوم بها الدولة 
لتي خ االستثماري من خالل توفیر البنى التحتیة اتؤثر بدورها في التنمیة االقتصادیة عن طریق التأثیر على المنا

 أن ئب ومن خالل االمتیازات الضریبیةومن جهة أخرى یمكن للدولة بواسطة الضراتعتبر من دعائم االستثمارات، 
  )1(.االقتصادیة  تساهم في تشجیع االستثمارات وبالتالي دفع عجلة التنمیة

   تحقیق االستقرار االقتصادي: الفرع الثالث  
استقرار اقتصادي، ومن  لتحقیقهو الوصول  هاالمختلفة ومن بین العدید من األهدافدولة لتحقیق  ى كلعتس

ر سیاسة المیزانیة من أبرز السیاسات التي تستعملها الحكومة عتبأجل ذلك تستخدم مختلف سیاساتها المتاحة، وت
عالج التقلبات التي یتعرض لها في دورًا كبیرًا  هذه السیاسة، حیث تلعب االقتصادي االستقرارللوصول لتحقیق 

 واألسعار واإلنتاجمن االستقرار في مستویات التشغیل  قبولمهو تحقیق حد  أهدافهامن ابرز و  الوطني االقتصاد
 واألسعار واإلنتاجهامة على مستوى التوظیف  أثارلها  األموالجبایة  و باإلنفاقالن سیاسة الحكومة المتعلقة 

وظیفة االستقرار االقتصادي على تحسین توازن االقتصاد الوطني داخلیا وخارجیا وذلك بالمحافظة على  ،وتنطوي
التي  الوسائلأهم  فهي من، ) 2(لألسعارللمستوى العام  الطاقة اإلنتاجیة لالقتصاد وتحقیق االستقرار النسبي

 و باألخصتواجهها أحد المشاكل االقتصادیة  تستعملها الدولة للتحكم في أوضاعها االقتصادیة خصوصا عندما
الكساد، و تعتبر سیاسة المیزانیة ناجعة ومرنة في معالجة هذا المشكل ألنها تؤثر بدرجة كبیرة  التضخم أو مشكلة

تعتبر  و على هذافي مستوى الدخل، ومستوى العمالة والمستوى العام لألسعار وبالتالي ضبط معدل التضخم، 
 ةسیاس هامن بین أهم أدوات ،ووذلك بواسطة أدواتها المختلفة سیا لتحقیق االستقرار االقتصادي،ئیعامًال أساسیا ور 

زیادة أو أما فیما یخص تخفیض ، انهبنیإعادة هیكلة أو تخفیض أو زیادة اإلنفاق  التي تعتمد علىو اإلنفاق العام 
  حجم ألن الزیادة والتخفیض بدون قیود فيالوضعیة االقتصادیة للدولة على حسب  حجمهتحدد یفاإلنفاق العام 

                                                
منشورة، جامعة الجزائر  ،اطروحة دكتوراه غیر"2004-1990دور السیاسة المالیة في تحقیق التوازن االقتصادي حالة الجزائر "درواسي مسعود،   -)1( 
  .92،ص  2006_2005،
   قسم العلوم  رسالة دكتوراه غیر منشورة ، ،" العامة في االقتصاد الوضعي دراسة مقارنة مع الموازنة"الموازنة العامة لبیت المال " قرومي حمید  -)2(

  .140ص  ،2008/2009جامعة الجزائر، االقتصادیة،
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  .على االقتصاد الوطني فیها اإلنفاق العام له آثار غیر مرغوب 
ا لظروف وما تجدر إلیه اإلشارة هنا      إرادیة تفرضها الظروف السیاسة  الأنه یمكن للنفقات العامة أن تزداد استنادً

ففي هذه الحالة یزید حجم اإلنفاق العام دون التحكم ،الخ....واألزماتللدولة كحاالت الكوارث والطبیعیة واالجتماعیة 
على حسب  ترتیب نفقاتهاإعادة هیكلة بنیة اإلنفاق العام تقوم الحكومة ب فیما یخص، أما مخطط له مسبقا روغی فیه

 ةالهام اتعلى حسب القطاعات الحساسة في الدولة حیث تقوم بالتركیز على القطاعو الوضعیة االقتصادیة 
 غیر مرغوب فیها یؤدي إلى آثارقد ب قطاع آخر اموال لقطاع على حسلألتخصیص ال ولكن هذا، ةواألساسی

 والدفاع وینعكس سلبا على الوضعیة االقتصادیة للدولة، فمثال عندما تخصص الدولة مبالغ إضافیة لقطاع األمن
  )1(.وبالتالي ارتفاع األسعارجراء انخفاض اإلنتاج المدني  كن أن تنجر علیه آثار تضخمیةیم

ا في  ومنه یمكن القول أن سیاسة المیزانیة ً ا وأساسی ً والخروج من الكساد سواء  التضخم ضبطتلعب دورًا هام
باستعمال السیاسة االنفاقیة أو التأثیر في اإلیرادات العامة خصوصا الضرائب من اجل إعادة االستقرار لالقتصاد 

 الفعالوذلك لتأثیرها  تصاديقلتحقیق االستقرار اال التي تهدف سیاساتال،وتعتبر سیاسة المیزانیة من أنجع الوطني 
المرنة التي األدوات  من  هذه السیاسة تعتبرحیث  الوطني خصوصًا الدخل االقتصادیة على الكثیر من المتغیرات

، ولكن هناك حاالت ال یمكن من خاللها أن تعالج سیاسة )2(من خالل أدواتها   تؤثر في إعادة توزیع الدخل
المیزانیة الضغوط التضخمیة خصوصا إذا انتهجت الدولة برامج معینة وركزت نفقاتها على قطاعات معینة تستدعي 

ر یدولة أن تعید تسطللنفقات كبیرة كاإلنفاق على القطاع العسكري، كما أشرنا إلیه سابقا ففي هذه الحالة ال بد 
، وبعد ذلك تستمر وعالج االنكماش  یاساتها والتریث في تنفیذ برامجها من أجل التخفیف من الضغوط التضخمیةس

  .من جهة أخرى وسیاساتها االقتصادیة التي تنتهجها التى تمر بها من جهةفي برامجها وفقا للظروف االقتصادیة 
  االقتصادیةتطور السیاسة المیزانیة عبر المدارس : يالمطلب الثان    

ایزانیة مفهوم السیاسة الم شهد  ً تطور دور الدولة وتدخلها في الحیاة االقتصادیة، ولقد بوذلك  ،تطور كبیر
ا من دراسة هذه النظریاتاتناولت النظریات االقتصادیة تطور  ً ا كبیر ً  ، حیث أصبحتلسیاسة المیزانیة واحتلت جزء

أو تحلیلها جزء هاما من السیاسة االقتصادیة، وسوف نتطرق في طارها سیاسة في العصر الحالي سواء في إال هذه
  .هذا المطلب إلى مختلف المراحل التي مرت بها سیاسة المیزانیة

  
  

                                                
  .191 -190، ص ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة" ،عبد المجید قدي  -)(1
  .234، ص1986، دار الجامعات المصریة للنشر، اإلسكندریة، "مبادئ المالیة العامة" عبد الحمید القاضي، -)(2
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  سیاسة المیزانیة في الفكر االقتصادي الكالسیكي: الفرع األول   
التي تناولت نظریة المالیة العامة، حیث یعتبر قانون  من أبرز األفكاریعد الفكر االقتصادي الكالسیكي 

رض ع، حیث یصبح ال)1(له طلب مساوق عرض یخل والذي یعتبر أن كلاي ستسیت قتصادي جون بالالنافذ  مال
دد الرئیسي لمعدل النمو االقتصادي، ویقوم الفكر االقتصادي الكالسیكي على فرضیة التشغیل التام والكامل حهو الم

أن االقتصاد یعمل في حالة من التوازن الذي یتحقق بصفة تلقائیة، هذا الفكر إضافة لذلك یعتبر  ،اإلنتاجلعناصر 
اي الذي أشرنا إلیه وفكرة سوتظهر لنا معالم سیاسة المیزانیة من خالل قانون  ،طلبالیولد  العرض قانونمن خالل 

أن هناك عالقة نسبیة  وتظهر ،االقتصادي الكالسیكيالید الخفیة آلدم سمیث والتي تعتبر من أهم ركائز الفكر 
مساویة لها في الدخل النقدي، مباشرة بین اإلنتاج واإلنفاق، فأي زیادة في اإلنتاج أو العرض سوف یؤدي إلى زیادة 

 زیادة الدخل النقدي مباشرة على زیادة اإلنفاق على تنعكسیكون دور النقود هنا كوسیط للمبادلة ال غیر، لذلك و 
أثر أي زیادة في اإلنتاج سوف تخلق زیادة معادلة في اإلنفاق من أجل الحصول على  أن السلع والخدمات، حیث

   )2(.هذا اإلنتاج الجدید
ه كل ما یضمن فیوترك طلیقا في جو یتوفر  ،التقلیدیون أنه إذا فسح المجال أمام القطاع الخاص یرىومنه 

ومنه  ،إنتاج ما یحتاجه من سلع وخدمات تشبع حاجاته وتحقق رغباتهالحریة االقتصادیة فإنه یعمل من أجل 
    )3(.امتیواصل في عملیة اإلنتاج حتى یصل لمستوى التشغیل ال

 نو كویقوم الفكر االقتصادي الكالسیكي على مبدأ عدم تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة، ألن تدخلها ی
ستفادة من األموال الضروریة لتحقیق تنمیة اقتصادیة، إضافة إلى حاجزًا أمام نشاط القطاع الخاص ویمنعه من اال

التوازن (التلقائیة  ذلك یرى التقلیدیون أن تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة والنشاط االقتصادي یعتبر إخالًال للقوى
خاص، إال أن رواد الفكر وتضییع جانب من الموارد عن استعمالها األمثل والتي ال یحققها سوى القطاع ال ،)التلقائي

وظائفها التقلیدیة كالعدالة على االقتصادي الكالسیكي ال یبعدون الدولة تماما ویقرون على أن دورها یقتصر 
والصحة واألمن والدفاع ألنهم یرون أن القطاع الخاص ال یستطیع تقدیم هذه الخدمات على أكمل وجه، ومنه 

حصر  تم ، ومنه)القضاء، األمن، الدفاع(الدولة في مجاالت معینة  ق تدخلایتضح لنا أن الكالسیك یحصرون نط
وتحدید اإلنفاق العام من أجل عدم التوسع فیه، وهذه أول ركیزة من ركائز سیاسة المیزانیة في الفكر االقتصادي 

  .الكالسیكي

                                                
  .80، ص1979، دار النهضة العربیة، القاهرة، "الدخل القومي"عبد الفتاح قندیل، سلوى سلیمان، -)(1
  .50، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، "النظریة االقتصادیة"ضیاء مجید الموسوي،  -)(2
  .40، دار المعارف، اإلسكندریة، دون تاریخ النشر، ص"المالیة العامة والسیاسة المالیة"عبد المنعم فوزي،  -)(3
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األمن الداخلي، لعدالة و یتحدد وجه اإلنفاق العام عند الكالسیك على قطاعات معینة وهي قطاع ا بالتاليو 
قاعدة  هوو  ،آخر على النشاط االقتصادي للدولةالعمومیة والدفاع، إضافة إلى ذلك یشترط الكالسیك شرطًا  والمرافق
لسیاسة المیزانیة مفادها أن یكون تدخل الدولة حیادیا، أي أن ال یؤثر النشاط االقتصادي الذي تمارسه  أخرىوركیزة 

الفكر  أما الركیزة الثالثة التي یعتمد علیها،داع الخاص، من أجل تحقیق مبدأ الحیاالدولة على سلوك األفراد والقط
    )1(.نة العامة للدولةز واوهي توازن الم والمتعلقة بسیاسة المیزانیة االقتصادي الكالسیكي

واقتصار دورها  ،مبدأ توازن المیزانیة في كل سنة یساعد على الحیاد المالي للدولةأن ففي نظر الكالسیك 
تغطیة نفقات األنشطة المحدودة التي  على مجاالت وقطاعات معینة، بحیث تقوم بتحصیل إیرادات یتم على إثرها

  .تمارسها، وبالتالي تسعى الدولة دائما إلى تحقیق التوازن بین جانبي اإلیرادات والنفقات في میزانیتها
تحكم سیاسة المیزانیة في الفكر االقتصادي الكالسیكي في الركائز الرئیسیة التي ب اإللمامومما سبق یمكن 

  )2(:النقاط التالیة

 وذلك ما یعني عدم تدخل  ،حیاد سیاسة المیزانیة في مجمل النشاطات االقتصادیة التي تقوم بها الدولة
 .تلقائیا بواسطة قوى السوق و وترك التوازن االقتصادي یتحقق آلیا التوازن االقتصاديالدولة في إحداث 

  تتماشى مع حیاد الدولة في النشاط االقتصادي محدودة اقتصار أوجه اإلنفاق العام للدولة على مجاالت
 .وهي األمن والعدالة والدفاع

 مبدأ توازن المیزانیة سنویا بمعنى ال بد من المساواة بین إیرادات الدولة ونفقاتها. 
  النفقات العامة  أساسى العامة عل اإلیراداتتتحدد. 
  اإلیراداتالضرائب على االستهالك من اجل توفیر  أياالعتماد بدرجة كبیرة على الضرائب غیر المباشرة 

الداخلي  األمنالمخولة بتوفیر  األجهزةعلى  باإلنفاقدورها وذلك  بأداءتسمح للدولة  والتيالضروریة لتغطیة النفقات 
على النشاط  اإلنفاق إلى إضافةتضمن الحقوق وااللتزام بالواجبات  التيعلى المؤسسات القانونیة  واإلنفاقوالخارجي 

 .الدبلوماسي 
االقتصادیة الكالسیكیة سائدة نكسات واهتزازات خصوصا  األفكارولقد شهد العالم في تلك الفترة التي كانت 

والتي أتت على معظم  ،1929لكساد العظیم سنة بعد أزمة او باألخص من القرن العشرین  اتفي نهایة العشرین
 حطمت تلك األزمة كل األفكار التي كانت سائدةت األفكار الكالسیكیة حیث نبت التي تلك الدول السیماالدول 

                                                
  .22 -21، ص ص2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "السیاسات المالیة"حامد عبد المجید دراز، -)(1

  .29 ،ص 2011إثراء للنشر ،الطبعة الثانیة األردن " والضریبيالمالیة العامة والقانون المالي "عادل العلي ، -   :أنظر -)2( 
- Loic philippe, “ finance publique”, paris, cujas, 1998, p 27. 
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اآللي  التوازنالمبدأ المتعلق بوبالتحدید  ،بسیاسة المیزانیة وكل أسس األفكار االقتصادیةو باألخص المتعلقة    
جاءت من  ،ت في األفق في تلك الفترةع، ومن هنا ظهرت رؤى جدیدة وأفكار اقتصادیة جدیدة سط)الخفیةالید (

 األفكار و سطع نور 1929المتضررة من أزمة الكساد العظیم لسنة  أجل إعطاء نفس جدید القتصادیات الدول
  .تناوله في النقطة الموالیةنوذلك ما سوف الكینیزیة، 

  قتصادي الكینزيالیزانیة في الفكر اسیاسة الم: الفرع الثاني     
هي ) الكالسیكیةالمدرسة (ن و ن الكالسكیو ها االقتصادیتعتبر النظریة الكینزیة أن األفكار التي اعتمد علی        

واألسس التي جاء بها الكالسیك  األفكار عبارة عن مجرد نظریات صعبة التطبیق فلقد انتقد الكینزیون انتقادا الذعاً 
والمتعلق  سیت سايیه انتقادات كبیرة لقانون جون باتسیاسة المیزانیة، حیث بدأ كینز بتوجب یتعلقخصوصا فیما 

في تحدید كمیة اإلنتاج والدخل  الذي یلعبه الطلب لدور الفعالا إهمالوأبرز انتقاد وجه لهذا القانون هو  ،بالسوق
یصل االقتصاد إلى حالة التوازن في أي  أناعتمد كینز على أدلة قویة وهي أنه یمكن ف التام،ومستوى التشغیل 

مستوى من مستویات التشغیل أي دون تحقق شرط التشغیل الكامل وبذلك أثبت عدم صحة هذا القانون، ولم یتوقف 
 عدم جدوى هذه األفكار وعدموأكد على  ،یكیةسكینز عند هذا الحد بل وجه انتقادات لمعظم أسس األفكار الكال

والوصول لتحقیق استقرار اقتصادي  ،وصول لتحقیق نتائج ایجابیة على الصعید االقتصاديللفعالیتها وعقمها 
  . التشغیل التام تحقیقو 

بین السیاسة المیزانیة للدولة وبین مستویات العمالة والدخول  كینز في تحلیله للتضخم والعمالة بربطهوقد قام    
في مستوى الطلب الفعلي ولیس  بتأثیرهااالقتصادي وذلك  النشاط،بحیث تؤثر تلك السیاسات في مستویات 

 العامة في تغطیة النفقات العامة ،بل اإلیراداتبالضرورة تحقق التوازن في الموازنة العامة للدولة والتقید بحصر 
الموازنة العامة  أصبحتذلك  إلى إضافةتحقیق مستویات مرتفعة من العمالة ، إلىهذه السیاسة ترمي  أصبحت

وهو ما للدولة تقوم بوظیفة بعیدة المدى ،فبواسطتها یتم تجسید العدید من المشروعات وتقدیم الخدمات االجتماعیة 
 إلىتؤدي الموازنة العامة  أخرىجل تغطیة هذه النفقات،ومن جهة أالعامة من  اإلیراداتضرورة زیادة  إلى أدى

جل تخفیض حجم القدرة الشرائیة اتقلیل من التفاوت في الدخول بواسطة استخدام الضرائب ،واستخدام الفائض من ال
 ذلك التنویع في الضرائب المباشرة وخصوصا الضرائب على المشاریع إلى إضافةوالتحكم في مستویات التضخم،

 األفكارهذه  وأدت،تخفیضها أوبهدف التحكم في الطلب وذلك على حسب الوضعیة االقتصادیة سواء برفع نسبها 
لسیاسة میزانیة  لصیاغة سیاسة اقتصادیة جدیدة تستند لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي من خالل نظرة جدیدة
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طریق تدخل الدولة لمعالجة الكساد ومعالجة  وظیفیة یكون هدفها التوصل لتوازن مالي واقتصادي واجتماعي عن
  )1(.توزیع الدخل بإعادةالتضخم والقیام 

دراسة نموذج لنظام رأسمالي متطور تتجلى مشكلته في عدم استطاعته الستغالل الموارد ولقد قام كینز ب
، خصوصا ما هو متعلق بالید العاملة مشكلة البطالة،  یعاني من بمعنى أن هذا النظام  ،المتاحة استغالًال فعاًال

بعد أزمة الكساد العظیم  هذا المشكل هو مشكل في الطلب الكلي الفعال، خصوصا بفكینز ذهب للقول أن سب
، حیث ركز كینز على ضرورة رفع مستوى الطلب الفعال من أجل القضاء على هذه المشكلة، ومنه تظهر 1929

ن طلب عادي مضافا فكرة الطلب الكلي الفعال، ویتكون هذا الطلب ملمعالم الرئیسیة للنظریة العامة وأساسها النا 
  .إلیه القدرة الفعلیة على الشراء

    
                     

  :وهيیتحدد الطلب الكلي الفعلي بثالثة متغیرات مستقلة حددها كینز 
نز بالعوامل یوهو متعلق بدرجة رئیسیة بالدخل المتاح وعوامل أخرى أطلق علیها ك: المیل الحدي لالستهالك - 1

وعوامل ذاتیة تتعلق باألساس باألفراد في حد الخ، .....الموضوعیة مثل توزیع الدخل، االئتمان االستهالكي، الثروة 
  .ب التظاهرحذاتهم مثل التباهي، و 

بالمعروض النقدي وأیضا درجة تفضیل األفراد للسیولة، وهو محدد یرتبط هذا المتغیر المستقل : سعر الفائدة - 2
 .رئیسي لالستثمار

 .اريثموهي مرتبطة أساسا بمعدل العائد على رأس المال االست :ة الحدیة لرأس المالیالكفا - 3
على حسب  ناویتحدد ج،تاإلنوكذلك االتوظیف وهما  ،نیوأما المتغیرات فلقد حصرها كینیز في متغیرین رئیسی  

  .الذي یحدد لنا مستوى التوظیف واإلنتاج ، وهوالطلب الفعال
نعاش النشاط االقتصادي وذلك من أجل  ،نادى كینز بضرورة تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیةكما  ٕ وا

، ألنها لیست أقل )2(والحفاظ على درجة معینة من االستقرار االقتصادي ،الوصول إلى حالة التوظیف الكامل
                                                

قسم االقتصاد جامعة الجزائر،رسالة ماجیستیر غیر " السیاسة المیزانیة في الجزائر خالل مرحلة االنتقال الى اقتصاد السوق"محمد طویلب  -:  أنظر - )1(
  .10،ص 1997منشورة ،

،قسم االقتصاد ،جامعة "95-88،دراسة حالة الجزائر  فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات االقتصادیة الدولیة"عبد المجید قدي،  -
  .18،ص 1995الجزائر،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،

 
            (2)-  Levine chars," Fiscal Stress and Publc Policy Sage Rublication" , Beverly Helis,                                            

                London, 1980, P13.                                                                                  

ــــــالطل الطلب الكلي الفعال    القدرة والرغبة الفعلية على الشراء+ ب ـــ
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الدولة  إبعادإنتاجیة من القطاع الخاص فهدفها هو تحقیق المنفعة العامة للمجتمع، لذلك انتقد كینز الكالسیك في 
وذلك بمختلف ما تمتلكه من سیاسات  ،وأهمیة تدخلها في الحیاة االقتصادیةونادى بضرورة  ،من النشاط االقتصادي

والتي تعد من أهم السیاسات التي تعتمد علیها الدولة للوصول لالستقرار  ،اقتصادیة خصوصا سیاسة المیزانیة
وسوق  اتومعالجة األزمات، ولقد درس كینز التوازن الكلي من خالل التوازن في سوق السلع والخدم ،االقتصادي

  ) 1(.النقد
ویحدث التوازن في هذا السوق عند تساوي  ،صادي هانس التوازن في سوق السلع والخدماتفلقد درس االقت

 واالستثمارتكون النموذج الكینزي من أربعة قطاعات وهي االستهالك یالعرض الكلي مع الطلب الكلي، حیث 
  :قطاع الخارجي وتكتب بالصیغة التالیةلاو واإلنفاق الحكومي 

  
  
  

  
         

 :بحیث أن
 C0    :  االستهالك المستقل عند الدخل.  
 	퐘∝   :       يالدخل التوازن.  
 B     :        المیل الحدي لالستهالك.  
 TX0    :       الضرائب على الدخل وهي متغیر خارجي.  
 TV0    :      التحویالت متغیر خارجي.  
 G0      :       یمثل اإلنفاق الحكومي متغیر خارجي. 

  
  
  
  

                                                
، منشورات جامعة حلب، مدیریة الكتب والمطبوعات                               "مدخل الى اقتصادیات النقود والمصارف"شامیة مصطفى حسین،احمد زهیر  -)1( 

  .322، ص 2008الجامعیة،
  .2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "مبادئ اإلقتصاد الكلي"كامل بكري محمد مقلد و آخرون،  -)3(

 )الواردات –الصادرات + (اإلنفاق الحكومي +  االستثمار + االستهالك = الدخل  

퐘∝ = C+I0+G0+(X0-Z0)         

퐘∝  = C0+b(Y*-TX0+TV0)+ Gp+I0+(X0-Z0) 
3 
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 0 I:     االستثمار  
 X0 :    ةـــــــــــرات خارجیـــــــوهي متغی        الصادرات  
 Z0:      الواردات  

   :ویكون التوازن بیانیا كما یلي
    

          
      

 
        

 
  
  
  
  

                                       
 

, 1999, الریاض, دار المریخ للنشر, ترجمة محمد ابراهیم منصور, "اإلقتصاد الكلي ",مایكل ابدجمان: المصدر
  84ص 

  
  . Eهو تقاطع العرض الكلي مع الطلب الكلي وهي النقطة  اتفشرط التوازن في سوق السلع والخدم

هذا  فإن منحى، Y1فعندما نفترض أن مستوى التشغیل الكامل یتحقق عندما یصبح الدخل عند النقطة 
 أماهو توازن عند مستوى أقل من مستوى التشغیل التام، وذلك معناه وجود فجوة انكماشیة،  *Yالتوازن عند النقطة 

من مستوى التشغیل التام، وهذا یعني وجود  ي عند مستوى أعلىهف D2والذي یقابلها مستوى طلب  Y2عند النقطة 
ظهور (أكبر من المستوى الضروري لتحقیق التشغیل التام Y2فجوة تضخمیة ألن مستوى الطلب الفعال عند النقطة 

بحیث  D2 اكبرمنY2  معنىبهذه الحالة نالحظ أن مستوى الطلب الكلي یكون أقل منه  فيأنه  أي )فجوة تضخمیة
العرض وبذلك یعود االقتصاد  فيالفائض  یتم امتصاص في هذه الحالة إلى تخفیض إنتاجهم حتى المنتجینیضطر 

*Yإلى حالة التوازن 
.  

2 

E 

Y * D 

Y1 

G0+I0+(X0-Z0) 

D1 

D=Y* 

DV2 

Y1 Y2 Y* 

 منحنى التوازن الكلي   ):01(الشكل رقم 
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المیزانیة في  اسیةیوأبرز أهمیة س ،لذلك نادى هانس بضرورة وأهمیة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي
ومن تشجیع الدولة على رسم سیاساتها االقتصادیة عموما وسیاستها المیزانیة  ،تحقیق االستقرار االقتصادي

   )1(.صوصا واستعمال الطرق والوسائل الضروریة لمعالجة المشكالت االقتصادیة وتحقیق االنتعاش االقتصاديخ
من خالل الشكل  ولقد شرح هانس آلیات تدخل الدولة في النشاط االقتصادي واستعمالها لسیاسة المیزانیة

تستخدم الدولة كل الوسائل المتاحة لدیها من أجل أن تؤثر على أحد  دكساالبوادر  ظهورا عندفمثال  ،السابق
رفع منحى الطلب الكلي إلى األعلى والعكس في ل) الخ...اإلنفاق الحكومي، الضرائب،مثل (مكونات الطلب الفعال 

خفض منحى الطلب الكلي وهكذا تستعین الدولة بأدوات السیاسة لالمالیة المتاحة لها  حالة التضخم تستخدم اآللیات
المیزانیة من أجل تحقیق التوازن االقتصادي لدیها وتبعث فیه االنتعاش، ومن هنا نالحظ األهمیة الكبیرة التي 

التضخم، حیث أنه في أوقات أعطاها الكینزیون لسیاسة المیزانیة في عالج المشاكل االقتصادیة سواء الكساد أو 
والتي تكون  ،المختلفة بأدواتهاتكون سیاسة المیزانیة ناجعة في هذه الحالة  هالكساد یكون الطلب في أدنى مستویات

واستعمال الضرائب إلى  العامة في زیادة الطلب الفعال أو اللجوء إلى العجز المنظم في الموازنة عامال أساسیا
واالستهالك من أجل الوصول لزیادة التشغیل واإلنتاج والوصول  االستثمار علىدفع بالطلب الخاص یاالتجاه الذي 

سیاسة المیزانیة من خالل ترشید اإلنفاق بالتضخم حیث یعالج  بالنسبةالشيء  نفسلعالج هذا المشكل تدریجیا، و 
  )2(.العام وزیادة الضرائب على عكس حالة الكساد

المسطرة ویتم  واألهدافولقد ابرز كینز كیفیة استعمال السیاسة المیزانیة وذلك حسب الوضعیة االقتصادیة   
القیام  أوالتحویلیة  أوكلها، بحیث یتم الزیادة في مستوى النفقات العامة الحقیقیة  أو أدواتهااالعتماد على بعض 
على  التأثیرللسیاسة المیزانیة دور كبیر في  حأصبتخفض مستوى الدین العام ومن هنا  أوبتخفیض الضرائب 
طلب الكلي من اجل الوصول لتحقیق االستقرار االقتصادي العلى  التأثیربواسطة استعمالها في النشاط االقتصادي 

تحقیق التوازن  إلىومنه فالسیاسة المیزانیة الكینزیة ال تقتصر فقط على تحقیق التوازن السنوي ولكن تهدف  وتسعى 
تصادي خالل الدورة االقتصادیة عن طریق تدخل الدولة وقیامها برفع الطلب الكلي الفعلي حتى یرتفع مستوى االق

  )3(.الناتجة عن البطالة األزمةوالتشغیل والخروج من  اإلنتاج
یرا في بجدر إلیه اإلشارة أن أسس سیاسة المیزانیة التي جاءت بها المدرسة الكینزیة وجدت نجاحا كتوما 

، حیث قامت بعالج المشاكل المتعلقة 1933-1929الدول التي طبقتها خصوصا بعد أزمة الكساد العظیم لسنة 

                                                
  .33، ص1999، دار المستقبل العربي، القاهرة، "العولمة المالیة، االقتصاد السیاسي لرأس المال الدولي"، رمزي زكي -)(1

 .101، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،"محاضرات في النظریات والسیاسات النقدیة"بلعزوز بن علي،  -) 2(
 .77 76، ص ص  1996الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اإلسكندریة، ، "اسس السیاسة المالیة"عبد العزیز سوداني،  -) 3(
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 زي والكین الفكربعد أزمة الكساد العظیم وازدهر ادت أسس سیاسة المیزانیة للمدرسة الكینزیة سولقد بالركود، 
  .أدواتها في التحكم في األوضاع االقتصادیةانتشرت وسادت قواعد وأسس سیاسة المیزانیة واستعملت جل 

یر من ورغم النجاح الكبیر الذي لقته سیاسة المیزانیة في الفكر االقتصادي الكینزي إال أنه تعرض لكث
زمة والضروریة الال یئةلباها في الدول النامیة لعدم وجود أثبتت هذه السیاسة عدم فاعلیت ااالنتقادات، خصوصا بعدم

نموذج التوازن بأو ما یعرف  و هیكس ت الكثیر من االنتقادات لنموذج هانسوجهلنجاحها، إضافة إلى ذلك 
نه نموذج ساكن األسواق و أهمل الكثیر من العوامل المؤثرة في توازن هذه  وأبرزها أن النموذج ،االقتصادي الكلي ٕ ا

یة توازنیة وأخرى وأنه نموذج قابل للتطبیق في وضعیة البطالة ین وضعب یرغیهمل حیویة اآلثار الناتجة عند الت
فقط، ففي حالة التشغیل الكامل فإن السیاسة التوسعیة تنعكس مباشرة كظاهرة تضخم نقدي للدخل الوطني وذلك ما 

  )1(.یجعل االختالالت التضخمیة غیر مؤهلة للتسییر والمعاجلة في هذا النموذج
  )المدرسة الكالسیكیة الجدیدة( كالسیكي المیزانیة في التحلیل النیوسیاسة : الفرع الثالث

رفض یوأبرزها أن هذا الفكر النیو كالسیكي  ،یركز الفكر النیو كالسیكي على العدید من األسس والقواعد
بحیث یقول المفكرون النیو  ،العمالشادة ر ور لك ظهس ولو في األجل القصیر والسبب في ذبوینتقد منحى فلی

كالسیك أن العمال ال ینتظرون ارتفاع األسعار للمطالبة لرفع معدالت أجورهم، ولكن هؤالء یتوقعون نسبة ارتفاع 
الركیزة األخرى التي یستند إلیها  ویتحدد رد فعلهم وسلوكهم استنادًا لتلك التوقعات،األسعار مسبقا وعلى أساس ذلك 

ساس اآلخر هو أن السیاسة االقتصادیة أما األر قدر هام جدًا من المعلومات في االقتصاد، النیو كالسیك هو توف
تغییر  على االقتصاد الحقیقي وذلك لوجود توقعات رشیدة من األعوان االقتصادیین، ومنه فأي تأثرال یكون لها 

ما یؤثر على أداء السیاسات  هوو  ،یحدث في السیاسة المنتهجة یؤثر ذلك في سلوك األعوان االقتصادیین
التعمق في  و لطردااالقتصادیة على النشاط االقتصادي الحقیقي، ولقد قام رواد المدرسة النیو كالسیكیة بدراسة أثر 

وترتكز هذه الدراسة على فعالیة السیاسة  النقدیة بدراسة هذا األثر وذلك بعدما قامت المدرسة ،دراسة هذا األثر
مفتوح على الخارج وفي األجل الطویل، ولقد وجدت هذه النظریة نجاحًا  اقتصادظل وذلك في  یرةكب درجةبالمیزانیة 

 االقتصادیة  عتمد علیها واضعي السیاساتیكبیرا خصوصًا أنها أصبحت تعتبر بمثابة النظریة العامة المتاحة والتي 
  )2(.المناسبة المیزانیةة السیاسة غایصو 

رد الذي ینجم علیه، حیث طثر الأكالسیك یركزون على مفهوم عجز الموازنة و  فالمفكرون االقتصادیون النیو
أن ارتفاع العجز الموازني یعني ذلك التزام بالمشاكل والصعوبات االقتصادیة التي سوف تنجم في المستقبل مثل 

                                                
  .292، دون سنة النشر، دار النشر، ص"التحلیل االقتصادي الكلي واألسس النظریة"محمد فرحي،  -)(1
  .22  21، ص ص2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "السیاسات المالیة"حامد عبد المجید دراز،  -)(2
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لك ما یحدث والتي تنجم جراء العجز وتمویله، إضافة إلى ذلك مشاكل أخرى مثل انخفاض النمو وذ ،المدیونیة
  .انخفاض في مستویات المعیشة

ما یؤثر بشكل أو بآخر  هوو  ،لتمویل اطرق العدید من  بواسطة تسعى جاهدة لتمویل مختلف نفقاتهافالدولة 
في الصادرات، فإذا اعتمدت الدولة  أیضاویؤثر  ،على االستهالك بصفة عامة واالستهالك االستثماري بصفة خاصة

ذلك ما یؤدي إلى  من أجل تمویل نفقاتها عوضا على فرض الضرائب االستهالكیة سندات حكومیة على إصدار
وفي المقابل ینخفض االدخار بمختلف أنواعه، أما إذا كان االقتصاد في حالة قریبة من  ،سب االستهالكنزیادة 

ف أنواع اإلنفاق فإن زیادة مستویات االستهالك بنسب كبیرة ستؤدي في المقابل النخفاض في مختل التوظیف التام
، وهذا ما یعرف بأثر )حیث یحدث لها انكماش(وبالتالي سوف یؤثر ذلك في قیمة االستثمارات والصادرات ،المختلفة
  .زیادة االستهالك على االستثمارات والصادراتأي الطرد 

  :د باالعتماد على النموذج التاليویمكن شرح أثر الطر 
  

  :حیث أن
 Y:   الدخل القومي.  
 C:   االستهالك  
 I :   االستثمار  
 G :  اإلنفاق الحكومي  
 X:   الصادرات  
 M:  الواردات 

  
ا إلیه اإلنفاق الحكومي مضافا حیث أن الدخل الوطني یساوي إلى االستهالك مضافا إلیه االستثمار مضاف

یساوي إلى  )Y(بصیغة أخرى الدخل الوطني  یه القطاع الخارجي، وذلك بعد طرح الصادرات من الواردات، أوإل
ذا افترض أ )X-M(مضافًا إلیه الفائض الجاري ) C+I+G(االستیعاب الداخلي  ٕ   :نوا

  
  :حیث أن

 T :الضرائب.  
 S :االدخار. 

Y=(C+I+G)+(X-M) 

Y=C+S+T 
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          :ومنه االستهالك  
  :األول ونجد أن ي النموذجاالستهالك ف قوم بتعویض قیمةن
  
  

  ومنه    
            

 (X-M)والمتمثل في قطاع الصادرات والواردات القطاع الخارجي و وهذا معناه أن فائض الحساب الجاري 
منقوصا منه  Gوالذي یمثل مجموع المیزانیة وهو عبارة عن اإلنفاق الحكومي  ،یساوي إلى فائض الدخل الوطني

بالنسبة الحتیاجات االستثمارات الوطنیة، ومنه ومما سبق یتضح لنا أن  (S-I)االدخار  منقوصا منهو  Tالضرائب 
العامة ینجر علیه عجز جاري متواصل أو أي انخفاض في االدخار الوطني جراء العجز الناجم في المیزانیة 

 ومع تبنيهم، ولكن د علیه النیو كالسیك كداللة إلثبات أفكار رد الذي یعتمطانخفاض في االستثمار، وهذا هو أثر ال
ثبات مدى نجاعة هذه األفكار إال أن الموالی ٕ زیة لم یتقبلوا نین للمدرسة الكالعدید من الدول للفكر النیو كالسیك وا

سریع ویتطلب  جدید ینجر علیه أثر توسعي موازنيعجز  أي حدوث أنه عندوذلك بحجة  ،األفكار النیو كالسیكیة
، و هو مایعنيهذا األ ا جدیدًا ً وجود أموال مقترضة تؤدي إلشباع كل الحاجات دون اللجوء لرفع نسب  ثر ادخار
كالسیك على أفكارهم  ولكن دافع المفكرون النیو ،وهذا ما استند إلیه الكینزیون النتقاد األفكار النیو كالسیك ،الفائدة

دائما ما تواجههم مشاكل تقف أمام حصولهم على قروض وبمعدالت فائدة مستندین إلى أن المقترضین الخواص 
  )1( .ةمقبولة خصوصا في حاالت األزمات االقتصادی

  في عالج التضخم والكساد عمل السیاسة المیزانیة آلیة: المبحث الثاني
في النشاط  نزین لضرورة تدخل الدولةیالمفكرین الك اسة المیزانیة مكانتها منذ مناداةلقد أخذت السی

بعد أزمة وأهمیتها الكبیرة في معالجة األزمات االقتصادیة إلى جانب السیاسات االقتصادیة، خصوصا  ،االقتصادي
لعالج أزمة الكساد من خالل  میة سیاسة المیزانیة كأداة هامةحیث أظهر كینز مدى أه، 1929الكساد العظیم سنة 

                                                
(1)- Bernard Iandiers," Meçons de la politique Rudgetaire (Bruxelles)": edition de boeck université , 1998 .         

P P36-37 

C=Y-S-T 

Y = y-S-T+G+(X-M) 

(X-M) =(T-G)+(S-I) 
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سیاسة المیزانیة  آلیات عملحة وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى وذلك بكل الوسائل المتا ،تشجیع الطلب الفعال
  .دورها الفعال في عالج الكثیر من المشاكل االقتصادیة التي تتعرض لها الدولةو 

  سیاسة المیزانیة في عالج التضخم  عملآلیة : المطلب األول
ا في عالج ظاهرة التضخم ً ا كبیر ً وذلك من خالل أدواتها المختلفة سواء ما تعلق  ،تلعب سیاسة المیزانیة دور

التضخم بواسطة  ةوسوف نتناول في هذا المطلب كیفیة معالجة مشكل ،بجانب اإلیرادات أو جانب النفقات العامة
 . سیاسة المیزانیة

  في عالج التضخم االنفاقیةسیاسة الدور : الفرع األول      
 هو فالتضخم عندما تسود حالة التضخم فإن ذلك یعني أن حالة الطلب الكلي تكون أكثر من العرض الكلي، 

وتقلیص  ،هدف سیاسة المیزانیة هو تخفیض مستوى الطلب الكلي كونفی ،مستمر في األسعارالعام و الرتفاع اال
بواسطة القیام  ،ة تستخدم سیاسة مالیة انكماشیةوفي هذه الحال ،ستخدام أحد أدواتهاوذلك با ،القدرة الشرائیة لألفراد

بواسطة ف آلیة المضاعف، تأثیر عن طریق ،تخفیض مستوى االستهالكلبتخفیض مستوى اإلنفاق العام والذي یؤدي 
ما یؤثر في  زیادة ورفع مستویات الضرائب وهو ، أما اآللیة الثانیة فتتمثل فيالكلي ض حجم الطلبهذه اآللیة یخف

ما یؤدي إلى تخفیض اإلنفاق الكلي، أما اآللیة األخرى فهي مزیج وخلیط من اآللیتین حیث  ،القدرة الشرائیة لألفراد
رفع  تلجأ الدولة إلى خفض اإلنفاق العام من أجل خفض نسب االستهالك وبالتالي خفض الطلب من جهة و

  )1(.خفض الطلب الكلي و،ئیةوبالتالي خفض القدرة الشرا ،أخرىمن جهة الضرائب 
  سیاسة القروض العامة في عالج التضخم: الفرع الثاني 

م ، وذلك ما یهز استقرارها المشاكل االقتصادیة كالتضختمر أي دولة في كثیر من األحوال بالعدید من 
 لدیها، فباإلضافةئل المتاحة االقتصادي، لذلك تسعى جاهدة دائما للوصول لحالة االستقرار االقتصادي بشتى الوسا

سیاسة اإلنفاق العام التي تعتبر من أبرز السیاسات التي تعتمد علیها الدولة لعالج االختالالت االقتصادیة، ل
االختالالت هذه وتستعین بها لعالج ا أداة أخرى وهي القروض العامة، التي تلجأ إلیها تستعمل الدولة أیض

ر االقتراض العام وسیلة فعالة في التحكم في الفائض النقدي خصوصا عندما تواجه مشكلة التضخم، حیث یعتب
والسیولة النقدیة المتداولة في االقتصاد، فالدولة في حالة التضخم تلجأ لالقتراض العام من أجل امتصاص الكتلة 
النقدیة الفائضة، وذلك عن طریق عملیة إصدار سندات تسمى سندات الخزینة أو أذونات الخزینة، وتطرحها 

هذه الطریقة، یمكن وسطة أو اآلجال الطویلة فبذلك سواء في اآلجال المتیكون جمهور من أجل االكتتاب فیها، و لل
انتهاج  عن طریقللدولة أن تقوم بامتصاص جزء كبیر من الكتلة النقدیة الزائدة في االقتصاد بسبب التضخم، 

                                                
  .329، ص2000، دار وائل للنشر، عمان، "مبادئ االقتصاد الكلي "خالد واصف الوزاني، محمد حسین الرفاعي،  -)(1
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عام في حل المشاكل االقتصادیة التي توجه تتضح لنا مدى أهمیة سیاسة القرض ال و هناسیاسة القرض العام، 
  .الدولة

  السیاسة الضریبیة ودورها في ضبط التضخم : الفرع الثالث 
االقتصادي  التوازنا الدولة من أجل تحقیق مالتي تستعملهنفاق العام وسیاسة القرض العام سیاسة اإل إلى إضافة   

الضریبیة،  السیاسةهي تعتمد أیضا على سیاسة أخرى و ومعالجة المشاكل االقتصادیة خصوصا التضخم والكساد، 
التي تعد أهم وأبرز السیاسات التي تعتمد علیها الدولة في معالجة االختالالت االقتصادیة التي تواجهها، وفي 
تحقیق أهدافها المختلفة، فالسیاسة الضریبیة هي عبارة عن مجموع اإلجراءات الضریبیة التي تتخذها الدولة سواء 

  )1(.كأداة وكسیاسة تحقق بها مختلف أهدافها االقتصادیة واالجتماعیة تحصیل الضرائب أو بكیفیة استعمالهافیة بكی
فالضریبة من األدوات التي لها فاعلیة كبیرة في معالجة التضخم والكساد، ففي حالة التضخم تلعب الضریبة 

ا في امتصاص السیولة النقدیة المتداولة بین األف ً ا كبیر ً الضریبة على الدخل لها دور كبیر مثال راد برفع نسبها، فدور
عبارة عن اقتطاعات من الدخل، فرفع نسب هذه الضرائب یخفض من دخول  التضخم ألنها في تخفیض جماح

نقدیة من القدرة الشرائیة لهم ومنه تنخفض المبالغ التي توجه لعملیة اإلنفاق، وتمتص الكتلة ال األفراد، وبالتالي
أما في حالة الكساد فلها دور كبیر في تشجیع الطلب، وتنشیط الحركیة  نسب التضخم،بهذا تنخفض  ، وزائدةال

  .، ویكون ذلك بواسطة رفع معدالتها أو خفضها)2(االقتصادیة
ة في معالجة التضخم یالكثیر من االقتصادیین یفضلون االعتماد على السیاسة الضریبو على هذا نجد 

   .تها وفاعلیتهاوالكساد، وذلك لمرون
تطیع القول أن ألدوات السیاسة المیزانیة الفضل الكبیر في تحقیق االستقرار االقتصادي، ولكن ومما سبق نس

قادرة على تحقیق أهداف الوحدها  ى، ألن السیاسة المیزانیة لیستدون أن ننسى دور السیاسات االقتصادیة األخر 
تطبیق كل سیاسة في مكانها المالئم، وما دام ضها، ولكنه ال بد من تي تعتر الدولة، وحل كل المشاكل واألزمات ال

حل المشاكل واألزمات االقتصادیة إبراز مدى أهمیة، ودور هذه السیاسة في ا یتناول سیاسة المیزانیة أردنا موضوعن
  :ویمكن شرح كیفیة عمل سیاسة المیزانیة في عالج التضخم من خالل الشكل الموالي  المختلفة،
  
  
  

                                                
  .189عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص -)(1

        (2)-  Charles waline, "le budget de d’état", Paris la documentation française, 2006, P10. 
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 خفض اإلنفاق العام  :أوال
  
  
  
 

  
  
 

  

  إعـــــــــــداد الطـــــــــــالب من :المصدر                                 

  

وما تجدر اإلشارة إلیه أن تخفیض النفقات العامة لها دور في امتصاص جماح التضخم، ولكن لیس بدرجة 
كبیرة ألن عملیة تخفیض النفقات العامة خصوصا في القطاعات الحساسة أمر صعب جدا، لذلك تلجأ الدولة 

دها مناسبة لعملیة التخفیض، مثل لجوئها لتخفیض بعض أنواع یجي للنفقات وفي القطاعات التي تجخفیض التدر للت
جدها ضروریة وهامة، بحیث تقوم ببرمجتها في المستقبل بتعادها عن االستثمارات التي ال تاإلنفاق االستهالكي، وا

التركیز على ك یحث االقتصادیین الكلي، لذل ن أجل تخفیض اإلنفاق العام، و هو ما یؤثر في تخفیض الطلبم
 )1(.اللجوء لزیادة نسب الضرائب خصوصا الضرائب المباشرةخرى، المتمثلة في واستخدام األداة األ

 

  :زیادة الضرائب -ثانیا
  
  
  
  
              

  إعـــــــــــداد الطـــــــــــالب من :المصدر                                   
  

إن أثر الضرائب المباشرة له فعالیة كبیرة في امتصاص اآلثار التضخمیة أكثر من الضرائب غیر المباشرة،  
والتي تساهم في الحد من االستهالك ألن الرفع من نسب الضرائب غیر المباشرة یؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي، 

ر أنه ینخفض الطلب من الضرائب، بمعنى أخ فرض علیها هذا النوعیتوقف ذلك على نوعیة السلع التي یولكن 
  .جراء ارتفاع أسعارها فعة من الضرائب غیر المباشرةعلى السلع التي تفرض علیها نسب مرت

                                                
  .345، ص2000، دار النشر، القاهرة، "المالیة العامة"سمیر محمود معتوق، أمینة عز الدین عبد اهللا،  -)(1

 امتخفیض اإلنفاق الع
  تخفیض بعض أنواع االستهالك الحكومي -
 تأجیل بعض المشاریع االستثماریة من -

 النفقات العامةتخفیض  أجل

 الحد من التضخم تخفیض الطلب الكلي

زيادة الضرائب خصوصا 

 الضرائب على الدخل
  امتصاص جزء

 من القدرة الشرائية

  

انخفاض جزء من دخل 
فراد الذي ينفق على  ٔ اال

 السلع والخدمات

تخفيض الطلب 
 الكلي

  أثر اإلنفاق على التضخم   ):02(الشكل رقم 

 أثر الضرائب على الطلب الكلي  ):03(الشكل رقم 
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  السیاسة المیزانیة في عالج الكسادعمل  آلیة :المطلب الثاني 
  :أدواتها یمكن عالج الفجوة االنكماشیة عن طریق سیاسة المیزانیة وذلك باستخدام إحدى    

   في عالج الكساد االنفاقیةدور السیاسة : الفرع األول 
توافق مع العرض الكلي  من السلع والخدمات لة التى یكون فیها الطلب الكلي غیر مالكساد هو تلك الحا

هناك عجز في الطلب الكلي  أن أي،فالطلب الكلي یتوازن مع العرض الكلي عند مستوى اقل من التشغیل الكامل 
ب یصبح الطلاالقتصاد الفجوة االنكماشیة أي عندما  ا یواجهعندمو   )1(م علیه عجز في الموازنة العامة للدولةینج

اإلنتاج الموجود في االقتصاد، كمیة كمیة الطلب الكلي أقل من  تكون في هذه الحالةالكلي أقل من العرض الكلي ف
على رفع حجم الطلب  العملأدوات السیاسة المیزانیة من خالل  باستخدامالفجوة االنكماشیة وتقوم الدول لمواجهة 

من خالل زیادة حجم اإلنفاق الحكومي من أجل تشجیع الطلب  سیاسة مالیة توسعیة عن طریق ،الكلي في االقتصاد
 زیادة اإلنفاق الحكومي أن ، حیث1929م في لالعا توهو ما أكد علیه كینیز خصوصا بعد األزمة التي ساد ،الكلي

  .یؤدي إلى زیادة دخل األفراد ومنه زیادة الطلب الكلي
مستوى الطلب الكلي والمتعلق بعدم القدرة على في فاالقتصاد في هذه الحالة یعاني من حالة انخفاض 

، النشاط االقتصادي ما یعني وجود بطالة في االقتصاد بسبب حالة البطء التي  یمر بها هوو  ،تصریف المنتجات
یعتبر هذا اإلنفاق ف ،كومة هنا آلیة زیادة مستوى اإلنفاق الحكومي من أجل تحریك عجلة االقتصادتستخدم الحلذا 

زیادة إنتاجها بالمؤسسات بسبب قیام  ،دخل األفراد یرتفع مستوى الطلب الكلي بمثابة دخول لألفراد فعند ارتفاع
ما یزید من الطلب  هو، و )2(من البطالةویخفض ما یرفع من جدید دخول األفراد  هوو  ،ل عمال جددتشغیل بواسطة

  .الكلي
  دور الضرائب في عالج الفجوة االنكماشیة  :الفرع الثاني   

 ،قیام الدولة بخفض نسب الضرائب أو إعفاء بعض المجاالت من الضرائبأما اآللیة الثانیة  فتتمثل في  
فتزید القدرة الشرائیة، حیث یكون االقتصاد  من جهة أخرى  ارثمل لالستیو یزید الم ،وبالتالي تزید الدخول من جهة

ما یؤدي إلى امتصاص البطالة وعالج  هو لالستثمار وزیادة اإلنتاج وتوفیر مناصب عمل، و  جاهزفي هذه الحالة 
 أوتؤثر الحكومة على الفجوة االنكماشیة بواسطة قیامها بتخفیض الضرائب  أخربشكل  أيالفجوة االنكماشیة، 

 لألفرادتحقق هنا زیادة في الدخول ویرتفع المیل لالستثمار وتزداد معه القوة الشرائیة فضریبیة  إعفاءات إعطاء

                                                
،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة الجزائر "1990/2009في الجزائر للفترة اثر دور الدولة على برامج االصالح االقتصادي "بختة سعیدي  - )1(
 42،ص 2011،

  .454، ص1999، دار زهران للنشر، عمان، "النقود والمصارف والنظریة النقدیة"محمد نوري الشمر ناظم،  -)(2
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قیام الدولة فالتخفیض من نسب البطالة ،  بالتالي وزیادة مناصب الشغل و اإلنتاجزیادة تحفیز  فیترتب على ذلك
العامة في تمویل اإلنفاق العام على القروض  أوالنقدي  راإلصدابتخفیض الضرائب في فترة الركود واعتمادها على 

  )1(.دخل األفراد وهو ما یؤثر على االستهالك  و یساهم في إخراج االقتصاد من حالة الركود یرفع من
  ن معاـــــج اآللیتیـــــدم: الفرع الثالث

حیث تقوم الحكومة بزیادة اإلنفاق الحكومي من  ،اآللیة الثالثة عبارة عن دمج بین اآللیة األولى واآللیة الثانیة
وذلك من أجل تنشیط االقتصاد وزیادة حجم الطلب  ،جهة وتخفیض الضرائب من جهة أخرى في آن واحد

غیر مباشرة  أوة بطریقة مباشر   االستثماري أواالستهالكي  اإلنفاقالعام سواء  اإلنفاقتقوم الحكومة بزیادة ف،الكلي
 اإلنفاقمن اجل تشجیع  األرباحم الحكومة بتخفیض الضرائب على االستهالك وعلى تقو  أخرى،ومن جهة 

المستوى  إلىالطلب الفعلي  أوالكلي  اإلنفاقیرتفع حجم  االستهالكي واالستثماري الفردي على التوالي وبهذه الطریقة
  . )2(مستوى التشغیل الكامل إلىمستوى التشغیل كساد التى تسود االقتصاد و رفع الذي یسمح بمعالجة حالة ال

  :السیاسة المیزانیة في عالج الفجوة االنكماشیة من خالل الشكلین الموالیینآلیة ویمكن توضیح كیفیة عمل 
  

 زیادة في اإلنفاق الحكومي:  أوال
 

 
 

 
  

  
  إعـــــــــــداد الطـــــــــــالب من :المصدر                                   

  
  
  

                                                
  213،ص 2009منشورات جامعة دمشق ،كلیة االقتصاد دمشق ،" االقتصاد المالي" علي الكنعان  -) 1(
 
  .310،ص2009،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،"مبادئ التحلیل االقتصادي الجزئي والكلي" محمد مروان السمان واخرون،  -) 2(
 

زيادة اإلنفاق 
 العام

 عامة استثماريةإقامة مشروعات  -

 التوسع في إعطاء مختلف اإلعانات -
 تزداد الدخول واإلنفاق الفردي

  زيادة االستثمار -

 زيادة العمالة -
رفع الطلب 

 الكلي

 أثر اإلنفاق العام على الطلب الكلي  ):04(الشكل رقم 
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  تخفیض الضرائب   :ثانیا             
  
  
  
  
  

  إعـــــــــــداد الطـــــــــــالب من :المصدر                                   

  

  النقدیةسیاسة المیزانیة وعالقتها بالسیاسة : المبحث الثالث
ا ال یتجزأ من السیاسة االقتصادیة فهي بمثابة مكمل للسیاسات االقتصادیة        ً تعتبر السیاسة النقدیة جزء
بشكل خاص، فلكي تحقق صادیة بشكل عام والسیاسة المیزانیة لذلك ترتبط ارتباطا وثیقا بالسیاسات االقت ،األخرى

ومن أهم السیاسات  ،بینها وبین السیاسات االقتصادیة األخرىتكامل هناك  یكون  ان السیاسة النقدیة أهدافها ال بد 
العام عن  ین عندما یزید حجم اإلنفاقتحیث یظهر تداخل بین السیاسی ،المكملة لهذه السیاسة هي السیاسة المیزانیة

وهناك  ،من البنك المركزي نحو عملیة اإلصدار النقدي أو االقتراض فكیرفي هذه الحالة یتجه التف ،اإلیرادات العامة
ویمكن اإللمام بمختلف  هماالقة بینعین، وبالتالي تظهر لنا التالسیاسی التي تلتقي وتتكامل فیهامجاالت الالكثیر من 

نقوم  عدهابو  ،وذلك بالتطرق إلى مفهوم السیاسة النقدیة ،قة من خالل هذا المبحثالعال هذه الجوانب التي تبین لنا
  .ینتح أهم الجوانب التي تبین العالقة بین السیاسییتوضب

  مفهوم السیاسة النقدیة: المطلب األول   
  .وأهم أهدافها المختلفة ،نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف السیاسة النقدیة سوف

  تعریف السیاسة النقدیة: الفرع األول 
  :ویمكن التطرق إلى أهم هذه التعاریف فیما یلي ،هناك العدید من التعاریف التي قدمت للسیاسة النقدیة

والتي لها تأثیر في  ،تلك السیاسة التي لها عالقة بین النقود والجهاز المصرفي "تعرف السیاسة النقدیة على أنها   
  )1(."درة الشرائیة للمجتمععرض النقود من أجل التحكم في الق

  التحكم في عرض النقود بوالتي تسمح للسلطات النقدیة  ،مجموعة من التدابیر الضروریة"على أنها  أیضاوتعرف    
  

                                                
  .190، ص1993، مطابع النشر، عمان، "مبادئ االقتصاد"عرف حمو وآخرون،   - )1(

القيام بتخفيض الضرائب خصوصا 

فراد المنخفضة ٔ  على دخول اال
ارتفاع دخول 

فراد ٔ  اال
زيادة الميل 

 لالستهالك واالستثمار

  

زيادة الطلب 

 الكلي

 أثر تخفیض الضرائب على الطلب الكلي  ):05(الشكل رقم 
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  )1(."لیتناسب مع متطلبات المتعاملین االقتصادیین فیه أو التوسع
تتخذها الدولة من أجل إدارة االئتمان والنقد مجموعة من اإلجراءات التي "كما تعرف السیاسة النقدیة بأنها    

  )2(."والسیولة العامة لالقتصاد
للوصول  اإلجراءات التي تستعمل في تتبع عرض النقود من قبل البنك المركزي كوسیلة"بأنها  عرف أیضاوت   

  )3(."ألهداف السیاسة النقدیة
 ، وأسعار الفائدة من أجل الحفاظالكتلة النقدیة مجموع التدابیر التي تهدف إلى تسییر"كما عرفت أیضا بأنها    

  )4(."على استقرار النشاط االقتصادي
اإلجراءات والقواعد   بأنها مجموعة ،ومن خالل ما سبق یمكن استخالص تعریف شامل للسیاسة النقدیة

وذلك بما یتماشى ومتطلبات  ،واألسالیب التي تقوم بها السلطات النقدیة للتحكم والتأثیر في حجم المعروض النقدي
  .االقتصاد الوطني

  أهداف السیاسة النقدیة: الفرع الثاني
  :إبراز أهم هذه األهداف فیما یلي شكل عام یمكنبللسیاسة النقدیة العدید من األهداف و 

   تحقیق العمالة الكاملة :أوال  
تخفیض معدالت البطالة، فالعمالة الكاملة تعني من األهداف الرئیسیة التي تسعى لتحقیقها السیاسة النقدیة هي     

والذي  ،ة مع السماح لمعدل عادي من البطالةنیذلك المستوى الذي یتحقق عن االستخدام الكفء لقوة العمل المد
، فالوصول إلى تحقیق العمالة هو الوصول إلى )5(یكون ناتجا عن التغیرات في الظروف الهیكلیة للبنیان االقتصادي

ستطیع القول أن تحقیق العمالة الكاملة هي هدف من ني یكون المجتمع بحاجة إلیها، و سلع والخدمات التالإنتاج 
ل الوصول األهداف التي تسعى السیاسة االقتصادیة لتحقیقها بصفة عامة والسیاسة النقدیة بشكل خاص، ومن أج

  :ما یلي هاأبرز من  ال بد من توفر العدید من الشروط ولعل لتحقیقها 
من أجل  المواهب واألفكار  موال ألصحاباألیر كل ما یلزم من رؤوس عبئة الموارد البشریة عن طریق توفت -1

  .وذلك بشروط مالئمة وغیر معقدة ،تشجیعهم في ممارسة نشاطهم

                                                
  .53مرجع سابق، ص: قديعبد المجید  -)(1

(2) - Andrey, chouchane, "Verdier le berabsation financiere et croissance economique le cas   de la frique 
subsaharienne" ,Harmattam, 2001, Paris, P 53. 

  .98، ص2005، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، "النقود والسیاسة النقدیة"صالح مفتاح،  -)(3
  -)4 ( Garole lexton et Dat Vavan, op, cite, P28.                                                                       

  .207، ص1999، ترجمة عبد العظیم محمد، دار المریخ، الریاض، "االقتصاد الكلي" ریجارد استرون، جیمس جوارتیي، -)(5
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 ،وتكون هذه التعبئة عن طریقة تطویر الجهاز المصرفي ومؤسسات الوساطة المالیة: الیةمتعبئة الموارد ال -2
لكي تكون قناة إضافة إلى ذلك القیام بتحفیز أصحاب الفائض على وضع مدخراتهم في هذه المؤسسات 

  )1(.مهما كان نوعها المشاریع  تمویل لجمیع
وعنصرین هامین  ،الموارد المالیة والموارد البشریة عنصرین مكمالن لبعضها البعضنالحظ أن تعبئة  ومنه
 ،لسیاسة النقدیة دور هام وفعال في تحقیق العمالةو علیه فل ،في الوصول لتحقیق العمالة الكاملة وأساسیین

رؤوس أموال تمكن من الوصول التي تسمح بتوفیر  ،نسب البطالة وذلك عن طریق أدواتها المتعددة ضیفوتخ
  .لتحقیق العمالة الكاملة

  رتحقیق االستقرار في المستوى العام لألسعا: ثانیا  
نالحظ ذلك أهداف السیاسة النقدیة، و  یعد الوصول إلى تحقیق االستقرار في المستوى العام لألسعار من أهم

ة دسعار، وذلك بحفاظهم على مستویات محدمستوى معقول لألللوصول ل  ري السیاسة النقدیةیمن خالل سعي مس
السلبیة التي  اآلثارإلى ذلك سعار، إضافة الرتفاع األ دیةسباب المؤ والذي یعتبر من أهم األ ،ت التضخمالدعمل

  )2(.حاالت عدم التأكد في االقتصاد تفشيفي نسب النمو و كانخفاض  تنجر عن هذه الظاهرة
وذلك عن طریق التحكم في المعروض  ،لتضخم ومعالجتها تسعى دائما للتحكم في نسبالنقدیة فالسیاسة 

و هنا  ،والمحافظة على استقرار األسعارض معدالت الزیادة في كمیة النقود یخفتوتقیید االئتمان من أجل  ،النقدي
ل آلیاتها كسعار باستعمال في المستوى العام لأل هو تحقیق االستقرار ةنالحظ أن أبرز أهداف السیاسة النقدی

  .المختلفة
   الوصول لتحقیق معدالت نمو مرتفعة: ثالثا  
وهو تحقیق معدالت نمو  ،لتحقیق هدف آخر ومهم جداً  السیاسة النقدیةإضافة للهدف األول والثاني تسعى   

یعبر عنه بنصیب الفرد فمن الدخل الحقیقي،  ل في نصیب الفردجمرتفعة، فالنمو االقتصادي هو الزیادة طویلة األ
الزیادة في الدخل أكبر وأسرع من الزیادة السكانیة من أجل أن یحدث النمو هذه بد أن تكون  ن الدخل، فالم

ج االقتصاد من حالة الكساد فتعتبر هذه الزیادة هي زیادة خرو صیب الفرد من الدخل بعد ناالقتصادي، أما إذا تزاید 
  )3(.اقتصادیاادوریة وال یعتبر ذلك نمو 

  من تیتكل ما أو  وتستخدم لتي تسعى إلیها جل الدولفتحقیق النمو االقتصادي یعد من أهم األهداف ا

                                                
  .143مرجع سابق، ص حسین بن هاني، -)(1
  .321، ص2005، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "نقود وبنوك وأسواق مالیة"محمود یونس، كمال أمین الوصال،  -)(2
  .455مایكل ایدجمان، مرجع سابق، ص -)(3
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یتطلب الوصول للتوظیف  إلیه الوصولف ،بالهدفین األولیین ه، ویرتبط تحقیقاقتصادیة من أجل رفع نسبه سیاسات 
لذلك تسعى الدولة جاهدة لتحقیق معدل نمو مستمر یتماشى مع تشغیل والتحكم في استقرار األسعار،  ،الكامل

اهتمامها على  صبالنقدیة ت ستطیع قوله أن السیاسةنلة، وما طالسنویة في األیدي العاملة الجدیدة والعااإلضافات 
وخصوصا ویكون ذلك عن طریق استعمال آلیاتها وأدواتها المختلفة  ،تحقیق نسب مرتفعة من النمو االقتصادي

نات التي تسمح برفع أجل إعطاء دفعة للنمو السریع وتوفیر كل اإلمكا والتوسع فیه من ،على االئتمان تأثیرها
بواسطة  فقطاألخرى ألن الوصول لتحقیق معدالت النمو ال یكون فر العوامل المساعدة تو بشرط ن ولكمعدالته 

 المیزانیةو والسیاسة النقدیة  عموماً عمل كل السیاسات االقتصادیة المتاحة للدولة بولكن یكون  ،السیاسة النقدیة 
  .خصوصاً 

  تحقیق التوازن في میزان المدفوعات: رابعا   
، إضافة إلى األهداف السابقة الذكر تسعى السیاسة النقدیة إلى تحقیق التوازن في جانب التجارة الخارجیة

التوازن في میزان المدفوعات الذي یعطي لنا الصورة المفصلة على كل المعامالت االقتصادیة لدولة  تحقیقوذلك ب
  )1(.سنةكون تتلك الدولة وغیر المقیمین خالل فترة زمنیة معینة عادة ما مع العالم الخارجي بین المقیمین في ما 

ید الصادرات في الجانب قس المال حیث توالنفقات المختلفة لرأوتشمل هذه المعامالت الصادرات والواردات 
ة المتحصالت، أما الواردات فهي تقید في ، فهي تؤدي إلى زیادبةود موجن من میزان المدفوعات باعتبارها قیالدائ

 الجانب الدائن من میزان المدفوعات باعتبارها قیودًا سالبة فیترتب علیها مدفوعات للخارج، فتوازن میزان المدفوعات
والتحویالت  ها من السلع والخدماتتكافأ اإلیرادات التي تتحصل علیها الدولة مع صادراتمعناه أن تاقتصادیا 
طویلة األجل  ات الناشئة عن وارداتها من السلع والخدمات والتحویالت الرأسمالیةیل مع المدیونجاأل طویلةالرأسمالیة 
  )2(.إلى الخارج

على  لحفاظال سیما السیاسة النقدیة من أجل امختلفة اقتصادیة  اتوتقوم الدول على العمل على انتهاج سیاس
والمتمثل في المتحصالت من أجل أن یتساوى الطرف الدائن  هاشتى أدوات باستعمال ذلكتوازن میزان المدفوعات و 

ي التمع الطرف المدین والمتمثل في المدفوعات الخارجیة، حیث یعتبر تحقیق التوازن الخارجي من أهم األهداف 
ومن بین االدوات الرئیسیة التى تستخدمها السیاسة النقدیة هو سعر الفائدة  ى لتحقیقها السیاسة النقدیة،تسع

على عرض  التأثیرفمن خالل تحدید هذا السعر یمكن للهیئات النقدیة  ویستعمل من اجل توجیه سعر الصرف ،
سوق الصرف عند سعر الصرف المستهدف للعملة  النقود والطلب علیها وذلك بشكل یساهم في تحقیق التوازن في

                                                
  .395، ص2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "النظریة االقتصادیة"عبد المطلب عبد الحمید،  -)(1
  .182، ص1992، دار النهضة العربیة، "االقتصاد الدولي في المزایا التنمیة في التبادل الالمتكافئ"عبد الخالف،  جودة -)(2
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تعوض االختالل  أنبشكل كبیر یمكن الدولة من  األموالجذب رؤوس  إلىفارتفاع سعر الفائدة یؤدي  الوطنیة ،
  )1(.یحدث في میزان المدفوعات الناجم عن التعامالت التجاریة أنالذي یمكن 

  أدوات السیاسة النقدیة: المطلب الثاني  
السلطات النقدیة على آلیات تمكنها من السیطرة على المعروض النقدي، حیث یعتمد البنك المركزي  تعتمد

ومن خالل هذه اآللیات واألدوات یمكن  ،من أجل التحكم في الكتلة النقدیة المتداولة في االقتصاد على هذه األدوات
ویتماشى مع  الئمتیوذلك وفق ما  ،ادؤثر ویراقب عملیة عرض النقود في االقتصیتدخل و یللبنك المركزي أن 
  .متطلبات االقتصاد

وسوف نتطرق إلى هذه األدوات بشيء من وكیفیة، وتصنف هذه األدوات إلى أدوات كمیة وأدوات نوعیة 
  .التفصیل من خالل هذه المطلب

  األدوات الكمیة للسیاسة النقدیة: الفرع األول       
وتعتمد األدوات الكمیة على التأثیر على  ،الكمیة هو التأثیر على حجم االئتمانإن الهدف من استعمال األدوات     

تشمل  ، ووخلق الودائع حجم األرصدة النقدیة لدى البنوك التجاریة من أجل التأثیر على قدرتها في منح االئتمان
  .اطي القانونير نسبة االحتیغییهذه األدوات على عملیات السوق المفتوحة، سیاسة سعر إعادة الخصم، ت

 :عملیات السوق المفتوحة : أوال
تعتبر هذه الوسیلة من أبرز الوسائل التي تعتمد علیها البنوك المركزیة من أجل التأثیر على حجم      

وبالتالي التأثیر على قدرتها في خلق النقود وخلق االئتمان، فعندما یقوم البنك  ،االحتیاطات النقدیة للبنوك التجاریة
المركزي بدخول سوق األوراق المالیة مشتریا أو بائعا لألوراق المالیة من أجل خفض أو رفع قدرة البنوك التجاریة 

  )2(.على منح االئتمان تعرف هذه العملیة بالسوق المفتوحة
لبلد هي التي تبین وضعیة البنك المركزي هل یدخل بائعا أو مشتریا، فإذا كان فالوضعیة االقتصادیة ل

التضخم هو السائد فیدخل البنك المركزي بائعا لألوراق المالیة من أجل امتصاص الكتلة النقدیة الزائدة الموجودة في 
حیث تكون البنوك التجاریة  ،نةهي أذونات الخزیببیعها  قوم البنك المركزيیاالقتصاد، ومن بین أهم األوراق التي 

وذلك ما یؤدي إلى انخفاض سیولتها وتقلیص قدرتها على منح االئتمان، ومنه یكون البنك المركزي قد  ،طرفًا مشتریا
وبالتالي كبح جماح التضخم، أما في الحالة العكسیة أي عندما یدخل البنك المركزي مشتریا  ،قام بتقیید االئتمان

                                                
         أطروحة دكتوراه غیر منشورة في العلوم االقتصادیة ،جامعة "يفعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق االستقرار االقتصاد"معیزي قویدر، - )1(

 .118ص ،2008_2007الجزائر،
  .267، ص1990، دار الثقافة الجامعیة، القاهرة، "التحلیل االقتصادي الكلي"أحمد جامع،  -)(2



ا لفصل األول                                                   المیزانیةاإلطار النظري لسیاسة 
   

29  
 

وبالتالي  زید كمیة النقود المتداولة تف ،المعروض النقدي فیكون الهدف من ذلك هو التأثیر في كمیة ،لألوراق المالیة
ما یمكن قوله أن البنك المركزي هو الذي  ،وتزید قدرتها على منح االئتمان منهاحتیاطات البنوك التجاریة و ترتفع 

  .حسب الوضعیة االقتصادیة للدولةمشتریا لألوراق المالیة وذلك متى یكون یقرر متى یكون بائعا و 
 سیاسة سعر إعادة الخصم :ثانیا
الذي یتقاضاه البنك المركزي مقابل تقدیم القروض ) الثمن(ر لفائدة سعر إعادة الخصم هو عبارة عن سع    

  )1(.التجاریة في المدى القصیر وخصم األوراق
وذلك مقابل إعادة خصم  ،البنك المركزيویعرف أیضا سعر إعادة الخصم بأنه عبارة عن مقابل یتقاضاه 

  )2(.وقیامه بتحویلها إلى نقود قانونیة ،الحكومیة للبنوك التجاریة اتاألوراق التجاریة واألذون
برز الوسائل التي یعتمد علیها البنك المركزي من أجل التأثیر في االئتمان، فالبنوك أمن فهذه الوسیلة 

البنك المركزي یعتبر تمویل سیولتها، فالتجاریة ل أجل عملیة إعادة خصم األوراق التجاریة تلجأ إلى البنك المركزي من
سواء كانت  ینتهجهاعلى حسب السیاسة النقدیة التي  النسبةیتحكم في هذه ف لهذه البنوك، هو المالذ األخیر 

إعادة الخصم من  حالة كساد فیلجأ البنك المركزي إلى تخفیض سعرفي االقتصاد كان انكماشیة أو توسعیة فإذا 
ضافة وسائل دفع أخرى في االقتصاد، أما في الحالة  زائدةوبالتالي ضخ سیولة  ،تراضقأجل التشجیع على اال ٕ وا

ة یلعمتراض وبالتالي إحجام العمالء على قالعكسیة وهي التضخم فیقوم برفع سعر الفائدة من أجل زیادة تكلفة اال
  .لالقتصاد لخصم، حیث یحد من حجم االئتمان المقدمیة إعادة اومنه الحد من عمل ،خصم األوراق التجاریة

مكن إجمال أهم هذه و ی ،أن األوراق المالیة القابلة للخصم تختلف من دولة إلى أخرىإلیه اإلشارة  تجدروما 
  :)3( األوراق فیما یلي

 ةل معیناسندات الخزینة ویمكن أن یشترط فیها أج. 
  استحقاقها محددسندات تجاریة ویكون تاریخ. 
 سندات ممثلة لقروض متوسطة األجل. 
 على الخارج قد یكون أجلها متوسط أو طویل تالسلف مثلةسندات م. 
 جلأوراق مالیة تكون ممثلة لقروض قصیرة األ. 

                                                
  .244، ص1985ـ الدار الجامعیة للنشر، القاهرة، "االقتصاد النقدي والمصرفي"مصطفى رشدي شیحة،  -)(1
  .312، ص1999القاهرة، ، مكتبة عین شمس، "مقدمة في النقود والبنوك"سهیر محمود معتوق، -)(2
  .148، ص2005، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، )المفهوم، األهداف، األدوات(النقود والسیاسة النقدیة "صالح مفتاح،  -)(3
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وذلك للعالقة بین سعر إعادة الخصم الذي یحصل  ،هذه السیاسة یكون غیر مباشر تأثیروما یمكن قوله أن 
وسعر الخصم الذي تحصل علیه البنوك التجاریة من عمالئها جراء خصمها لألوراق التجاریة  ،علیه البنك المركزي

رفع سعر الخصم ذلك إلى قیام البنوك التجاریة لیؤدي م البنك برفع سعر إعادة الخصم سالتي یقدمونها، فعندما یقو 
  .ومنه نالحظ مدى تأثیر هذه العملیات على حجم االئتمان المقدم لالقتصاد ،والعكس
 ة تغییر نسبة االحتیاطي القانونيسیاس : ثالثا

یعتبر التأثیر في نسبة االحتیاطي القانوني من أبرز السیاسات التي تعتمد علیها الدول في التأثیر على     
هو ذلك االحتیاطي من فاالحتیاطي القانوني المعروض النقدي فهي من أهم األدوات المباشرة للسیاسة النقدیة، 

ة وذلك على بسنیقوم بتحدید هذه ال ذا األخیرالتجاریة لدى البنك المركزي، فه به البنوك  تحتفظ السیولة الذي
حسب الظروف االقتصادیة، ویمكن للبنوك التجاریة أن تحتوي احتیاطاتها القانونیة المحددة لدى البنك المركزي 

ویمكن أن تحتفظ أیضا بالذهب  ،سهمذلك األصول المالیة مثل السندات واأل على  سائلة زیادة قودن على
   )1(.والعمالت األجنبیة

بقوة القانون أن یقوم بوضع نسبة معینة لدى البنك المركزي یقوم بتحدید قیمتها هذا  برالبنك التجاري ملزم ومجف  
م عملیة تقدیم یوالهدف من استخدام هذه األداة هو التأثیر على القدرة االئتمانیة للبنوك التجاریة وتنظ  ،األخیر

التجاریة تستخدم هذه األداة من أجل حمایة المودعین ضد األخطار االئتمان رغم أنه في البدایة كانت البنوك 
  .المحتمل حدوثها جراء األخطاء التي تقع فیها البنوك التجاریة

الكتلة النقدیة في  د أن یقوم بتوسیعییر عندما ة سواء في رفعها أو خفضها فویتحكم البنك المركزي في هذه النسب    
للبنوك التجاریة أن تتوسع في منح االئتمان، أما وبالتالي یسمح  القانوني تیاطياالقتصاد یقوم بتخفیض نسبة االح

في الحالة العكسیة أي عندما یكون االقتصاد في حالة تضخم یقوم البنك المركزي برفع هذه النسبة من أجل تقیید 
البنك المركزي  البنوك التجاریة من عملیة منح القروض من أجل تخفیض المعروض النقدي، وهكذا نالحظ أن

یستخدم هذه األداة من أجل التأثیر في عملیات منح االئتمان، وبالتالي التحكم في المعروض النقدي لالقتصاد، 
تعتبر هذه الوسیلة من أهم الوسائل غیر المباشرة التي تعتمد علیها السلطات النقدیة في زیادة وامتصاص ف

  .المعروض النقدي
هت جستخدمها معظم الدول إال أن هناك الكثیر من االنتقادات التي و تورغم التأثیر الفعال لهذه الوسیلة التي 

  :)2( ومن أبرزها اله

                                                
  .122، ص2000للنشر، عمان، دار المسیرة  "المالیة العامة والنظام المالي في اإلسالم"محمود حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام،  -)1(

  .86عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص -)(2
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  یمكن لمعدل االحتیاطي القانوني أن یؤثر على أسعار األوراق المالیة، وبالتحدید السندات العمومیة، حیث
ما یجعلها تقوم  هوالمعدل یؤدي ذلك إلى الحد من قدرة البنوك على اإلقراض و رفع هذا بأنه عندما تقوم السلطات 

 السندات و من معروض یزید هو ماسندات، و المن  یع دفعاتببالبحث عن وسیلة أخرى توفر لها السیولة فتقوم ب
 .یؤدي إلى انخفاض أسعارها بالتالي
  ؤثر فیه تال یؤثر التغییر في نسبة االحتیاطي اإلجباري دوما على منح االئتمان ألن حجم االئتمان عادة ما

ما یجعلها تغطي ذلك الفارق  هوالبنوك، و تأثیر نسبة االحتیاطي القانوني على ربحیة كالظروف المالیة واالقتصادیة 
 .على اإلقبال على القروض الي یؤثر ذلكو بالت ،بزیادة نسبة الفوائد على القروض التي تقدمها

  )النوعیة(األدوات الكیفیة : الفرع الثاني   
إن الهدف من استعمال األدوات النوعیة هو التأثیر على أوجه استعمال االئتمان والقنوات التي یوجه إلیها 

الكیفیة على نمط اإلنتاج واالستثمار في االقتصاد الوطني، حیث تعمل  دواتشكل آخر تؤثر هذه األباالئتمان أي 
هذه األدوات على الحد من حریة ممارسة المؤسسات المالیة لبعض النشاطات نوعا وكما، ومن أهم هذه األدوات 

  :الكیفیة ما یلي
 األدبي اإلقناع : أوال

س ودیة مع البنوك التجاریة، حیث یقوم البنك المركزي وهذه الوسیلة یتم استعمالها من قبل البنك المركزي بأس    
یلجأ یستعمل الطرق الرسمیة التي یمكن له أن  أن دون  ،بطلب خفض أو زیادة  حجم االئتمان في مجال محدد

التخفیض من  طلب منهایفإنه االئتمان  حإذا الحظ البنك المركزي أن البنوك التجاریة قد أفرطت في منف،الیها
إلى استعمال أي وسیلة من الوسائل التي یمكن له أن یستخدمها مثل نسبة االحتیاطي  اللجوءدون  هذاو  ،حجمه

الخ، وبطبیعة الرابط بین البنك المركزي والبنوك التجاریة فإن هذه األخیرة تكون ....القانوني أو سعر إعادة الخصم
 علیهلصادرة التي تخدم االقتصاد الوطني، و ألوامره ا الخضوعملزمة باإلقناع األدبي، أي بإطاعة بنك البنوك و 

البنوك  إقناعیستعملها البنك المركزي من أجل التي األدبي  اإلقناعفي وسیلة  المتمثلةاألداة نالحظ أن هذه 
حیث یتوقف  فالحیةه االئتمان لألوجه التي یرید أن یقوم بدعمها سواء كانت قطاعات صناعیة أو یتوجالتجاریة ب

دعم هذه القطاعات على السیاسة االقتصادیة التي تسطرها الدولة، وخالصة القول أن البنك التجاري ملزم بقبول 
وكل التوجیهات التي یقرضها بنك البنوك بكل ما یتعلق بمنح االئتمان وتوجیهه لالستعمال  ،األدبي اإلقناعسیاسة 

  )1(.في القطاعات المتنوعة

 
                                                

  .39، ص1993، دار الفكر، الجزائر، "اإلصالح النقدي": ضیاء مجید الموسوي -)(1
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 سیاسة تأطیر القرض : ثانیا
وتعني هذه السیاسة أن تقوم السلطات النقدیة بتحدید حجم محدد للقروض المقدمة من طرف البنوك التجاریة،     

نسبة في السنة، مثل أن ال یتعدى ارتفاع مجموع القروض الممنوحة  قوانین إداریة مباشرة تكون محددةبواسطة 
ن هذه مرض غعقوبة یحددها القانون، ویكون ال المركزي لیه البنكمحددة وكل بنك یخالف هذه النسبة یسلط ع

حیث تكون فعاال في أغلب األحیان في عالج التضخم،  یكون هذا األسلوبفخلق النقود،  من حدالالسیاسة هو 
 تخاف من العقوبات التيالمتثال ألوامر البنك المركزي وتتوقف عن منح القروض ألنها البنوك التجاریة ملزمة با

ها من یسلطها البنك المركزي وأبرزها حرمان البنوك التجاریة من عملیة إعادة خصم األوراق التجاریة وحرمان
تكون ذات فعالیة في ال إلیه اإلشارة أن هذه األداة یمكن أن  تجدرباعتباره الملجأ األخیر لها، وما االقتراض منه 

  .حالة الكساد
 للسیولة یانسبة الدنال: ثالثا

البنوك التجاریة على االحتفاظ بقیمة معینة من  بإجبارومضمون هذه الوسیلة هو أن یقوم البنك المركزي      
السیولة یتم تحدیدها بواسطة أصول منسوبة إلى بعض مكونات الخصوم، ویكون ذلك جراء تخوف السلطات 

تمتلكه من أصول عالیة السیولة، حیث في التوسع في منح االئتمان وذلك لما النقدیة من قیام البنوك التجاریة 
نسبة معینة من هذه األصول لدیها وبالتالي ال بوقف عن طریق إجبارها باالحتفاظ میواجه البنك المركزي هذا ال

  .المعروض النقديملیة منح االئتمان والتأثیر في زیادة توسع في عتیمكنها أن 
  
  

  والسیاسة النقدیةالترابط بین السیاسة المیزانیة : المطلب الثالث  
إن المتتبع للسیاسات االقتصادیة عموما والسیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیة خصوصا یالحظ مدى الترابط 

في إرجاع التوازن لالقتصاد  تینفتتكامل السیاس في عالج االختالالت االقتصادیة خاصة ،الوثیق بین السیاسیتین
یجعل منهما  وهو ماالسیاسة األخرى ، ن وتكملها جزء من التواز كل سیاسة تكون فعالة في استعادة فالوطني، 

سیاسیتین متكاملتین وذات نجاعة وفعالیة عالیة تؤثر إیجابا على األداء االقتصادي للدولة، ویمكن إظهار مدى 
  :الترابط بین السیاستین من خالل التطرق للنقاط التالیة

   كیفیة التفریق بین السیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیة  :الفرع األول  
وأهم هذه  ،من أجل التمییز بین سیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیةعلیها عتمد یهناك الكثیر من المعاییر التي    

رفة أدوات كل من السیاسیتین، فمن خالل مالحظة األدوات المستعملة یمكن مع بین معیار التفرقةالمعاییر هو 
  .السیاسة المستعملة هل هي سیاسة الموازنة أو السیاسة النقدیة
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وبالتحدید األدوات  ،خلي للدولةاعموما سیاسة الموازنة تعتمد على األدوات التي تؤثر في استرجاع التوازن الدو 
العامة من و االیرادات ، فهي تستخدم كل ما یتعلق بجانب النفقات العامة ،التي تؤثر في الموازنة العامة للدولة

ینصب اهتمامها أساسا فإضافة إلى ذلك تقوم السیاسة المیزانیة بإدارة الدین العام،  ،قروض وضرائب بكل أنواعها 
الموازنة العامة للدولة وعالج بعض االختالالت االقتصادیة عجز  وبالتحدید عالج  ،ستعادة التوازنات المالیةعلى ا

باستخدام أدواتها المختلفة والمتنوعة والتي یمكن إجمالها في استخدام النفقات العامة  كویكون ذل كالتضخم والكساد
  .واإلیرادات العامة

 ديالنقالمعروض  األساس للتأثیر في حجموالتي تستعمل ب ،أما السیاسة النقدیة فلها أدواتها الخاصة بها
بتوجیه هذه السیاسة  ،وعلى رأسها بنك البنوك  في هذه السیاسة تحكم السلطات النقدیةت الموجود في االقتصاد،و

یؤثر في العرض النقدي بواسطة أدوات السیاسة النقدیة المختلفة ف ،ومتطلبات االقتصاد الوطني للعرض النقدي
الوضعیة االقتصادیة مع  یهاوتماش یتهافعالحسب األدوات  هذه  حیث یقوم باستخداموالتي ذكرناها سابقا  ،والمتنوعة

ادة التوازنات النقدیة في الدولة وعالج كل عتحت غطاء السیاسة النقدیة من أجل استها استعمالفهو یتدخل بللدولة 
  .االختالالت االقتصادیة عموما والنقدیة على وجه الخصوص

سواء في نوعیة  من مختلف الجوانب ،نالحظ مدى االختالف بین أدوات السیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیة علیهو    
ومن هنا یمكن  ،ووقت استخدامها فكل سیاسة تكون أدواتها فعالة في وضعیة معینة ،األدوات وطریقة استعمالها

  .القول أنه من خالل أدوات كل سیاسة یمكن التمیز بین السیاسیتین
ین هو معیار الجهاز الواضع للسیاسة؛ فالجهة التي تفي التمییز بین السیاسی عتمدی الذي  أما المعیار اآلخر

كون من تالسیاسة النقدیة، فهذه األخیرة قوم بصیاغة ر السیاسة المیزانیة تختلف عن الجهة التي تیتسطبتقوم 
فتكون من اختصاص السلطات المالیة  یزانیةسیاسة المال بصیاغة یةنعملالجهة ااختصاص السلطات النقدیة، أما 

ومنه نالحظ أن كل سیاسة تكون  ،تحت إشراف البرلمان تعمل في وزارة المالیة وعادة ما تكون هذه الجهةوالمتمثلة 
  .أدوات كل سیاسةبدرایة  علىموجهة من قبل جهاز خاص بها یقوم بتحدید كل ما یتعلق بها ویكون 

  :)1( السیاسة النقدیة فیما یليو  یزانیةالسیاسة الم التفرقة بین ویمكن اإللمام بأهم النقاط التي یتم بواسطتها
یكون مجال العملیات المالیة كبیرًا وواسعًا سواء من ناحیة امتداده أو من ناحیة حجمه، أما بالنسبة  -1

 .للعملیات النقدیة فهي تكون منحصرة في القطاع المالي المصرفي
تعتبر التدابیر المتعلقة بالسیاسة النقدیة كبیرة السرعة حیث یمكن للسلطات النقدیة أن تؤثر فیها وتوجهها  -2

في مدة وجیزة خصوصا إن كان األمر یتعلق بنسبة االحتیاطي اإلجباري أو التأثیر في أسعار الفائدة، ولكن في 
                                                

  .107-106صالح مفتاح، مرجع سابق، ص ص -)(1



ا لفصل األول                                                   المیزانیةاإلطار النظري لسیاسة 
   

34  
 

ب اإلجراءات  القانونیة التي تمر علیها تطبیق هذه بقتا بسها و ذیفتطلب تنی یزانیةالجهة المقابلة فأدوات السیاسة الم
 .اآللیات
 تإال أنها غالبا ما تكون فعالة في معالجة الكثیر من االختالال یزانیةرغم بطء وتیرة أدوات سیاسة الم -3

یة والتي االقتصادیة، فاإلجراءات المالیة لها دور كبیر في دفع التوسع االقتصادي، وذلك على عكس األدوات النقد
وذلك  ،فعالة في دفع التوسع االقتصادي، أما في حالة التضخم فاألدوات النقدیة هي الفعالة في عالجه تعتبر غیر

 .على عكس األدوات المالیة
  التنسیق بین سیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیة : الفرع الثاني

ومن أجل  ،النهوض باقتصادها من جهةبالسیاسات االقتصادیة المتاحة لها من أجل تستعین أي دولة 
ویكون ذلك عن طریق التنسیق بین مختلف  ،عالج االختالالت التي تواجهها فيو  ،الوقوف أمام الهزات االقتصادیة

 قوم به كالتذلك في الواقع من خالل ما ، ویظهر لنا هذه السیاسات خصوصا السیاسة النقدیة وسیاسة المیزانیة
والسیاسة النقدیة له  نةاز یالممن سیاسة  كل األزمات االقتصادیة العالمیة فتفاعل أدوات وآلیاتین في عالج تالسیاس

كبیر على المتغیرات االقتصادیة خصوصا ما  تأثیرفكل من السیاسیتین لهما  ،یر في عالج هذه األزماتبالدور الك
  .ال واإلنفاق الكليتعلق بحجم الطلب الكلي الفع

عد إلى حد كبیر على تحقیق االستقرار االقتصادي واستعادة توازنه، فسیاسة الموازنة لها یسافالتنسیق بینهما  
وذلك من جمیع الجوانب سواء  ،دور كبیر في التأثیر على حجم اإلنفاق الكلي من خالل التأثیر في النفقات العامة

األخرى التي تؤثر بها سیاسة  ومصدر تمویلها من جهة أخرى، أما األداة ما تعلق بهیكلها أو مقدارها من جهة
 النقدي فتتمثل في اإلیرادات العامة خصوصا ما تعلق بالقروض العامة واإلصدار على الحالة االقتصادیة الموازنة

الجدید، فكل هذه األدوات تؤثر على الدخل وكل أوجه اإلنفاق المختلفة سواء لألفراد أو المشروعات عامة كانت أو 
خاصة، أما السیاسة النقدیة فتؤثر على حجم اإلنفاق الكلي بواسطة التأثیر في عرض النقود وفي مقدار االئتمان 

  .روطالمقدم سواء ما تعلق األمر من ناحیة التكلفة أو الش
ین هو عالجهما لألزمات ق بین السیاستینستوكما أشرنا إلیه سابقا فمن أهم المواضع التي تبین لنا مدى ال

االقتصادیة خصوصا ما تعلق بحالة التضخم أو الكساد، ففي حالة التضخم یكون العرض الكلي من السلع 
یاسة االقتصادیة العدید من اإلجراءات ك تتخذ السلطات المسؤولة عن السذلوالخدمات منخفض عن الطلب الكلي ل

البنك المركزي  قیامومن أبرز هذه اإلجراءات  ،من أجل استعادة حالة التوازن بین العرض الكلي والطلب الكلي
حیث یكون هدفها هو  النقدیة، ةوهذا باالستعانة بأدوات السیاس ،الزائدة في االقتصاد بعملیة امتصاص الكمیة النقدیة

  تؤثر السلطات النقدیة في حجم االئتمان المقدم لالقتصادف تخفیض الطلب الكلي،  من اجل.نفاقتخفیض حجم اإل
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الطلب الكلي، إضافة  ما یؤدي إلى تخفیض حجم اإلنفاق وبالتاليهذا تقدمه البنوك للمشروعات واألفراد و  و الذي  
  .ذكرناها سابقاالتي و السیاسة النقدیة  تبمختلف أدوا یتم االستعانةإلى هذه الوسیلة 

حیث  ،بالتنسیق مع السلطات النقدیة أما بالنسبة للسلطات المالیة فتتدخل أیضا بكل أدواتها المالیة، وذلك
من  ىخر العامة من جهة أ التخفیض من حجم اإلنفاق الحكومي من جهة وزیادة اإلیراداتتقوم السلطات المالیة ب

من أهم الوسائل المالیة التي تستخدمها السلطات المالیة هو زیادة أجل إحداث فائض في الموازنة العامة للدولة، و 
  .نسبة الضرائب بمختلف أنواعها من أجل امتصاص جزء كبیر من السیولة

  .في عالج األمواج التضخمیة أهمیة التنسیق بین السیاسیتین نالحظ مدى علیهو 
السلطات المالیة بزیادة حجم  مالفعلي، فتقو حالة الركود تكون الدولة مطالبة بأن تزید من الطلب في  أما

وتخفیض الضرائب العامة من جهة أخرى من أجل زیادة الطلب الفعال، أما السلطات  جهةمن  النفقات العامة
زیادة  عن طریق نوعة من أجل تشجیع الطلب الفعالتالسیاسة النقدیة الم تالنقدیة فتتدخل عن طریق أدوا
ما یؤدي إلى زیادة  هوتخفیض أسعار الفائدة و  فیتم ،ان المقدم للمشروعات واألفرادالمعروض النقدي وحجم االئتم

   )1(.یؤثر إیجابا على زیادة الطلب الكلي و بالتالي ،حجم االئتمان في االقتصاد
  والسیاسة النقدیة المیزانیةالتداخل بین السیاسة مجال : الفرع الثالث  

والسیاسة النقدیة عندما یكون حجم اإلنفاق العام زائد على حجم  یزانیةیظهر التداخل بین السیاسة الم
طي حجم النفقات غالعامة، ففي هذه الوضعیة تلجأ الدولة إلى عدة أسالیب من أجل زیادة اإلیرادات لكي ت اإلیرادات

االقتراض من البنك  ومن أهم هذه األسالیب هو لجوء الدولة إلى عملیة اإلصدار النقدي أو اللجوء إلى ،المتزاید
مع السیاسة النقدیة مجال الدین  میزانیةفیها السیاسة ال املكتلمجاالت التي تاالمركزي، إضافة إلى ذلك من أهم 

أما تكوین هذا  میزانیةقوم بتحدیدها السیاسة التهي مسائل  دهالعام حیث أن التوجه إلى الدین العام وحجمه وتسدی
  .هي آلیات من اختصاص السیاسة النقدیةشكل سندات فالذي یأخذ الدین و 

 مجال تمویل عجز الموازنة العامة للدولة :أوال
الموازنة یاسة النقدیة هو مجال تمویل عجز مع الس یزانیةمن أهم المجاالت التي تتداخل فیها السیاسة الم     

اإلصدار وحجمه والوقت المناسب له هذا العامة للدولة، وذلك بواسطة عملیة اإلصدار النقدي فقرار اللجوء إلى 
ألن حصیلة هذا اإلصدار تعد مورد من موارد  یزانیةوكیفیة استعماله هي كلها أمور تتحدد عن طریق السیاسة الم

، أما الطریقة الفنیة لعملیة یزانیةالموازنة العامة، لذلك یعتبر هذا الشق من العملیة من اختصاص السیاسة الم
، فعندما یكون هناك حالة تضخم وتكون األسعار مرتفعة یمكن ص السیاسة النقدیةاإلصدار فهي من اختصا

                                                
  .349أحمد زهیر سامیة، مرجع سابق، ص -)(1
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یعني إحداث فائض  هو ماو  ،تخفیض حجم الطلب الفعلي عن طریق زیادة اإلیرادات العامة عن حجم اإلنفاق العام
لنقدیة لتخفیض حجم في الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت یمكن استعمال الطرق الفنیة المتنوعة للسیاسة ا

 منهعلیه، و  ووضع شروط تعجیزیة للحصول ،وذلك عن طریق زیادة تكالیفه ،االئتمان المتاح لألفراد والمشاریع
تخفیض حجم الكتلة النقدیة المتداولة في االقتصاد، أما في الحالة العكسیة والمتمثلة في حالة الكساد فإنه یمكن 

ومنه إحداث عجز في  ،زیادة حجم اإلنفاق العام عن اإلیرادات العامة الطلب الكلي بواسطةالعمل على زیادة 
ویكون ذلك بواسطة اللجوء إلى عملیة اإلصدار النقدي، وفي المقابل یمكن استعمال السیاسة النقدیة  ،الموازنة العامة

الحصول علیه وتبسیط وتسهیل  والمشاریع عن طریق خفض تكالیف ،من أجل رفع حجم االئتمان المقدم لألفراد
في مجال تمویل  یزانیةه نالحظ مدى التداخل واالنتقاء بین السیاسة النقدیة والسیاسة الم، ومنالشروط المتعلقة به

 .استین في عالج مثل هذه االختالالتیسالعجز الموازنة العامة للدولة، فالدولة تعتمد بصفة أساسیة على تكامل 
  الدین العام :ثانیا

والمتعلق بتمویل عجز الموازنة العامة للدولة، هناك مجال رئیسي آخر  ،إضافة إلى المجال األول الذي ذكرناه     
مجال القروض العامة، حیث أن اتخاذ قرار عقد وهو  ،مع السیاسة النقدیة یزانیةتلتقي وتتداخل فیه السیاسة الم

أما عملیة تكوین هذا  یزانیةواستخدامه هي من اختصاص السیاسة الم ،القرض العام وحجمه ووقته وطریقة استعماله
فهي من اختصاص ) قصیرة أم طویلة(أي شكل سنداته ومدتها  ،القرض أي الشكل الذي سوف یأخذه ویكون علیه

 .النقدیة السیاسة
ء من هیئات قوم بتغطیة حاجاتها بواسطة االقتراض سوات نأن الدولة یمكن لها أ اإلشارة إلیه تجدروما 

یعرف بالدین الداخلي، وقد تلجأ الدولة إلى  وهوماو البنك المركزي بنوك أ او مؤسسات محلیةاو  ا كانواأفراد داخلیة
ما یعرف بالدین الخارجي حیث تنجر علیه آثار سلبیة  ووه ،وبنوك ومؤسسات مالیة خارجیة لتمویل احتیاجاتهاأفراد 

  .على االقتصاد الوطني إذا لم تحسن الدولة استعمال هذا المصدر من التمویل
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  ل ـــــــة الفصــــــــــــخالص
 

        لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى معظم الجوانب النظریة لسیاسة المیزانیة من مفهوم  وأهداف والدور
  :وتطورها عبر المدارس االقتصادیة وعالقتها بالسیاسة النقدیة وتوصلنا للعدید من النتائج أبرزها

ا في إعادة توزیع الدخل و تحقیق تسعى سیاسة المیزانیة لتحقیق العدید من األهداف، فهي  تلعب دورا بارز   -1
وذلك باالعتماد على مختلف أدواتها لتحقیق هذه  االستقرار االقتصادي و الوصول لتحقیق التنمیة االقتصادیة،

األهداف ،فالسیاسة االنفاقیة لها دور كبیر في عملیة إعادة توزیع الدخل بواسطة النفقات التحویلیة وتحقیق التنمیة 
تحقیق االستقرار دورا كبیرا في العامة  اإلیراداتتلعب  آخرجانب النفقات االستثماریة، ومن  االقتصادیة بواسطة

سواء في التأثر على المستوى العام لألسعار أو المساهمة في التشغیل التام ورفع نسب النمو وتخفیض  االقتصادي
 .نسب البطالة

لها أي تأثیر على الوضعیة االقتصادیة بسبب  یرى الفكر االقتصادي الكالسیكي أن سیاسة المیزانیة لیس  -2
واقتصار النفقات العامة على أوجه محددة وهو ما یؤثر على محدودیة اإلیرادات العامة ،وابرز قاعدة   حیاد الدولة

یعتمد علیها هذا الفكر هي قاعدة توازن الموازنة العامة للدولة  فكل هذه األفكار أثرت على عمل  سیاسة المیزانیة 
أما الفكر الكینزي فیعتبر الفكر االقتصادي الذي وضع األسس الرئیسیة لسیاسة المیزانیة ،  ل هذه الفترة، خال

فیعتبرها المخرج األساسي من األزمات االقتصادیة،  فكینز جعلها تعلو على هرم السیاسات االقتصادیة لما لها 
  عالج األزمات االقتصادیة بواسطة مختلف أدواتها،في  من تأثیر كبیر على األوضاع االقتصادیة ودورها الكبیر

فتدخل الدولة في النشاط االقتصادي أعطى نفسا جدیدا لسیاسة المیزانیة خصوصا مع مساهمتها في حل أزمة 
فهمشت   ةالكساد العظیم وهو ما أعطى لها أهمیة كبیرة خالل هذه الفترة، أما المدرسة المدرسة النیوكالسیكی

 .ة واهتمت بالسیاسة النقدیة وذلك بحجة عدم تمكن سیاسة المیزانیة من عالج الركود التضخمي سیاسة المیزانی

إن المتتبع لمسار سیاسة المیزانیة عبر المدارس االقتصادیة یبین مدى أهمیة سیاسة المیزانیة في   -3
ي ، فهي تلعب دورا اقتصادیات الدول ومدى أهمیتها في حل المشاكل االقتصادیة خصوصا أزمة الكساد العالم

 .كبیرا في عالج كل من التضخم والكساد من خالل العدید من اآللیات التي یتم  االعتماد علیها

تعمل سیاسة المیزانیة جنبا لجنب مع السیاسة النقدیة لتحقیق كل األهداف وعالج كل االختالالت فهناك  -4
باعتبارهما من المكونات األساسیة للسیاسة االقتصادیة عالقة وطیدة تربط بین سیاسة المیزانیة والسیاسة النقدیة، ف

فهما متكاملتین في آلیات عملهما الن أهدافهما مشتركة ، فكل سیاسة تلعب دورا رئیسیا ومهما وتكمل األخرى على 
  .الصعید المالي وعلى صعید عالج االختالالت االقتصادیة وتحقیق االستقرار االقتصادي
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    دــــــــتمهیـــ

 
  

     ،ق مبتغاهایتحقل أدواتها على عتمدیفإنه المختلفة  أهدافهاسیاسة المیزانیة لتحقیق  تصل أنمن اجل    
العامة والموازنة العامة،  واإلیراداترئیسیة وهي النفقات العامة  أدواتسیاسة المیزانیة من ثالثة  أدواتتتكون و 

ومع تزاید دور الدولة في الحیاة االقتصادیة تزاید  ،الرئیسیة أهدافهابلوغ  اجل من األدواتباستخدام هذه الدولة تقوم و 
تعبر عن  أنالعاكسة لسیاسة المیزانیة ویمكن  المرآةالنفقات العامة تعتبر ف أوجهه،وتنوعت  اإلنفاق العامحجم 

لرئیسي تعتبر المحرك ا والتيالعامة  اإلیراداتالثانیة لسیاسة المیزانیة فتتمثل في  األداة أما ،الوضعیة المالیة لها
اسة یالس سیاسة المیزانیة عموما وة هو الذي یحدد بشكل كبیر مسار العام اإلیراداتفحجم  األولى،والوسیلة  لألداة

بالغة في الموازنة العامة للدولة بحیث  أهمیةلذلك تعتمد الدول على هذا الجانب باعتباره یكتسي  ،االنفاقیة خصوصا
و تعتبر الضرائب من ابرز  ،وتسایر احتیاجات النفقات العامةتلبي  أنوتنویعها من اجل  إیراداتهاتحاول تنمیة 

 أنفنجد  ،بشكل عام اإلیراداتلما لها من دور فعال في حصیلة  العامة اإلیراداتالمكونة لجانب  الهامة العناصر
نالحظ  و علیه اإلیراداتة صیللكي یكون مرنا وفعاال في زیادة ح نظامها الضریبي إصالحمعظم الدول تحاول 

امة الع اإلیراداتادة یسیاسة المیزانیة تقوم بالسهر والعمل على ز ف ،وحجم النفقات  اإلیراداتمدى الترابط بین حجم 
عشوائیا لكي یكون هناك توازن بین الجانبین وهو ما  إنفاقایكون  ال أنفیجب  ،المحددة وتوجیه االنفاق العام ألوجهه

سیاسة المیزانیة قمنا بتقسیم ها الفصل  أدواتومن خالل ما سبق وللتفصیل في كل  ،یكون لنا الموازنة العامة للدولة
 :سیاسة المیزانیة  أدواتمن  أداةثالثة مباحث وكل مبحث یحتوي على  إلى

  

  .ات العامةــــــــالنفق :األولالمبحث                     

  .العامة راداتــــاإلی:المبحث الثاني                    

   .ة العامةــــــــالموازن:المبحث الثالث                    
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  النفقات العامة: المبحث األول       
  
  

ا في النشاط االقتصادي للدولة، حیث تقوم بإشباع  ً الحاجات العامة عن تلعب النفقات العامة دورا هاما وبارز
طریق اإلنفاق العام، ومع تطور دور الدولة في الحیاة االقتصادیة أصبحت النفقات العامة في حالة تزاید مستمر، 

ولهذا أصبحت النفقات العامة تحتل  ،لنشاط االقتصاديوأصبحت كأداة ووسیلة تستعملها الدولة في التأثیر على  ا
    .مكانة هامة وبارزة في اقتصادیات الدول

  

  مفهوم النفقات العامة: المطلب األول  
بتطور دور الدولة في المجتمع اختلف مفهوم النفقة العامة بانتقال دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة 

الحارسة كان دورها ینحصر في توفیر األمن والدفاع والعدالة، فكانت النفقات العامة تتمیز الدولة ظل المتدخلة ففي 
االقتصادي كینز إلى ضرورة تدخل الدولة  دعا 1929محدودة، ولكن بعد أزمة  وكانت موجهة لنشاطات ،بالحیاد

اإلنفاق العام ، وأدى ذلك ق الدولة في النشاط االقتصادي عن طری أجل إرجاع التوازن لالقتصاد بواسطة تدخلمن 
في النشاط االقتصادي بشكل أدى إلى زیادة النفقات العامة وتعددها وتغیر طبیعة دورها  زیادة التدخل إلى

  .ومفهومها
  تعریف النفقة العامة: الفرع األول    

  :قة العامة ما یلينفمن أهم التعاریف الشائعة لل
  )1(."واإلدارات العامة مبلغا معینا لغرض سداد إحدى الحاجات العامةالنفقة العامة هي صرف إحدى الهیئات "   
  )2(".وتعرف أیضا بأنها مبلغ من النقود یقوم بإنفاقه شخص معنوي عام بهدف تحقیق نفع عام    
فالنفقة العامة هي كم قابل للتقویم النقدي یأمر بإنفاقه شخص من أشخاص : "وهناك تعریف آخر للنفقة العامة    

  )3(".وذلك إشباعا لحاجة عامة، القانون العام
 النقود یخرج من الذمة منومن التعاریف السابقة یمكن استخالص التعریف الشامل للنفقة العامة، فهي مبلغ 

  .أو إحدى المؤسسات التابعة لها من أجل إشباع حاجة عامة ،للدولة مالیةال
  )4()أركانها( العناصر األساسیة للنفقة العامة: الفرع الثاني   

  :ستنتج ثالثة أركان أساسیة للنفقة العامة وهيیمكن من التعاریف السابقة أن ن
 .النفقة العامة مبلغ نقدي -
 .النفقة العامة تدفع بواسطة شخص عام -
  .النفقة العامة تهدف إلى إشباع حاجة عامة -

                                                
  .23، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، "المالیة العامة"محمد الصغیر بعلي،  -)(1
  .182ص ،1995، مكتبة عین شمس، مصر، "المالیة العامة، دراسة تحلیلیة"علي لطفي،  -)(2
  .381، ص1999، دار صفاء للنشر، عمان، "مبادئ المالیة العامة"حامد عبد المجید دراز،  -)(3
  .8، ص  2003، اإلمارات العربیة ،  94،العدد  24، مجلة آفاق إقتصادیة ، المجلد "اتجاهات اإلنفاق العام"محمد الدلیمي،   -) (4
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 العامة مبلغ نقديالنفقة  : أوال
قوم وتتقوم الدولة باإلنفاق من أجل الحصول على السلع والخدمات الضروریة لتسییر المرافق العامة،   
إضافة إلى ذلك تقوم ، قیام بالمشروعات االستثماریةما یلزمها من األموال اإلنتاجیة للللحصول على باإلنفاق 

وذلك لما  ،على شكل نقدي صیغة اإلنفاق من أجل منح المساعدات واإلعانات المختلفة، وتكون صرف مبالغ نقدیةب
واستخدامها حسابیا، وجاء اتخاذ النفقة شكال نقدیا نتیجة  ،تحمله هذه الطریقة من مزایا عملیة بسبب سهولة تداولها

،     )1( والذي تتم فیه معظم المعامالت والمبادالت بواسطة النقود ،االنتقال من االقتصاد العیني إلى االقتصاد النقدي

  .النقدیة مقابل حصول الدولة على السلع والخدمات التي تحتاج إلیها فیتخذ اإلنفاق الحكومي الصورة
 فع النفقة العامة من قبل شخص عامتد : ثانیا

النفقة نفقة عامة ال بد من صدورها من قبل شخص عام كأحد الهیئات العامة اإلداریة مثل من أجل اعتبار 
الدولة والمجالس المحلیة والتي تتمتع بشخصیة إداریة وذمة مالیة مستقلة، ولكن إن صدرت النفقة عن أفراد فهي 

مدرسة، وبالتالي تعتبر كافة رع أحد األشخاص ببلو كان القصد منها النفع العام، مثل تو لیست نفقة عامة حتى 
أجل تنفیذ نشاطها العام بموجب سیادتها وسلطتها نفقة عامة،  المبالغ التي تنفقها الدولة أو أحد الهیئات العامة من

أما إذا كانت النفقة صادرة من قبل أفراد أو مؤسسات خاصة فال تعتبر نفقة عامة، ألنها لم تخرج من خزینة الدولة، 
  )2(.اآلمرةأن تكون صادرة من شخص معنوي عام یمتلك الصفة  هوالنفقة نفقة عامة  كي تعتبرلساسي األشرط فال

  الغرض من النفقة تحقیق منفعة عامة :ثالثا
أجل إشباع حاجاته ورغباته، أي أن الهدف یشترط في النفقة العامة أن تكون موجهة لصالح المجتمع من 

هو تحقیق النفع العام أو المصلحة العامة، بحیث ال تعتبر النفقة نفقة عامة تلك التي تهدف إلى إشباع  منها
على القضاء والدفاع والتعلیم  الحاجات الخاصة، أو تحقیق منفعة خاصة، ومن أمثلة النفقات العامة اإلنفاق

فهذا المبلغ ال ذ و فة ألحد أصحاب السلطة والنوالصحة، فإذا قامت الدولة بإنفاق مبلغ من المال إلنشاء حدیقة خاص
ر بأي شكل من األشكال نفقة عامة والنفقات العامة تمول من الضرائب والرسوم والقروض بأنواعها المختلفة، عتبی

جمیعا االستفادة من هذه النفقات تماشیا مع مبدأ العدالة  حقهموالتي یقع عبؤها على جمیع األفراد ومنه یكون من 
  )3(.ة الصالح العامومراعا

  :)4(وهما نالعامة والتي تقسم إلى نوعی ومنه نالحظ أن الهدف األول للنفقة العامة هو إشباع الحاجات   
 ةحقالحاجات المست  -1
  تتحدد نوعیة هذه الخدمات  و وهي تلك الحاجات الحدیثة اإلشباع مثل إشباع حاجات اإلسكان والنقل والتعلیم،    

                                                
  .32، كلیة القانون بین الحكمة، جامعة بغداد، بدون سنة النشر، ص"المالیة والتشریع المالي"أعاد علي حمود،  -)(1
  .41، ص1988، الدار الجامعیة، بیروت، "االقتصاد المالي"مجدي محمود شهاب،  -:  أنظر -)(2

  .33، ص1989، مطابع جامعة الموصول، العراق، "موجز في المالیة العامة والتشریع المالي"اعاد علي حمود،   -
  .33، ص2000، الدار الجامعیة الحدیثة للنشر، اإلسكندریة، "الوجیز في المالیة العامة"سوزي عدلي ناشد،  -)  (3

  .268، ص2003، منشورات الحلبي، بیروت، "المالیة العامة واالقتصاد المالي"فوزت فرحات،  -)(4  
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المذهب االقتصادي والسیاسي السائد، إضافة إلى میول الدولة في التدخل بشكل متزاید في الحیاة وأهمیتها حسب 
  .االقتصادیة واالجتماعیة

  الحاجات االجتماعیة -2
قیام الدولة بأدائها، مثل إشباع حاجات الدفاع واألمن والقضاء برتبط تالتي  هي عبارة عن الحاجات األساسیة    

 .والبنیة األساسیة
  :)1(طرق إلى الفرق بین الحاجات الخاصة والحاجات العامة فیما یليبد أیضا من الت وال

 الحاجات الخاصة 
  یكون إشباعها بواسطة السوق. 
  یتم تمویلها عن طریق الخواص واألفراد. 
  تخضع لمبدأ االختیار أو التفضیل أو االستثناء. 
  یتفاوت مقدار المنفعة بین المستهلكین لها حسب ما یدفعون المتالكها.  

 الحاجات العامة 
  یقوم القطاع العام بتمویلها. 
  یتحصل علیها الفرد دون أن یكون الدفع مباشرا. 
  ینتفع بها جمیع األفراد بمستوى واحد وغیر متفاوت. 

 

  تقسیمات النفقة العامة: المطلب الثاني       
مسألة تقسیم النفقات العامة صدى واسع في ظل النظریة التقلیدیة، وذلك بسبب الطبیعة الموحدة للنفقة لم تجد 

 ،العامة ولمحدودیة دور الدولة، ولكن مع تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط االقتصادي تنوعت النفقات العامة
وي كل منها على النفقات التي تتصف بممیزات وظهرت الحاجة إلى تقسیم النفقات العامة إلى مجموعات ممیزة تحت

  .مشتركة وفقا لمعاییر محددة قائمة على أسس واضحة المعالم
  :وفیما یلي أهم تقسیمات النفقات العامة

  التقسیم النظري للنفقات العامة: الفرع األول     
ومعرفة نتائجها المالیة، ویعتمد على هذا یتم االستناد لهذا المعیار عند تحلیل اآلثار االقتصادیة للنفقات العامة 

  المعیار أیضا
  .في عملیة إعداد الموازنات العامة الحدیثة

 :وأهم التقسیمات التي تندرج تحت هذا التقسیم ما یلي
 
  

                                                
  .107ص ،2000والتوزیع، عمان، األردن،  دار الصفاء للطباعة والنشر، "مبادئ المالیة العامة"إبراهیم علي عبد اهللا أنور العجارمة،  -)(1
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 تقسیم النفقات العامة وفقا لمدى تكرارها الدوري في موازنة الدولة : أوال
  .النفقات من حیث تكرارها الدوري إلى نوعین نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة تقسم  وفقا لهذا التقسیم   

 النفقات العادیة  - 1
هي تلك النفقات التي تنفق بشكل دوري ومنظم سنویا مثل مرتبات الموظفین ونفقات الصیانة ونفقات العدالة       

الالزمة لتسییر اإلدارة العامة، وتسمى أیضا بالنفقات االعتیادیة أو الجاریة، ألنها تتكرر  اإلداریةوكل النفقات 
وتنفق سنویا بفترات منتظمة خالل الفترة السنویة للمیزانیة سواء كانت قیمتها أقل أو أكثر أو بنفس  ،بصورة دوریة

 )1(.وفي كل سنة میزانیةیعني تكرار نوعها في كل ا ال یعني تكرار مقدارها ولكن حجم للفترات السابقة، فتكرارها هنال

 النفقات غیر العادیة -2
هي تلك النفقات التي ال تتكرر كل سنة بشكل منتظم في میزانیة الدولة، فهي نفقات ال تتمیز بالدوریة وتحدث       

بشكل غیر منتظم وتنفق بصورة عرضیة ویصعب التنبؤ بحدوثها مسبقا، لذلك تسمى بالنفقات االستثنائیة، مثل 
الخ، وبالتالي نالحظ أن هذا النوع من ...عیةوحاالت انتشار األوبئة الطارئة وحدوث كوارث طبی حاالت الحروب

وهي حاالت غیر عادیة، ومن نتائج هذا التقسیم أن النفقات غیر  ،معینة تدرج في المیزانیة إال في حاالت النفقات ال
  )2(.غیر عادیة بإرادات ىالعادیة تغط

 تقسیم النفقات العامة حسب أغراضها : ثانیا
قد تكون أهداف إداریة أو اقتصادیة أو  ،تحقیق العدید من األهدافباالنفاق هو الدولة  قیامالهدف من  إن 

ا لهذه األهداف تقسم النفقات العامة حسب أغراضها إل   :)3(ىـاجتماعیة أو مالیة أو عسكریة، واستنادً
 النفقات اإلداریة - 1

باألساس نفقات تتعلق بتسییر  فهيهي تلك النفقات التي تكون موجهة ومخصصة لتسییر المرافق العامة،  و    
 .الخ...المرافق العامة والضروریة لقیام الدولة وتشمل الرواتب واألجور والمكافآت

 .والنفقات اإلداریة ال تتضمن أي تحویل في رأس المال وتسمى أیضا بنفقات التسییر
 النفقات االجتماعیة - 2

ء الخدمات االجتماعیة، حیث ترمي إلى تحقیق هي تلك النفقات التي تستهدف في األساس النهوض بعبو     
من أجل زیادة مستوى  بإنفاقهاعلیها، وتقوم الدولة  باغال األهداف االجتماعیة للدولة ویكون الطابع االجتماعي

  وتشمل المساعدات والخدمات االجتماعیة المتنوعة ،بصفة عامة والفقراء بشكل خاص الرفاهیة ألفراد المجتمع
 كنفقات 
  

                                                
  .48، ص1999، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، "المالیة العامة" حسین مصطفى حسین،  -)(1
  .36عادل أحمد حشیش، مرجع سابق، ص  -: أنظر -)(2

  .49، ص1977، دار النهضة العربیة، لبنان، "المالیةالمالیة العامة والسیاسة "عبد المنعم فوزي،   -             
  .91، ص2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  "اقتصادیات المالیة العامة"محمد عباس محزري،   -            

  54، ص 2007، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان ،  "إقتصادیات المالیة العامة"محمد طاقة،  -)(3
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عانات البطالة  ٕ   .الخ...التعلیم والرعایة الصحیة وا
  النفقات االقتصادیة - 3
اقتصادیة بشكل أساسي مثل االستثمارات التي  وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدولة من أجل تحقیق أهداف  

الخ، ...والريهو تدعیم االقتصاد الوطني بخدمات هامة مثل خدمات النقل والمواصالت  ایكون الهدف والغرض منه
ف هذا النوع من النفقات بالنفقات االستثماریة، ألنها تؤدي َ ر ْ ع ُ زیادة اإلنتاج الوطني وتراكم رؤوس األموال،  الى وی

  .وتشمل أیضا اإلعانات االقتصادیة التي تعطیها الدولة للمشاریع العامة والخاصة
  النفقات المالیة -4
  .وفوائد الدین العامداء أقساط ألوتتضمن النفقات المخصصة  
  نفقات عسكریة -5

یزات العسكریة، فهي في األصل هاألجهزة العسكریة في الدولة ونفقات شراء األسلحة والتجوتشمل نفقات        
قوات العسكریة لمرافق الدفاع الوطني من رواتب وأجور ونفقات إعداد ودعم ل واستمرار إلقامةت مخصصة انفق

 .بجمیع متطلباتها
  

 )من حیث المقابل( تقسیم النفقات حسب طبیعتها :ثالثا
یرتكز هذا التقسیم على تقسیم النفقات العامة حسب تأثیرها على الدخل الوطني والزیادة في اإلنتاج الوطني     

 :)1(وتقسم النفقات العامة من حیث مقابلها إلى
 النفقات الحقیقیة - 1

الدولة مقابل الحصول على سلع وخدمات أو رؤوس أموال  وهي تلك النفقات التي تتم بمقابل أي تقوم بها 
ا نقدیا من قبل الدولة یقابل بتیار آخر هو سلع وخدمات من  إنتاجیة، بمعنى آخر هذا النوع من النفقات ً یمثل تیار

قبل األفراد، فنالحظ أن هذا النوع من النفقات یؤدي إلى خلق إنتاج جدید وزیادة الدخل الوطني بشكل مباشر مثل 
زمات التي تحتاجها بات واألجور والصیانة ونفقات المستلتالرأسمالیة والنفقات المخصصة للمر النفقات االستثماریة 

 .المرافق العامة
 النفقات التحویلیة - 2

وهي تلك النفقات العامة التي تنفقها الدولة دون الحصول على مقابل، فالنفقات التحویلیة التي ال یقابلها حصول  
ل إلى تحویال للموارد بواسطة الدولة من بعض الفئات االجتماعیة كبیرة الدخالدولة على سلع وخدمات، فهي تمثل 

محدودة الدخل، وأمثلة هذا النوع من النفقات األموال التي تقوم الدولة بصرفها على الضمان  األخرى بعض الفئات

                                                
  . 213، ص2004، دار الجامعة الجدیدة، األزاریطة، "أصول االقتصاد العام المالیة العامة"مدي شهاب،  -: أنظر -)(1

  .         57، ص1999، دار وائل للنشر، عمان، "المالیة العامة والتشریع الضریبي"جهاد الخصاونة ،  -           
  .    64، ص1996، دار المعرفة الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، "الماليدراسات في االقتصاد "محمد دویدار ،  -           
  .56محمد طاقة ، مرجع سابق، ص -           



الفصل الثـــاني                                           أدوات سیاســة المیزانیــة
   

 45  
 

لبعض المنتجات أو المؤسسات، فنالحظ أن هذا النوع من  الخ، أو اإلعانات االقتصادیة..م البطالة دعاالجتماعي و 
مقابل مباشر وال تؤدي إلى  وال یوجد ،النفقات هي عبارة عن تحویل مبالغ نقدیة من فئة إلى فئة أخرى في المجتمع

اإلنتاج الوطني بل یؤدي إلى إعادة توزیعه، فال ینجم علیها حصول الدولة على مقابل من السلع زیادة في 
مات أو رؤوس األموال بل تؤدي إلى تحویل جزء من دخل الطبقة الغنیة إلى الطبقة ذات الدخول المحدودة والخد

 :وتنقسم النفقات التحویلیة إلــى
 جتماعیةاالتحویلیة النفقات ال 1-

ورفع  ،ویكون الهدف من هذه النفقات هو تحقیق البعد االجتماعي، حیث توجه لحمایة القدرة الشرائیة لألفراد    
 .مستواهم المعیشي وللحمایة االجتماعیة لبعض الفئات كحمایة الشیخوخة والطفولة والطبقة البطالة

 
 النفقات التحویلیة االقتصادیة 2-

بعض المشروعات اإلنتاجیة من أجل تخفیض تكلفة  لصالح الدولة تقوم بها ویشمل هذا النوع النفقات التي    
حافظة على أسعار منتجاتها في حدود معقولة من أجل دعم القدرة الشرائیة هو الم هایكون الهدف من و إنتاجها

، من جهة اخرى  للطبقات الفقیرة من جهة، ومساعدة هذه المؤسسات على القدرة على منافسة المنتوجات األجنبیة
عانات التجارة هوأ ٕ عانات التجهیز وا ٕ  .الخ...الخارجیةم أنواع هذه النفقات إعانات تحقیق التوازن وا

 النفقات التحویلیة المالیة  3-
وهي تلك النفقات الموجهة إلى تسدید القروض العامة وفوائد الدین العام واستهالكه، فهذه النفقات عبارة عن     

الدولة من أجل خدمة الدین العام واستهالكه، ویمكن القول أن هذا النوع من  المالیة ذمةالمبالغ مالیة تخرج من 
النفقات یخص نشاط معین تقوم به الدولة وهو النشاط المالي، فالدولة عندما تكون بحاجة إلى موارد مالیة لتغطیة 

 .فهي ملزمة بتسدید القرض وفوائده ،نفقاتها تلجأ إلى القروض العامة
 النفقات حسب نطاق سریانهاتقسیم : رابعــا 

  :)1(حسب هذا التقسیم تقسم النفقات إلــى   
 )المركزیة(النفقات الوطنیة   -1

  التي ینتفع بها جمیع و وهي النفقات التي نجدها مدرجة في موازنة الدولة وتكون موجهة لخدمة المرافق العامة     
أفراد المجتمع،حیث تتولى الحكومة المركزیة القیام بها ومثالها نفقات الدفاع والخارجیة، فهذا النوع من اإلنفاق  

 .موجه لمصالح األمة كلها والهدف منه هو تحقیق المصلحة العلیا للدولة
  )اإلقلیمیة(النفقات المحلیة   -2

  فهي نفقات موجهة إلى منطقة  لبلدیة والوالیة،مثل ا النفقات المحلیة تكون من اختصاص الجماعات المحلیة 
                                                

  .48سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص -:  أنظر -)(1
  .44، ص1989، مطابع جامعة الموصل، العراق، "موجز في المالیة العامة والتشریع المالي"حمود أعاد على،  -               
  .81عادل أحمد حشیش، مرجع سابق، ص -               
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  هو خدمة الهدف منهافعلى هذه النفقات، وتكون واردة في موازناتها،  باإلشرافوتقوم اإلدارات العمومیة  ،معینة

 .الخ...سكان منطقة معینة، مثل نفقات إیصال الكهرباء ونفقات المواصالت وتوزیع الماء وشق الطرق 
  التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة: الفرع الثاني     

وباختالف ظروفها  من جهة باختالف فلسفة كل دولة وذلك یختلف تقسیم النفقات العامة من دولة ألخرى
على التقسیمات العلمیة في أنها تعتمد ) الوضعیة(التاریخیة واإلداریة من جهة أخرى، وتختلف التقسیمات العملیة 

داریة التي تسود كل دولة ٕ وبالتالي فإن  ،على تقسیمها للنفقات العامة على اعتبارات تاریخیة وسیاسیة واقتصادیة وا
  .ي یتماشى مع ظروفهاكل دولة تعتمد على التقسیم الذ

  :)1(ثالث تقسیمات وهي) العملي(ویندرج تحت التقسیم الوضعي 
 التقسیم اإلداري: أوال

وهذه الجهات ممثلة في اإلدارات العمومیة  ،یتم التقسیم اإلداري على أساس الجهة التي تقوم باإلنفاق
وبشكل أكثر  ،نفاقإلأو الجهة التي تقوم باالسلطة فمن خالل هذا التقسیم تقسیم النفقات العامة حسب  ،والوزارات

داخل توزیع ال ویكن الخ...ة حتحدید تقسم على أساس الوحدات اإلداریة والوزارات المختلفة مثل وزارة التعلیم والص
  .كل وزارة حسب هیكلها التنظیمي

ة، ومن میزات هذا ویستهدف هذا التقسیم تبویب النفقات العامة إلى أجزاء مستقلة كل جزء خاص بوزارة معین
مكن التقسیم وی ،التقسیم هو إعطاء الفرصة لتحدید مسئولیات اإلنفاق الفعلي لكل من الوحدات اإلداریة المختلفة

قرارها ىمن مناقشة كل وحدة إداریة على حد یعیةاإلداري السلطة التشر  ٕ  ،وذلك ضمن االعتمادات المخصصة لها ،وا
النفقات العامة، أما ما یعاب علیه هو صعوبة وبالتالي تسهیل عملیة الرقابة وسهولة اتخاذ القرار في تحدید حجم 

 .تحدید مقدار نفقة كل وظیفة حكومیة وصعوبة التنبؤ بالعملیات االقتصادیة
 التقسیم الوظیفي : ثانیا

تؤدیها الدولة بعض النظر عن الجهة اإلداریة التي یستند هذا التقسیم إلى نوع الوظیفة أو الخدمة التي        
تقوم بها، فأساس هذا التقسیم هو الموضوع أو الوظیفة أو الهدف الذي یتم من أجله اإلنفاق العام مثل اإلنفاق على 

  .یثا نسبیاالخدمات الصحیة والدفاع واألمن والتعلیم، ویعتبر هذا التصنیف حد
المالي المعاصر، حیث یبین لنا وظائف الدولة على شكل قطاعات تظهر مع الفكر یتماشى هذا التقسیم ف  

التي تقوم بها  وظیفة معینة من الوظائف وتكون كل مجموعة اتفاقیة مرتبطة بأداء ،في طیاتها نفقات كل قطاع
یتم توزیع  والخ ...الدولة، وتقسم الوظائف الحكومیة عادة إلى وظیفة األمن ووظیفة الدفاع ووظیفة التعلیم والصحة 

                                                
                     ،        1992،جامعـة الملـك سـعود، الریـاض، "مقدمـة فـي اقتصـادیات المالیـة العامـة"عبـد اهللا الشـیخ، محمـود طـاهر، -:  أنظـر -)(1
  .129ص

  .169، ص1999، دار الجامعة المستنصریة، بغداد، "العامة للدولةالموازنة "مجید عبد جعفر الكرفي،  -              
  .127-126طارق الحاج، مرجع سابق، ص ص -              
  .62 -38سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص ص -              
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وذلك بغض النظر عن الجهات اإلداریة التي تقوم بتأدیة هذه النفقات، فیمكن  ،النفقات العامة على هذه الوظائف
لوظیفة معینة أن یقوم بها أكثر من قطاع أو جهة إداریة مثل وظیفة الصحة تقوم بتأدیتها وزارة الصحة ووزارة 

من الوزارات األخرى، وبالتالي فإن تحدید النفقات العامة على البرامج  التربیة ووزارة التعلیم العالي إلى غیر ذلك
مختلف لمجموع النفقات الصحیة ف ،ویل النفقات المتوقعة لكل وزارة على البرامج الصحیةمالصحیة یستدعي ت

  :للوظائف الرئیسیة للدولة وهي على الجهات اإلداریة یمثل وظیفة اإلنفاق على الصحة، وعموما تقسم النفقات
     دارة والسلطات العامة          اإل 
  والعدالة                        األمن 
 الثقافة                      التعلیم و  
 العالقات الخارجیة 

 الدفاع الوطني       
  النفقات االجتماعیة 
 النفقات االقتصادیة                   
  نفقات اإلسكان 

العامة إلى مجموعات متجانسة بحیث تخصص كل مجموعة لوظیفة معینة من وبالتالي یتم تقسیم النفقات     
على هذا التقسیم هو وجود نفقات حكومیة یصعب تبویبها وتصنیفها وظیفیا، ألن هذه  هذه الوظائف، وما یؤخذ

ومن أمثلة هذه النفقات نفقات مجلس النواب أو نفقات رئاسة  ،النفقات الحكومیة تمثل وظیفة محددة
  .الخ....الجمهوریة
  التقسیم االقتصادي : ثالثا

االقتصادیة، حیث  البنيوآثارها في مختلف  ،یستند تقسیم النفقات إلى طبیعة النفقة العامة االقتصادیة
حسب القطاعات  وذلك بتوزیعها ،الدولةدارات إقوم بها جمیع تواألعمال المتنوعة التي  یعتمد على المهام

ویرمي هذا التقسیم إلى  ،وتظهر فیه وظائف الدولة في قطاعات مختلفة ومتعددة للوظیفة الواحدة ،االقتصادیة
دارة نجد نفقات جاریة ونفقات إ في كلففي الوحدة اإلداریة،  التفریق بین النفقات الجاریة والنفقات الرأسمالیة

ا التقسیم من تسهیل وتبسیط التعرف على حجم النفقات الجاریة والنفقات الرأسمالیة في رأسمالیة، ویمكن هذ
والتي  جاریةنفقات یهدف لتبویب عملیات الدولة المالیة بحسب طبیعتها االقتصادیة إلى یة، كما أنه الوحدة اإلدار 

یة والتي تخصص لتكوین رؤوس تتكرر بشكل دوري ویكون الهدف منها هو تسییر المرافق العامة، ونفقات رأسمال
هذا التقسیم یتیح لنا معرفة مقدار  علیه فإنو والتي یكون الهدف منها تنمیة الثروة الوطنیة،  ،األموال العینیة

شكل عام فكل بالدولة في الحیاة االقتصادیة، و  اإلنفاق الرأسمالي من اإلنفاق العام، ویظهر لنا درجة تدخل
التقسیم االقتصادي تخصصها الدولة من أجل تحقیق أهداف اقتصادیة بشكل النفقات العامة المدرجة تحت 

وتعرف بالنفقات االستثماریة ویكون الهدف األساسي منها هو زیادة الناتج الوطني وخلق رؤوس أموال  ،رئیسي
ر من جدیدة، وما تجدر اإلشارة إلیه أن هذا التقسیم یفترض وجود تقسیم إداري یتماشى معه، لذلك نجد الكثی

  .الدول تعتمد على تقسیم واحد یضم كال التقسیمین اإلداري واالقتصادي
  ظاهرة تزاید النفقات العامة: الثالمطلب الث    

خصوصا مع و تعتبر ظاهرة تزاید النفقات العامة من أهم الظواهر االقتصادیة التي اهتم بها االقتصادیون 
  توسع دور الدولة في الحیاةب ،بعد الحرب العالمیة الثانیةزیادة الدخل الوطني، ولقد توسعت هذه الظاهرة 
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 ة الحدیثة، وأول من أشار إلیهااالقتصادیة، فأصبحت هذه الظاهرة ظاهرة مالزمة لجمیع القطاعات االقتصادی 
فاق بدراسة معمقة لألسباب الرئیسیة المؤدیة للتزاید المستمر في اإلن محیث قام بتحلیلها وتفسیرها، فقا فاجنرهو 

العام في العدید من البلدان األوروبیة واستخلص بأن للنمو االقتصادي دور كبیر في زیادة النفقات العامة، فكلما 
 اإلنفاقذلك إلى اتساع نشاط الدولة المالي ومنه زیادة  ت مرتفعة من النمو االقتصادي أدىحققت الدولة معدال

  )1(.الفرد من الناتج الوطنية في نصیب صلالعام بنسبة أكبر من الزیادة الحا
فظاهرة تزاید اإلنفاق العام هي من أحد أبرز ممیزات المالیة العامة في العصر الحدیث، فهي مرتبطة بكل 

 تالقطاعات اإلقتصادیة، و متالزمة بتدخل الدولة في النشاط اإلقتصادي، فالزیادة في اإلنفاق العام لیس
في هذه الحالة تسمى هذه الزیادة بالزیادة الظاهریة، ف،)2(عامة المترتبة علیهزیادة في المنفعة ال بالضرورة أن تتبعه

الظاهریة واألسباب وسوف نتطرق لكل األسباب  ،ةیادة منفعة فتعرف بالزیادة الحقیقیالز ت هذه بحاص إذاأما 
  :الحقیقیة بشيء من التفصیل فیما یلي

  األسباب الظاهریة: الفرع األول     
الزیادة المطلقة فقط في أرقام اإلنفاق العام دون أن یرافقها  نفقات العامة هيالظاهریة لل بالزیادةالمقصود 

زیادة في نصیب الفرد من  د، فهي زیادة رقمیة ال تعكسزیادة في حجم السلع أو الخدمات المقدمة لألفرا
مقدار االتساع من الحاجات  في ال تؤدي إلى زیادة كمیة ونوعیة قدمة من طرف الدولة، فهيالخدمات الم

  :، وأهم أسباب الزیادة الظاهریة للنفقات العامة ما یلي)3(العامة
 انخفاض قیمة النقود: أوال

لقیمة العملة تنخفض  الدول على نظام التغطیة الكامل، فالقوة الشرائیة تخلتانتشرت هذه الظاهرة بعدما 
وهو ما یستدعي من الدولة صرف مبالغ إضافیة من أجل المحافظة  ،بشكل كبیر عندما ترتفع نسب التضخم

نالحظ أن  قبل انخفاض قیمة النقود، وعلیهعلى نفس القدر من السلع والخدمات التي كانت تقدمها لألفراد 
على نفس حجم السلع  إنفاقهاوذلك ما یجعل الدولة تزید من  هو ارتفاع األسعار سببهانخفاض القدرة الشرائیة 

بل زیادة ظاهریة نا أن الزیادة لیست زیادة حقیقیة لخدمات كلما انخفضت القیمة الحقیقیة للنقود، وهنا یتبین لوا
الشرائیة للنقود نتیجة الرتفاع  ،ومنه نالحظ أن انخفاض القوةسببها هو انخفاض وتدهور القیمة الحقیقة للنقود

قدیة التي تدفعها الدولة للحصول على السلع والخدمات أسعار السلع والخدمات یؤدي إلى زیادة عدد الوحدات الن
الالزمة لها حتى ولو اقتصرت على تامین نفس الكمیات من الخدمات والسلع التي كانت تشتریها سابقا ومنه ال 

 )4(.تعتبر الزیادة في اإلنفاق العام زیادة حقیقیة 

                                                
  .252، ص7199، مكتبة زهراء الشرق، -تحلیل كلي وجزئي  - السیاسات االقتصادیة"عبد المطلب عبد الحمید،  -)1(

(2)- ANAS BENSSALAH ZERMRANI, "les finances publique au maroc", politique financiere et droit budgétaire, 
l’Harmattan, Paris, 1998,P17. 

  58، ص  2011، اثراء للنشر و التوزیع ،  األردن ، "المالیة العامة و القانون المالي و الضریبي"عادل العلي ،  -)(3
  .65، ص2003، دار الفتح للنشر ، القاهرة ، " مبادئ المالیة العامة"زینب حسین عوض اهللا، -)(4
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 )اختالف طرق المحاسبة( تغییر القواعد الفنیة المتتبعة في إعداد حسابات الموازنة : ثانیا
لعامة إلى تغیر ظاهري في حجم ة المستعملة في إعداد الموازنات بعض القواعد الفنی تطبیقینجم عن 

طرق المحاسبة یؤدي إلى زیادة ظاهریة وغیر حقیقیة في النفقات العامة، فنالحظ  فيالعام، فهذا التغیر  اإلنفاق
، بحیث كانت تقوم بعملیة المقاصة بین )1(الموازنة الصافیة أنه في السابق كانت معظم الدول تأخذ بمبدأ

في الموازنة  اإلیرادات العامة والنفقات العامة وتسجل صافي اإلیرادات، ولكن في الوقت الراهن أصبحت تسجل
المقاصة بینهما، وهذا ما أدى إلى  العامة للدولة مختلف النفقات العامة ومختلف اإلیرادات العامة دون إجراء

هذا النظام یؤدي إلى زیادة ظاهریة في حجم النفقات العامة سببها هو ید في السابق، فلم تكن تق تقیید نفقات
  .یة المتبعة في إعداد حسابات الموازنةسائل والقواعد الفنالو طرق و الاختالف وتغییر 

  زیادة مساحة إقلیم الدولة وعدد سكانها: ثالثا
سباب الظاهریة لتتزاید النفقات العامة هو زیادة مساحة إقلیم الدولة أو زیادة عدد سكانها، فزیادة من بین األ    

ضافي على الدولة فتزید من  ٕ نفقاتها جراء ارتفاع عدد السكان من عدد األفراد في قطر الدولة یعتبر عبء جدید وا
شباع رغباتهم ٕ في حجم النفقات العامة لیست حقیقیة بل تعتبر زیادة هنا ، فالزیادة )2(أجل تغطیة حاجاتهم وا

أو استرداد جزء من  أخرىالرقعة الجغرافیة جراء احتالل دولة  اتساعظاهریة صاحبت زیادة عدد السكان أو 
ا لعدم حدوث زیادة في النفع العام وال یوجد هناك مقابل فعلي نتیجة إقلیمها، وبالتالي ال تعتبر  ً زیادة حقیقیة نظر

جراء التوسع في أنواع  تنتجلزیادة اإلنفاق العام أي بشكل آخر أن هذه الزیادة هي زیادة رقمیة ظاهریة لكونها ال 
  .على هذه السلع والخدمات اإلضافيمواجهة الطلب  جراء تنتجالسلع والخدمات المقدمة ولكن 

  األسباب الحقیقیة: الفرع الثاني  
الخدمات العامة  نمتوسط الفرد مالزیادة الحقیقیة للنفقات العامة هي تلك الزیادة التي تؤدي إلى زیادة    

مة، إلى زیادة متوسط نصیب الفرد من الخدمات العا وتحسین قدرته الشرائیة، فالزیادة هنا هي زیادة فعلیة تؤدي
  .األسباب االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والمالیة هذه الزیادة هيسباب التي تؤدي إلى ومن أبرز األ

 األسباب االقتصادیة: أوال
  :یمكن تقسیم األسباب االقتصادیة إلى سببین رئیسیین وهما

 زیادة تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة  -1
الرئیسیة  التوازن االقتصادي العام ودفع عجلة التنمیة من األسبابإن تدخل الدولة من أجل الحفاظ على 

لزیادة النفقات العامة، فتطور السیاسات االقتصادیة من الحیاد إلى التدخل أدى بالدولة لزیادة نفقاتها سواء على 
یكون الهدف منها هو دفع الطلب الفعلي إلى المستوى ، على شكل إقامة مشروعات جدیدة شكل إعانات أو

المطلوب من أجل تحقیق التوظیف الكامل بواسطة زیادة النفقات العامة للدولة، إضافة ذلك فالتنافس االقتصادي 
                                                

  .45محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -)(1
  .59أعاد علي حمود، مرجع سابق، ص -:  أنظر -)(2

  .62سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص -              
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عانات اقتصادیة للمشروعات الوطنیة من أجل تشجیعها على إإما على شكل ؤثر في زیادة اإلنفاق العام،الدولي ی
إلنتاج من أجل إعطاء الفرصة و إما على شكل إعانات لالعالمیة،  وتصدیر منتوجاتها لألسواق، ةالمنافس

یتبین لنا أن المنافسة  جنبیة في األسواق الداخلیة، وعلیهللمشروعات الوطنیة للصمود أمام المنافسة األ
ي هذه الحالة تقوم باإلنفاق على تزاید اإلنفاق العام ألن الدولة ف ؤدي إلىتالتي سباب من األ االقتصادیة سبب

التي تخصص  المبالغ المؤسسات الوطنیة من أجل تشجیعها لمنافسة المنتوجات األجنبیة والصمود أمامها وهذه
 )1( .لتحفیز هذه المؤسسات تزید من النفقات العامة

 الوطنيالدخل  تطور  -2
یعتبر زیادة الدخل الوطني من أهم األسباب االقتصادیة المؤدیة لزیادة حجم النفقات العامة، فمع زیادة الدخل     

 ،تقوم الدولة بزیادة مشاریعها المختلفة، ألن الدولة یكون بإمكانها اقتطاع أجزاء أكبر من دخول األفراد الوطني
األوعیة الضریبیة، فزیادة اإلیرادات یشجع الدولة على زیادة زیادة لووضعها في خدمة المصلحة العمومیة نتیجة 

  .حجم نفقاتها في األوجه المختلفة
 األسباب السیاسیة : ثانیا

تجاه أفرادها، وتزاید التعاون في كل المجاالت المساواة وزیادة مسؤولیة الدولة اانتشار مبادئ الدیمقراطیة و  إن    
  .واالبتعاد عن العزلة تعتبر أهم األسباب السیاسیة لزیادة النفقات العامةتهاج نهج االنفتاح الخارجي نوا

  :)2(سباب فیما یليویمكن اإلشارة أكثر إلى هذه األ    
 شار مبادئ المساواة والدیمقراطیةانت  -1

إن وصول الشعب إلى البرلمان عن طریق ممثلیه المنتخبین بعدما انتشرت بشكل واسع مبادئ الدیمقراطیة      
أدى إلى سن هؤالء الممثلین لقوانین دائمة للطبقات الفقیرة والمحدودة الدخل بتقدیم بعض الخدمات المجانیة 

ما تطلب من الدولة  و هو ،إضافة إلى ذلك دعم أسعار بعض السلع األساسیة ،واإلعانات بأشكالها المختلفة
بالطبقات  و اهتمام الدولةمقراطیة واالشتراكیة انتشار المبادئ الدی فترتب علیهزیادة كبیرة في اإلنفاق العام، 

وكل ذلك أدى إلى زیادة في ، المحرومة بشتى األشكال سواء عن طریق دعم األسعار أو تقدیم الخدمات بالمجان
  )3(.النفقات العامة

 زیادة نفقات العمل الدبلوماسي  -2
  وتطور العالقات الدولیة ذات  ،الدولیةبتزاید التمثیل الدبلوماسي وزیادة طلبات العضویة في المنظمات      

                                                
  .67سابق، صمجدي محمود شهاب، مرجع  -:   أنظر -)(1

  .  214عادل أحمد حشیش، مرجع سابق، ص -                
  .67مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص -:   أنظر -)(2

  .  214عادل أحمد حشیش، مرجع سابق، ص -                
  .203، ص1998، دار السیارق، بدون بلد النشر، "المالیة العامة والتشریع الضریبي"غازي عنایة،  -:   أنظر -)(3

  .81 -80، ص ص1988، الدار الجامعیة، بیروت، "االقتصاد المالي"مجدي محمود شهاب،  -                
  .304، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، "المالیة العامة واالقتصاد المالي"فوزي فرحات،  -                
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توجیه ك إلى تزاید اإلنفاق العام، عن طریق أدى ذل، المصالح االقتصادیة والسیاسیة وتنامي توسع الدور الدولي 
نفقات معتبرة لتغطیة كل هذه االلتزامات، حیث شهد هذا النوع من النفقات العامة تزاید معتبر بتزاید درجة انفتاح 

  .العالم الخارجي الدولة على
 تعدد األحزاب السیاسیة والتنظیمات النقابیة -3

سباب السیاسیة المؤدیة لتزاید اإلنفاق العام، فهذه یعتبر تعدد التنظیمات النقابیة واألحزاب السیاسیة من األ    
تسعى فهم بتقدیم الدعم للخدمات والسلع األساسیة بالطتاألحزاب تقوم بممارسة ضغوط كبیرة على الحكومات ف

 .هذه األحزاب الحاكمة إلى زیادة اإلنفاق العام من أجل كسب رضا أنصارها
  األسباب العسكریة : ثالثا

مع تصاعد موجات التوتر بین الدول وعدم االستقرار الذي یشهده العالم زادت النفقات المخصصة القتناء      
 ،التي أدت إلى تزاید اإلنفاق العام توفیر األمن والدفاع، فالنفقات العسكریة من أهم األسبابسلحة من أجل األ

 ،في الدول المتقدمة %15إلى  10في حدود تتراوح تمثل نسبة كبیرة من إجمالي اإلنفاق العام، فقد أصبحت 
من  %25من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامیة، كما أن النفقات العسكریة تصل إلى  %30ویتجاوز 

، ومن أهم أسباب تزاید اإلنفاق العسكري هو انتشار استعمال األسلحة )1(إجمالي اإلنفاق العام في الدول العربیة
دول الالعسكریة والتي تسیطر علیها الحدیثة فهي ذات تكالیف مرتفعة، إضافة إلى ذلك انتشار سیاسة التحالفات 

  )2(.تزوید بعض الدول األخرى المتحالفة معها بمعونات عسكریة وقروض برى فتتولىكال
  األسباب اإلداریة : رابعا

وذلك بسبب خلق العدید من الوزارات ، ینجر على نمو وظائف الدولة وتنوعها تزاید اإلدارات الحكومیة
تقوم بتقدیم الخدمات العامة والسهر على حسن سیر المصالح العامة، ومنه ومع والتي ، واإلدارات العمومیة

زیادة حجم اإلنفاق العام سواء  ذلك إلى أدىالمنشآت اإلداریة وزیادة عدد الموظفین و ، تطور وظائف الدولة
  )3(.ر عمومار عنها بنفقات التسییبوهو ما یع، كانت على شكل أجور أو أثمان لمشتریات حكومیة غیر إنتاجیة

  األسباب المالیة :خامسا
من أهم األسباب التي أدت إلى زیادة النفقات العامة هو تطور مفهوم النفقة العامة من المفهوم التقلیدي 

ولكن مع تطور تدخل الدولة في النشاط ، العام محدودة اإلنفاقففي السابق كانت أوجه  ،إلى المفهوم المعاصرة
مرتفعة من العمالة وزیادة الدخل نسب والمحافظة على ، العامة في توجیههاالقتصادي برزت أهمیة النفقات 

ومن أبرز ما یساعد على ذلك ، ، حیث أصبحت تستعمل كوسیلة لتحقیق مختلف األهداف االقتصادیة)4(الوطني

                                                
  .60، ص2000، "حدیث في المالیة العامةالمدخل ال"نوزاد عبد الرحمان الهیتي،  -)(1
  .82یونس البطریف، مرجع سابق، ص -:   أنظر -)(2

  .306فوزي فرحات، مرجع سابق، ص -               
  .222مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص -)(3
  .48محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -)(4
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وأهمها وجود فوائض في اإلیرادات العامة أو بسهولة ، الطبیعة المالیةهو تأثیر العدید من العوامل ذات 
 .سلطة العامةللزات اوذلك لما لها من امتی، االقتراض ، خصوصا القروض الداخلیة

 األسباب االجتماعیة : سادسا
 هدفالذي یفمع تطور دور الدولة، ، تعتبر األسباب االجتماعیة من أهم العوامل في تزاید النفقات العامة     

قامة العدالة االجتماعیة وتوفیر ٕ كل هذه ، الخدمات التعلیمیة والصحیة والسكنیة إلى ضمان التوازن االجتماعي وا
لتزامات الحكومیة التطور الوعي االجتماعي إلى تزاید ا ىالخدمات ال بد لها من أموال من أجل تغطیتها، ولقد أد

بیرة، فلقد وضعت العدید من دول العالم برامج اجتماعیة من أجل رفع المستوى المعیشي ومسؤولیاتها بصورة ك
ألفرادها وتقلیل درجة التفاوت بین الطبقات الغنیة والطبقات الفقیرة، ومن األسباب االجتماعیة األخرى لتزاید 

، فكلما زادت الكثافة السكانیة كلما زادت فیهاسبب انتشار الصناعات بالعام هو تركز السكان في المدن  اإلنفاق
  )1(.الخ...صحیة، النقل، الغاز، الكهرباء،التعلیمیة، الالنفقات كالنفقات المحلیة بشتى أنواعها 

  ود زیادة النفقات العامة وآثارهاحد: المطلب الرابع   
والتى تعتبر  االعتباراتن المهم معرفة هذه هناك الكثیر من العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة، فم

من ابرز الظواهر التى اهتم بها علماء  ظاهرة تزاید اإلنفاق العام تعتبر  من جانب آخر،اساس السیاسة االنفاقیة
تین النقطتین الذلك خصصنا هذا المطلب لتناول ه،العدید من اآلثار االقتصادیة اتنجم علیهالمالیة العامة والتى 

   الرئیسیتین
  محددات زیادة النفقات العامة : الفرع األول

ومن من الدول تحدده مجموعة من االعتبارات والتي لها عالقة بالدولة، إن حجم اإلنفاق العام في أي دولة     
 :أبرز هذه االعتبارات نذكر

 في حجم اإلنفاق وتأثیره دور الدولة : أوال
تعتبر العوامل المذهبیة من العوامل التي لها دور كبیر في إعطاء صورة العمومیة للحاجات وما له عالقة    

یر الفلسفة بتغیفباختصاص الدولة، فكلما زاد تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة زاد حجم إنفاقها العام، 
ظل ك ال بد من اإلشارة إلى حجم اإلنفاق في یر حجم اإلنفاق جراء تغیر هذه الفلسفة، لذلاالقتصادیة للدولة یتغ

 )2(.الدولة المتدخلة والدولة المنتجةفي ظل الدولة الحارسة و 
 تنحصر فیها الوظائف األساسیة للدولة ستند إلى أسلوب المالیة المحایدة وت تىففي ظل الدولة الحارسة وال      

دور الدولة یتحدد ف علیهاألمن، الدفاع، العدالة فحدود اإلنفاق العام سوف یقتصر على هذه الوظائف، : في
التدخل في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة، وینحصر دورها فقط في المحافظة على النظام الطبیعي  باالبتعاد عن

                                                
ـــــــــــي،  -:أنظـــــــــــر -)(1 ـــــــــــانون "عـــــــــــادل العل ـــــــــــة العامـــــــــــة والق ـــــــــــراء للنشـــــــــــر والتوزیـــــــــــع، األردن، "المـــــــــــالي والضـــــــــــریبيالمالی .                                          65، ص2011، إث

  .122، ص1992، جامعة الملك سعود، الریاض، "مقدمة في اقتصادیات المالیة العامة"محمود الطاهر، عبد اهللا الشیخ،  -               
  .184سابق، ص عادل أحمد حشیش، مرجع -:  أنظر -)(2
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خصوصا في جانب اإلنفاق العام، و ولة للد یزانیةعكس على السیاسة المنمن أمن ودفاع وعدالة، وهو ما ی
 .ةفیتمیز اإلنفاق العام في ضوء هذه السیاسة بقلته وانخفاض حجمه نتیجة النحصاره على أوجه محدد

أما فیما یتعلق بالدولة المتدخلة فهي تؤمن بضرورة استعمال السیاسات الضروریة من أجل الوصول إلى 
ومنه یزداد التخصیص المالي للنفقات العامة، فتنوعت النفقات  ،تصادیینالتشغیل الكامل واالستقرار والتوازن االق

بل تعدت إلى النفقات ذات الطابع  ،وأصبحت ال تقتصر على نفقات الدفاع الخارجي واألمن والعدالة ،العامة
ظهرت الكثیر  ىخر هة أبمختلف أنواعها، ومن ج واإلعاناتالتأمین ضد البطالة كاالجتماعي بمختلف أنواعها 

قوم بها الدولة سواء في القطاع الزراعي أو تنشطة االقتصادیة التي األ نتیجةمن النفقات ذات الطابع االقتصادي 
  .الصناعي أو في جانب الخدمات، كل هذه التغییرات أدت إلى ارتفاع حجم اإلنفاق العام

 وهو ماسیزید منجماعیة لوسائل اإلنتاج مفهوم الملكیة ال ولة المنتجة والتي تستند إلىدأما فیما یخص ال
المتزاید للدولة المنتجة، ففي هذه الحالة نجد أن االقتصادي  حجم النشاط  تغطیة من اجلحجم النفقات العامة 

، وهذا ما یستدعي على الدولة امتالكها لوسائل اإلنتاج، الدولة هي التي تقوم بنفسها بمهمة اإلنتاج والتوزیع
حجم النفقات  ادالنفقات العامة بشكل خاص ألن في هذه الحالة یزد ىمالیة الدولة عموما وعلنعكس على اما و وه

  )1(.النشاط المتصاعد والمتزاید للدولة المنتجةاستعاب  من اجلالعامة 
ومما سبق یتبین لنا أن دور الدولة یعتبر من األسباب الرئیسیة لتحدید حجم اإلنفاق العام فهذا الحجم 

باختالف فلسفة الدولة فیكون اإلنفاق العام محدد في ظل دور محدود للدولة ویزداد حجمه باتساع دور یختلف 
  .الدولة

 النشاط االقتصادي: ثانیا
  االقتصادي یخضع  برز العوامل المحددة لحجم اإلنفاق العام، فمستوى النشاطأتعتبر العوامل االقتصادیة من     
لحركة الدورة االقتصادیة والتي تؤثر في رسم حدود النفقات العامة، فنالحظ أن  من التقلبات، وذلك وفقا عدیدلل

ة العالقة یمكن مالحظ بالتاليو ، مستوى النشاط االقتصادي یظهر لنا الوضعیة االقتصادیة السائدة في الدولة
مة والطلب الفعلي، ألن بین حجم اإلنفاق العام وحالة النشاط االقتصادي من خالل إبراز العالقة بین النفقات العا

بصورة ذلك الجزء من الطلب الفعلي الكلي الخاص بطلب الدولة، فالنفقات العامة تؤثر النفقات العامة تكون 
 في حالة الركود ال بد للدولة أن تقوم برفع مستوى الطلب الفعلي إلى المستوىف كبیرة في نسبة هذا الطلب، 

   .حجم النفقات العامة یتحدد بتلك النسبةعلیه فمة في الدولة، و بواسطة زیادة حجم النفقات العا المطلوب
  العوامل المالیة: ثالثا

للدولة هي بمثابة قید  العامة تعتبر العوامل المالیة من أهم العوامل المحددة لحجم اإلنفاق العام، فاإلیرادات    
على لحجم اإلنفاق العام، فالنفقات العامة في جل األحیان تتحدد بعامل رئیسي وهو قدرة الدولة على الحصول 

اإلیرادات العامة، وهو ما یطلق علیها بالمقدرة المالیة الوطنیة،فهي تبین لنا مدى قدرة الدولة في الحصول على 

                                                
  .43ص  ،2005، دار المناهج، عمان، "المدخل الحدیث في المالیة العامة"نوزاد عبد الرحمان الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي،  -)(1
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فهذه المقدرة هي التي ترسم حدود اإلنفاق العام، فهي تبین ،نفقاتها العامة لتغطیة ریةالموارد المالیة الضرو 
السیولة المتاحة للدولة والتي على أساسها یتم وضع حجم النفقات العامة، ویؤثر على المقدرة المالیة للدولة 

  )1( :وهما عاملین رئیسیین
 الضریبیةوالتي تستند باألساس على الحصیلة  فیة الوطنیةیالمقدرة التكل.  
 تراضیة الوطنیة سواء كان االقتراض من مصادر داخلیة أو مصادر خارجیةقالمقدرة اال.  

تراضیة لكي تتحصل قفیة والمقدرة االیالمؤثرة في المقدرة التكل وبالتالي ال بد للدولة أن تراعي كل الجوانب
أن العوامل المالیة من أهم وأبرز العوامل تغطیة نفقاتها، وبالتالي نالحظ من اإلیرادات المالیة ل على أكبر مقدار

  .المحددة لحجم اإلنفاق العام
  آلثار االقتصادیة للنفقات العامةا: الفرع الثاني     

غایة األهمیة، فاستعمال النفقات العامة یكون من أجل في تترتب على النفقات العامة عدة آثار اقتصادیة 
الهدف من دراسة اآلثار ف تالي الوصول إلى األثر الذي ترمي إلیه،تحقیق األهداف المسطرة من قبل الدولة وبال
على المتغیرات  هوهیكل، اإلنفاق النتائج الناجمة عن تغیر حجم االقتصادیة للنفقات العامة هو التعرف على

آثار النفقات العامة على اإلنتاج الوطني وحجم االستثمار وحجم التشغیل ومعدالت  االقتصادیة األخرى، مثل
  .كون هذه اآلثار آثار مباشرة أو غیر مباشرةتالخ، ویمكن أن ..العمالة 

 اآلثار االقتصادیة المباشرة للنفقات العامة: أوال 
  :اقتصادیة مباشرة وأهم هذه اآلثار ما یلي ثارآل تؤدي الزیادة في النفقات العامة   

  أثر النفقات العامة في اإلنتاج -1
تؤثر النفقات العامة في اإلنتاج بشكل مباشر ألنها تؤثر في قدرة األفراد على العمل أو الرغبة فیه من جهة،    

ظهر لنا ذلك التأثیر وی، باإلضافة إلى تأثیرها على تحویل عناصر اإلنتاج، واالدخار واالستثمار من جهة أخرى
تعتبر من أهم وزیادة درجة تأهیلها وتنظیمها، ألنها ، من خالل دورها الفعال في زیادة حجم الموارد االقتصادیة

العوامل المحددة للطاقة اإلنتاجیة ألي مجتمع، فالنفقات العامة تساهم في رفع الطاقة اإلنتاجیة على حسب 
  :)2(یمكن إبراز هذه األوجه فیما یليو ، اختالف طبیعة وأوجه اإلنفاق العام

 النفقات االجتماعیة 1-1
فهذا النوع من النفقات یعتبر من النفقات التحویلیة االجتماعیة والموجهة للخدمات االجتماعیة سواء كانت     

خدمات التعلیم أو خدمات صحیة أو خدمات الثقافة، حیث تعمل على زیادة إنتاجیة العمل، فالدولة عندما تقوم 

                                                
  .47نفس المرجع السابق، ص -)(1
  .198، ص2005، الدار الجامعیة، القاهرة، "اقتصادیات المالیة العامة"عبد المطلب عبد الحمید،  -: أنظر -)(2

  .64 -63نوزاد عبد الرحمان الهیتي، مرجع سابق، ص ص -             
  .330،ص 2008،دار المسیرة،عمان، "أصول الموازنة العامة"محمد شاكر عصفور،  -             
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لتأهیلي والتدریبي یؤدي ذلك إلى تطویر وزیادة كفاءة وعائد الموارد االقتصادیة وبوجه انب ابالتركیز على الج
 .وهو ما یؤثر في المستقبل على نمو وزیادة اإلنتاج الوطني، البشریةو خاص الموارد االقتصادیة 

 النفقات العسكریة 1-2
لهذا النوع من النفقات تأثیرات مختلفة الجوانب فیمكن لهذا النوع من النفقات أن تؤدي إلى توزیع المزید من     

و تنشیط اإلنتاج خصوصا ، ما یؤدي إلى زیادة الطلب الفعلي على أموال االستهالك واالستثمار وهو، الدخول
المدني بطریقة  اإلنتاجقات أن تؤدي إلى زیادة عندما یكون االقتصاد یعاني من حالة الكساد، ویمكن لهذه النف

 اإلنتاجتستخدم في  أنواالختراعات التى یمكن عن طریق مساهمتها في تقدیم البحث العلمي  غیر مباشرة 
هذه  أن اإلشارة إلیهتجدر  المدني ،ولكن ما لإلنتاجالمدني والسلمي كما یمكن تحویل بعض المصانع العسكریة  

  .وذلك حسب بنیانها االقتصادي  أخرى إلىولة تختلف من د اآلثار
 النفقات التحویلیة االقتصادیة 1-3

معین إلى  یكون تأثیر هذا النوع من النفقات االقتصادیة بواسطة توجیه عناصر اإلنتاج من قطاع اقتصادي    
 قطاع اقتصادي آخر، ویكون الهدف من إعادة التوجیه هو تنمیة وتطویر القطاع الذي تم توجیه عناصر اإلنتاج

 .، أو یكون الهدف هو تحقیق التنمیة المتوازنة بین مناطق معینةإلیه 
نشاء تؤدي إلى الزیادة في رأس المال العیني بواسطة  أما فیما یخص النفقات العامة الرأسمالیة ٕ إقامة وا

مثل الطرق  لالنفتاحمختلف المشاریع االقتصادیة، فالدولة تقوم بتزوید االقتصاد الوطني بالخدمات الضروریة 
وبالتالي نالحظ مدى أهمیة ، الخ، فهذا النوع من اإلنفاق یؤثر على اإلنتاج بطریقة مباشرة...ومد السكك الحدیدیة

ها على اإلنتاج الوطني خصوصا أن القطاعات االقتصادیة الرئیسیة ال هذا النوع من النفقات العامة ومدى تأثیر 
  .یمكن لها أن تقوم بنشاطها دون توفیر هذه النفقات الحكومیة

 أثر النفقات العامة على االستهالك  -2
هناك العدید من الجوانب التي یؤثر فیها اإلنفاق على االستهالك فهي تسهم في زیادة الطلب على      

االستهالك، فالنفقات العامة التي توجه إلى طلب السلع االستهالكیة تؤدي إلى ارتفاع الطلب على االستهالك، 
ومن أهم هذه النفقات تلك النفقات الموجهة لتغطیة مصاریف المرافق العمومیة، فعندما تقوم الدولة بشراء خدمات 

، فهي تزید من االستهالك الوطني عن )الخ...لتعلیم اآلالت، األجهزة، المكتبة، األدویة، لوازم ا(استهالكیة 
  .طریق زیادة الطلب على االستهالك

 ومن جانب آخر تقوم الدولة بتوزیع الدخول، فتقوم بدفع المرتبات واألجور والمكافآت لعمالها وذلك مقابل
ن دخول هؤالء األفراد والمعاشات للمتقاعدین، فالجزء األكبر مبه من أعمال، أو تقوم بدفع المنح  ما یقومون

عامة تشكل طلبا مباشرا على السلع علیه نالحظ أن هناك نفقات وهو ما یرفع من مستواه، و ، یوجه لالستهالك
والخدمات االستهالكیة وهو ما یؤثر على االستهالك الوطني مثل شراء بعض السلع االستهالكیة أو شراء 
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، أو قد تكون نفقات عامة تقدم كدخول لألفراد )الخ..والصحیة  الخدمات الطبیة والثقافیة(الخدمات االستهالكیة 
  .توجه جزئیا أو كلیا لالستهالك

  أثر اإلنفاق العام على االدخار الوطني  - 3
  العامة تؤثر النفقات العامة بشكل كبیر على االدخار الوطني، ویتبین لنا ذلك من خالل ما تولده النفقات

زیادة ف، دخاریة لألفراد، وهو ما یبین زیادة القدرة اال، المنتجة ذات طابع استثماري من زیادة في الدخل الوطني 
وذلك على حساب المیل الحدي لالستهالك، ، متوسط دخل الفرد سیؤدي إلى زیادة المیل الحدي لالدخار

وهو ، االستهالكیة تؤدي إلى انخفاض تكالیف شراءهاباإلضافة أن النفقات العامة الموجهة لدعم أسعار السلع 
فالنفقات العامة المتمثلة في اإلعانات العائلیة  مجتمع،الما یؤدي إلى زیادة القدرة على االدخار بالنسبة للفرد و 

 یةل النفقات التعلیمیة أو الصحمثشكل غیر مباشر بوالتي تقدم لألفراد مباشرة أو ، والمعاشات واألجور والمرتبات
  )1(.تؤدي إلى زیادة دخول األفراد ومنه یرتفع حجم االدخار جراء ارتفاع الجزء الموجه لالدخار الخ...

  أثر النفقات العامة على توزیع الدخل - 4
تؤثر النفقات العامة بشكل مباشر على نمط توزیع الدخل الوطني عندما تكون موجهة لزیادة القوة الشرائیة 

لطبقة معینة سواء كان ذلك بمقابل مثل الزیادة في الرواتب واألجور، أو بدون مقابل مثل أو القدرة اإلنتاجیة 
زیادة الدعم المقدم ألحد السلع الضروریة أو لقطاع من القطاعات اإلنتاجیة بواسطة المساعدات، فنالحظ أن 

نتاج ، ومن أهم الركائز توزیع الدخل الوطني بین الطبقات المختلفة یتحدد على أساس مساهمة كل طبقة في اإل
   :)2(األساسیة لتوزیع الدخل الوطني في أسلوب اإلنتاج الرأسمالي ما یلي

 نتاجیته ٕ  .العمل وا
 حجم الملكیة. 
 النفوذ السیاسي. 

ا بین طبقات المجتمع   .فهذه األسس في التوزیع تؤدي إلى انعدام العدالة ومنه نجد فوارق كبیرة جدً
  :من التوزیع وهما فالدخل الوطني یتعرض لنوعین  

  الذین ساهموا في العملیة اإلنتاجیة ویكون على شكل مكافأة لي أو توزیع الدخل بین المنتجین التوزیع األو
 ).أجور، فوائد، أرباح(لعوامل اإلنتاج 

 وهو یعبر عن إعادة توزیع الدخل بین ، أما النوع الثاني فیتمثل في إعادة توزیع الدخل الوطني
 .المستهلكین
عادة توزیع الدخل الوطنيوف نبین فیما یلي بشيء من التفصیل تأثیر النفقات العامة على وس ٕ   :توزیع وا
  

                                                
  .91، ص2007، دار وائل للنشر، عمان، 3، ط"أسس المالیة العامة"خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة،  -)(1
  .167، دار المعارف، سوریا، بدون سنة النسر، ص"اقتصادیات المال والسیاسیین المالیة والنقدیة"علي كنعان،  -)(2
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 تأثیر النفقات العامة على توزیع الدخل الوطني 4-1
، ألجور ومعدالت األرباح والفائدة د سقف الى التوزیع األولي للدخل، فتحدتقوم الدولة في البدایة بالتأثیر ع   

 ،اإلنتاج    الدولة تؤثر في توزیع الدخل بواسطة تدخلها في تحدید األثمان أو مكافأة عواملومنه نالحظ أن 
وتحدید األرباح والسماح ، یكون ذلك بطریقة مباشرة من خالل تحدید األجور، تحدید الفائدة، تحدید اإلیجاراتو 

   .السلع والخدمات المنتجةبتوزیع نسبة منها، أما الطریقة غیر المباشرة فتكون من خالل تحدید أسعار 
على توزیع الدخل الوطني من خالل تأثیره على هیكل توزیع الدخل، فهذا الهیكل  فاإلنفاق العام یؤثر

كما أشرنا إلیه سابقا، ویمكن ، توزیع الدخل بین الطبقات االجتماعیة المختلفة یتم بها لنا الطریقة التي یوضح
لدخل الوطني من خالل تتبع أثر نوع النفقة العامة، فمثال نالحظ في إظهار أثر النفقات العامة على توزیع ا

النفقات العامة الحقیقیة یكون تأثیرها من خالل التوزیع األولي للدخل الوطني بالتأثیر على األجور والمرتبات 
  )1(.وباقي عناصر اإلنتاج في الدولة

  تأثیر النفقات على إعادة توزیع الدخل  4-2
ً یتم إعادة توزیع  وهناك الكثیر من العوامل التي ، ا وهیكالً الدخل الوطني من خالل تغییر اإلنفاق العام كم

تؤثر في هذا التغییر مثل مصادر اإلنفاق وطبیعته والوضعیة االقتصادیة السائدة في الدولة، فالزیادة في اإلنفاق 
لصالح الفئة األكبر في المجتمع  توزیع الوطنيالالعام الضروري لدعم سلعة ضروریة تؤدي مبدئیا إلى إعادة 

كل هذا یشترط أن تكون هذه الزیادة ممولة من خالل الضرائب التصاعدیة، أو من خالل استغالل في  و، النامي
  .وذلك إن كان االقتصاد في حالة ركود وتوظیف غیر كامل، الموارد المعطلة أو عن طریق اإلصدار النقدي

إعادة توزیع الدخل من خالل اإلنفاق على الخدمات الصحیة  فالنفقات العامة الحقیقیة تؤثر على
رمزیة أو بالمجان یؤدي إلى زیادة الدخول الحقیقیة للفئات ، فقیام الدولة بتوفیر هذه الخدمات بأسعار والتعلیمیة

إعادة توزیع فیؤثر ذلك على ، على الدفاع واألمن الداخلي والقضاء المستفیدة منها أو عندما تقوم الدولة باإلنفاق
فهي تفید أصحاب الدخول الثابتة، أما إذا أدت إلى ارتفاع  الدخل من خالل تأثیرها على المستوى العام لألسعار،

وهي ، توزیع الدخل ألصحاب المتغیرة على حساب الدخول الثابتة فیؤدي ذلك إلى إعادة، لألسعار المستوى العام
قتصادي واالجتماعي والسیاسي، أما فیما یخص تأثیر النفقات الحالة الشائعة الحدوث في مرحلة التحول اال

  :)2(التحویلیة فنالحظه من خالل
  تؤثر النفقات العامة التحویلیة االجتماعیة في إعادة توزیع الدخل من خالل التحویالت المباشرة للمستفیدین

على حساب ، لمحدودة الدخلمنها على الشكل النقدي وهو ما یؤدي إلى إعادة توزیع الدخل لصالح الفئات ا
 .أصحاب الدخول المرتفعة

                                                
  .197عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص -)(1
  .167محمد سعید فرهود، مرجع سابق ، ص -)(2
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  االقتصادیة في إعادة توزیع الدخل في صورة عینیة فهي تؤدي إلى رفع تؤثر النفقات العامة التحویلیة
 .دخول بعض األنشطة االقتصادیة أو بعض األقالیم في الدولة على حساب أقالیم أخرى

  تؤثر النفقات العامة التحویلیة المالیة في إعادة توزیع الدخل من خالل إعادة توزیع الدخل لصالح الفئات
 .رتفعةعلى حساب الفئات ذوي الدخول الم، حدودةذات الدخول الم

وتلجأ جل الدول إلى بعض برامج اإلنفاق العام عندما ترغب في إعادة توزیع الدخل كالمساعدات 
، عبارة عن وسیلة لمساعدة الطبقات الفقیرة في الحصول على الغذاء والمسكن والرعایة الصحیة وهي، الحكومیة

أو تقوم الدولة بإعادة توزیع الجزء األكبر من الدخل بواسطة نظام التأمین االجتماعي المتبع في الكثیر من دول 
عانات السكن كل هذه األنوا ٕ ع من النفقات العامة تؤثر في إعادة العالم، أو تقوم بتقدیم تعویضات البطالة وا

  .توزیع الدخل
  أثر النفقات العامة على مستوى االستخدام  -5
المؤثرة عاش إلى الركود من أهم العوامل تتعتبر الحالة االقتصادیة وتقلبات الدورة االقتصادیة من حالة اإلن 

أهم وأبرز أهداف السیاسة المالیة  على مستوى االستخدام التام، لذلك یعتبر رفع مستوى االستخدام من أحد
واستخدام اإلنفاق العام في ذلك خصوصا، ومن هنا یظهر لنا دور النفقات العامة كوسیلة فعالة للوصول ، عموما

لمستوى االستخدام المطلوب، فنالحظ أن اإلنفاق العام من أهم الوسائل المستعملة لمواجهة مشكلة البطالة وحل 
رفع مستوى  دولة في هذه الحالة بزیادة اإلنفاق االستثماري واالستهالكي من أجلمشكلة الكساد، فتقوم ال

وكل الدول تسعى للتقلیل من نسب البطالة ورفع مستوى العمالة،  العظیممنذ أزمة الكساد التشغیل، فنالحظ أنه 
الكلي والذي من  ورة زیادة اإلنفاق الحكومي ألنه من أبرز مكونات اإلنفاقضر دى االقتصادي كینز بناولقد 

    :خالله یمكن التصدي النخفاض الطلب وزیادة نسب البطالة، فزیادة اإلنفاق العام یتم بإحدى الطریقتین
 نزها الطبقات الغنیة وتحویلها في شكل تاللجوء إلى الموارد العادیة بواسطة اقتطاع جزء من الدخول التي تك

الحالة سیرتفع الطلب جراء امتصاص جزء من المدخرات  ي هذهفللطبقات المحرومة،و  إعانات أو صورة أخرى
 .الفائضة عن الحاجة وتحویلها لالستهالك ویتبعه زیادة اإلنتاج وارتفاع مستوى العمالة

 في هذه تراض العام أو اإلصدار النقدي، فكاالقفتعتمد على الرجوع للموارد غیر العادیة انیة ثأما الطریقة ال
وارتفاع مستوى اإلنتاج وذلك ما ینتج عنه زیادة الطلب ، شرائیة جدیدة في السوقالحالة تخلق الحكومة قوة 

والتي ، تبعا لذلك، فمستوى االستخدام یعتمد على عوامل عدیدة أهمها قرارات المنظمین في المشاریعوالعمالة 
 )1(.ضوئها ومنه مستوى الطلب على القوى العاملةیتحدد حجم اإلنتاج على 

 القتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامةاآلثار ا: ثانیا
ا غیر مباشر على  تنتج اآلثار غیر المباشرة عن سلوك المستفیدین من الدخول فینجم عن ذلك طلبا جدیدً

                                                
  .65نوزاد عبد الرحمان الهیتي، مرجع سابق، ص -:  أنظر -)(1

  .244شهاب، مرجع سابق، صمجدي   -
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السلع االستهالكیة، حیث یرتبط أثر اإلنفاق العام على االستهالك باألثر المترتب على اإلنتاج بسبب تفاعل كل 
  ).المعجل(ر المضاعف واالستثمار المولد ألثرمن االستهالك المولد ألث

فالمضاعف هو عبارة عن تلك اآلثار المكررة التي تنتج عن الزیادة أو النقص في اإلنفاق بالنسبة للدخل 
القومي، فهو عبارة عن معامل عددي یشیر إلى الزیادة في الدخل الوطني، والتي تتولد عن الزیادة األصلیة في 

  .تؤدیه هذه الزیادة األخیرة من تأثیر على اإلنفاق الوطني على االستهالكاإلنفاق، وذلك بما 
فعندما نالحظ آلیة عمل المضاعف نالحظ أن الزیادة األولیة في اإلنفاق العام تصحب زیادة أولیة في 

و مستوى الناتج، وهو ما یؤدي إلى الزیادة في توزیع الدخول بحیث یكون المیل الحدي لالستهالك مرتفع، وه
، و ما ینجم عنه عنه أیضا امتصاص السلع المعروضة و زیادة )استهالك مولد(ما یؤدي إلى تحفیز الطلب 

استغالل الطاقات اإلنتاجیة العاطلة في المرحلة األولى وهو ما یعرف بأثر المضاعف، وتعجیل اإلنتاج عن 
لذي یتم التعبیر عنه بالزیادة في طریق توظیف آالت ومعدات إنتاجیة إضافیة، وهو ما یعرف بأثر المعجل وا

االستثمار بسبب الزیادة في اإلنفاق العام، فالتفاعل بین أثر المضاعف مع أثر المعجل یتولد عنه زیادة 
  :مضاعفة في الدخل، وسوف نبین أثر المضاعف وأثر المعجل فیما یلي

 أثر المضاعف  -1
في الدخل ) الذاتي(أثر االستثمار المستقل  لقد استعمل االقتصادي كینز فكرة المضاعف من أجل تبیین

الوطني بواسطة آثار االستثمار على الزیادة في االستهالك المولد في االقتصاد الوطني، والذي بدوره یؤدي إلى 
الزیادة في الدخل الوطني أو بمعنى آخر ركز كینز على إظهار أثر االستثمار المستقل أو التلقائي في الدخل 

ما یؤدي إلیه هذا االستثمار من زیادة االستهالك المولد في االقتصاد الوطني، والذي یؤدي  الوطني من خالل
بدوره إلى زیادة الدخل الوطني بأضعاف الزیادة األولیة في االستثمار المستقل وهو ما یطلق علیه مضاعف 

  .في الدخل الوطنياالستثمار، والذي یعبر عن العالقة بین الزیادة في االستثمار المستقل والزیادة 
  :فتكون طریقة حساب قیمة المضاعف كما یلي

y = k ∆  I∆    
 
 
 

 :بحیث
  

 k        :قیمة المضاعف.  
 	∆푰      : التغیر في االستثمار  
∆	풚				   :      التغیر في الدخل 

K= 
   

             
          ∆ y 

 

∆I    
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  : و لدینا 
            

 
 

  :حیث
 
 

 :ومنه تصبح العالقة كما یلي
 
 
 

  
 :أي

 
  

    :بحیث

 
			∆푪
∆	풀

   
 

 ퟏ − ∆푪
∆	풀

  .یمثل المیل الحدي لالدخار :   
ومنه یمكن القول أن فكرة المضاعف تستند إلى أنه عندما یزداد اإلنفاق العام فإن جزء منه یوزع على شكل    

من هذه الدخول إلنفاقها على احتیاجاتهم أجور ومرتبات وأرباح وفوائد، بحیث یقوم األفراد بتخصیص جزء 
  .االستهالكیة المختلفة

أما الجزء الباقي منه فیوجه لالدخار، وبالتالي الدخول التي توجه لإلنفاق على االستهالك تؤدي إلى خلق    
دخول جدیدة لفئات أخرى، وأیضا الجزء الموجه لالدخار ینفق جزء منه في االستثمار، وكل ذلك یؤدي إلى 

  .زیادة في الدخل بنسب مضاعفةال
وما تجدر إلیه اإلشارة إلى أن هناك الكثیر من االنتقادات التي تعرض لها المضاعف، وكلها متعلقة    

  .بالفرضیات التي انطلق منها كینز في صیاغة تحلیلیة
  

y=C +I   
 

∆	풚		=∆푪+	∆푰    

∆푰  = ∆	풚  -  			∆푪 
                              

                             
     K= 				∆풚

∆	풀 ∆푪
 

K=  				∆풚	∆푪
∆	풀	

 

 الميل الحدي لالستهالك يمثل:
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  :)المسارع(أثر المعجل  - 2
االستثمار، أو بمعنى آخر یعبر عن أثر أثر المعجل أو المسارع هو أثر التغیر في االستهالك على 

الزیادة في اإلنفاق أو نقصه على حجم االستثمار، فحجم االستثمار یعتمد على التغیرات في حجم الطلب الكلي، 
والمعجل یوضح سلوك االستثمار في المخزون من السلع وتبین نظریة المعجل أن حجم االستثمار یعتمد على 

ي في االقتصاد بالدخل الوطني، بمعنى آخر أن حجم االستثمار یعتمد على التغیرات من حجم الطلب الكل
  )1(.التغیرات في مستوى الدخل

  :ویعبر عن المعجل بالعالقة

= المعجل                               
	∆푪
∆	풀

  
  :بحیث

 			∆푪   : التغیر في اإلستهالك.  
 ∆	푰  :     التغیر في اإلستثمار.  

باالستثمار التابع أو المشتق، ألن الزیادة في االستثمار ال تقتصر على االستثمار ویعبر عن المعجل 
األولى أو المستقل، ولكن تؤدي الزیادات المتتالیة في الطلب على السلع االستهالكیة لزیادات أخرى في 

  .االستثمار، والذي یعرف باالستثمار التابع أو المشتق
لتي ینجر علیها زیادة الطلب على السلع االستهالكیة، وهو ما یدفع فیفسر المسارع الزیادة في الدخول ا

بالمنتجین إلى زیادة الطلب على السلع االستثماریة من آالت ومعدات من أجل الزیادة في اإلنتاج وزیادة 
  .األرباح، وبزیادة االستثمار یرتفع الدخل الوطني، وكل هذا یبین لنا تأثیر تغیر االستهالك على االستثمار

وما تجدر إلیه اإلشارة إلى أن أثر اإلنفاق األولي ال یقتصر على زیادة الدخل وفقا لمبدأ المضاعف فقط، 
ولكن یتعداه إلى الزیادة في االستثمار المشتق وفقا لمبدأ المعجل، وهو ما یبین لنا التفاعل المتبادل بین مبدأي 

وفر جهاز إنتاجي مرن یستجیب للزیادة في اإلنفاق المضاعف والمعجل، وهذا التفاعل یؤدي إلى آثار تفترض ت
  .  بزیادة اإلنتاج

  اإلیـــرادات العامــــــة: المبحث الثاني    

تعتبر اإلیرادات العامة من أهم أدوات السیاسة المیزانیة التي تعتمد علیها الدولة لتغطیة نفقاتها المتزایدة، فكل دولة   
ن اإلیرادات التي تمكنها من اإلنفاق على مرافقها والمشاریع العمومیة، لذلك تعتبر تعتمد على مصادر مختلفة ومتنوعة م

اإلیرادات العامة من أهم العناصر األساسیة التي تعتمد علیها الدول في تسیطر ووضع سیاستها المالیة، وذلك للعالقة 
  ختلف أهدافها المرجوة، لذلك تحاولالوطیدة التي تربط بین اإلنفاق العام من جهة واإلیرادات العامة، لتحقیق م

                                                
  .81سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص-:  أنظر -)(1

  .107ص  ،1999ود، النشر العلمي والمطابع، ، جامعة الملك سع"مقدمة في التحلیل االقتصادي الكلي"أسامة محمد باخشل، -               
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الدول التنویع من إیراداتها العامة من أجل تغطیة أكبر قدر ممكن النفقات العامة، وسوف نتطرق في هذا 
المبحث إلى أهم اإلیرادات العامة التي تعتمد علیها الدول لتغطیة نفقاتها المتزایدة من سنة ألخرى، وأهم هذه 

وهي القروض ) اإلیرادات غیر العادیة(الرسوم، مداخیل أمالك الدولة، اإلتاوات والغرامات، اإلیرادات الضرائب، 
  .و اإلصدار النقدي

  :ویمكن اإللمام بأهم اإلیرادات التي تعتمد علیها الدولة وأهم تقسیمات اإلیرادات العامة في الشكل الموالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتسدید نفقاتها، فهي عبارة فاإلیرادات العامة هي تلك المصادر التي تتحصل منها الدولة على األموال الالزمة 
عن كل األموال النقدیة والعینیة والمنقولة والعقاریة التي ترد للخزینة العمومیة للدولة، فتقسم حسب دوریتها إلى 

یرادات مشتقة ،وتقسم حسب  ٕ یرادات غیر عادیة ،أو تقسم حسب مصدرها إلى  إیرادات أصلیة وا ٕ إیرادات عادیة وا
یرادات اقتصادیة فالشكل السابق یلم بكل هذه سلطة الدولة في الحصول علی ٕ ها إلى إیرادات سیادیة وا

  )1(التقسیمات

  )الدومین(اإلیرادات من ممتلكات الدولة : المطلب األول   
كل  Domaineمصطلح دومین هو فرنسي األصل ویستعمل للتعبیر عن أمالك الدولة، ویقصد بالدومین 

ا مالیا یحول للخزینة     أمالك الدولة العقاریة والمنقولة التجاریة أو الصناعیة التي تمتلكها الدولة، حیث تدر إیرادً

                                                
  .48، ص1998األردن،  ، دار البیارق،"المالیة العامة والتشریع الضریبي"عنایة غازي،  -)1(
 

 الضرائب  

 الرســـوم  

 الغرامات  

 اإلتاوات 

إليرادات السيادية اإليرادات اإلقتصادية اإلصدار النقدي القروض العامة  

 العامةاإليرادات  مصادر

 اإليرادات غير العادية اإليرادات  العادية

 الدومين العام

  الدومين العقاري  

  الدومين الصناعي والتجاري  

 الدومين المالي 

 الدومين الخاص

 مصــــــــــــــــــادر اإليـــــــــــــــــــــــرادات العامــــــــــــــــــــــــــــــــة  ) :06(الشكل رقم 
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الدولة هذه األمالك ملكیة خاصة أو ملكیة عامة، لذلك تنقسم إیرادات الدولة من  تمتلك ، وقد)1(العمومیة
  .من الدومین العام واإلیرادات من الدومین الخاص ممتلكاتها إلى قسمین رئیسیین وهما اإلیرادات

  Public Domaineالدومین العام : الفرع األول      
والتي تكون خاضعة ألحكام القانون العام، وتخصص ، یقصد بالدومین العام األموال التي تملكها الدولة

الممتلكات الموانئ  ومثال هذه، اجتماعیةللنفع العام، حیث تحتفظ الدولة بهذه الممتلكات من أجل تحقیق أهداف 
ولكن مع إمكانیة فرض ، جانیة االنتفاعمالخ، والقاعدة التي تحكم الدومین العام هي ...والحدائق العامة والطرق 

الهدف الرئیسي من فرض رسوم على االنتفاع هو تنظیم  والممتلكات،  م رمزیة من أجل تنظیم االنتفاع بهذهرسو 
الدومین العام ولیس الهدف من ذلك الحصول على إیراد، ومنه یمكن القول أن ، الممتلكاتلهذه  استعمال األفراد

ا رئیسیا  ً   .ن مصادر اإلیرادات العامة للدولةملیس مصدر
للمنفعة  اوال یمكن بیعه ما دام مخصص، ومن أهم ممیزات الدومین العام أنه ال یمكن تملكه بالتقادم

  .العامة
  

   Privat  Domaine الدومین الخاص: الفرع الثاني     
خاصة أحكام (وتخضع ألحكام القانون الخاص ، الدومین الخاص هو كل ما تمتلكه الدولة ملكیة خاصة

ا )الملكیة في القانون المدني میزانیة الدولة، فیشمل الدومین الخاص كل ممتلكات الدولة التي تهدف ل، وتدر إیرادً
اقتصادي، فالدومین الخاص ال یكون مخصصا للمنفعة الخاصة، لذلك تعتمد علیه  يلما ردودمإلى تحقیق 

مة وینقسم الدومین االدولة كمصدر من المصادر المهمة التي تدر علیها أمواال مهمة تغطي لها نفقاتها الع
  :)2(ىـالخاص إل

  الدومین العقاري: أوال
 ویتكون هذا الدومین من األراضي الزراعیة والمناجم والمباني المملوكة للدولة، حیث أن هذا النوع من اإلیراد    

وأصبح ال ، ولكن تناقصت أهمیته في الوقت الحالي، في السابقكان له أهمیة كبیرة في تغطیة نفقات الدولة 
وذلك بعملیة بیع ، على هذا النوع من اإلیراداتلى خیمثل إال جزء صغیر من إیرادات الدولة، وبدأت الدولة تت

حصل على تو ، هذه الممتلكات لألفراد، حیث تقوم بفرض ضرائب على هذه الممتلكات التي قامت ببیعها لألفراد
إلیه اإلشارة  تجدرمما كانت علیه في السابق، حیث كانت تقوم باستغاللها أو تأجیرها، وما  إیرادات عالیة أكثر

   )3(.بیع هذه الممتلكات تؤدي إلى نقص رأس المال الوطنيل اللجوءأن بعض االقتصادیین یرون 
  

                                                
      ، 2004، دار المنـاهج للنشـر والتوزیـع، عمـان، "المدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامـة"زاد عبد الرحمان الهیني، مجید عبد اللطیف الخشابي،  -)(1
  . 85ص
  .55محمد الصغیر لعلى، مرجع سابق، ص -)(2
  .230، ص2005، الدار الجامعیة، القاهرة، "ة العامةاقتصادیات المالی"عبد المطلب عبد الحمید،  -)(3
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  الدومین الصناعي والتجاري  :ثانیا
والتي تكون مستندة ، كل المنشآت الصناعیة والتجاریة التي تدیرها الدولةن ویتكون هذا الدومین م

الخاص، والهدف من هذا النوع من الدومین هو هدف مالي، حیث نالحظ أن لألسالیب المجتمعة في النشاط 
وتأخذ إدارة الدومین الصناعي ، للدولة هامة ع إیراداتیهذه المشار  ردتأغلبیة الدول تحتكر إنتاج منتوج معین، و 

  :)1(التالیة اإلشكالوالتجاري أحد 
 تقدیم حق االمتیاز  -1

فاق بل اإلتوذلك مقا،دارة المشروع إلى الخواصالحكومة بتقدیم حق امتیاز إتقوم  وتعني هذه الطریقة أن    
 .مسبقاعلى نسبة األرباح

 اإلدارة المباشرة -2
وفي هذه الحالة تتم إدارة المشروع بطریقة مباشرة من طرف الحكومة ووضع كل دراسات الجدوى للمشروع     

 .، والتحكم في اإلیرادات المتأتیة من هذا المشروع)الخ...اإلنتاج، التسویق، (
 اإلدارة المختلطة -3

في هذا المشروع من جهة، ویتم وفي هذه الطریقة یتم تقاسم اإلدارة ما بین الحكومة واألطراف المساهمین     
 .فاق على كیفیة تقاسم األرباح من جهة أخرىاإلت

، إلیه اإلشارة أن الكثیر من الدول تقوم بانجاز هذه المشاریع من أجل تطویر االقتصاد الوطني تجدروما 
وفي ، ضخمةومشاریع الطاقة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ، ومثال ذلك انجازها لمشاریع الصناعات الثقیلة

هذه األموال، وهذا ال یعني أن الدول تحتكر معظم المشاریع الصناعیة  الغالب ما یعجز األفراد على امتالك
خوصصة كل ب والتجاریة ألنه مع تحول مسار اقتصادیات الدول إلى االقتصاد الحر قامت معظم الدول

ا، حیث صتهصو لها أن تجازف بعملیة خ والتي ال یمكن، األساسیة مؤسساتها االقتصادیة إال بعض القطاعات
  .تضاف إیرادات عملیة الخوصصة لخزینة الدولة

  الدومین المالي: ثالثا
الدومین المالي هو عبارة عن تلك اإلیرادات التي تحصل علیها الدولة من تعاملها باألوراق المالیة سواء      

یة، ویكون اإلیراد هنا عبارة كانت سندات حكومیة أو أذونات خزینة أو أسهم، حیث تعرف بمحفظة األوراق المال
  .من خالل السنداتالتي تحصل علیها  التي یجنیها من األسهم والفوائد ألرباحعن ا

الدومین المالي مع مرور الزمن، حیث استطاعت الدولة  اي ولقد زادت أهمیة هذا النوع من اإلیرادات
بواسطة التحكم في بعض المشاریع التي تمثل ركیزة للنفع العام، و على الرغم من ارتفاع حجم اإلیراد المالي 

من في غمار هذا النوع   العدید من الدول تأبى الخوض  یحققه هذا النوع من الممتلكات إال أن الذي یمكن أن
  . االستثمارات وذلك لتجنب المخاطر الناجمة عند االستثمار في السوق األوراق المالیة

                                                
  .86نوزاد عبد الرحمان الهیتي، مرجع سابق، ص -)(1
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 الدومین االستخراجي : رابعا
عتبر إیرادات حیث ت، الخ...جر وآبار البترول والغاز الطبیعيویعني هذا الدومین مستخرجات المناجم والمحا 

  هذا 
  .النوع من الدومین من أهم اإلیرادات التي تعتمد علیها الدول التي تزخر بالثروات الطبیعیة

 الزراعي الدومین : خامسا
  .یتكون من األراضي الزراعیة والغابات الحكومیة واألراضي    

  اإلیرادات السیادیة : المطلب الثاني       
من األفراد، وتعتمد في ذلك على عنصر  جبراة اإلیرادات التي تحصل علیها الدولة دیتعني اإلیرادات السیا   

  .اإلجبار لمالها من سلطة على األفراد وحق السیادة، وأهم هذه اإلیرادات هي الضرائب والرسوم
  
  بــــــــــــــــالضرائ : الفرع األول       

ظم الدول في تمویل نفقاتها، فهي تبین لنا عن مدى تعتبر الضرائب من أهم الموارد التي تعتمد علیها مع
فراد الخاضعین لدفع الضریبة، ونظرا ألهمیة هذا اإلیراد سوف نتطرق العالقة السیادیة التي تربط بین الدولة واأل

  .إلى كل ما یتعلق به
 ةــــــوم الضریبـــمفه : أوال
 تعریف الضریبة - 1
  :للضریبة وسوف نتطرق إلى أهم هذه التعاریف فیما یلي هناك العدید من التعاریف التي قدمت    

وذلك ، الضریبة هي فریضة نقدیة یدفعها الفرد بشكل إجباري ونهائي إلى الدولة أو أحد هیئاتها العامة " 
  )1(.حمل األعباء العامة، ودون أن یتوقع الحصول على منفعة خاصةتمنه في مساهمة 

، غ من النقود یجنیه أحد األشخاص العامة جبرا من األفراد بشكل نهائيمبل: "وتعرف الضریبة أیضا بأنها   
   )2(".مقابل خاص بهدف الوفاء بمقتضیات السیاسة العامة للدولة   ودون 

ا إلى الدولة أو أحد هیئاتها العامة المحلیة وبصفة نهائیة"فالضریبة  ً   هي فریضة مالیة یدفعها الفرد جبر
  )3(."للضریبة أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفعه واألعباء العامة، دونمساهمة منه في التكالیف 

األداء النقدي الذي تفرضه السلطة على األفراد بصورة إجباریة ونهائیة "وعرفها األستاذ جانستون جیبر بأنها    
هي عبارة عن وعلى ضوء هذه التعاریف یمكن القول بأن الضریبة )4(."ودون مقابل بهدف تغطیة األعباء العامة

الخدمات العامة  وبصورة إجباریة لمشاركتهم في تحمل أعباء، اقتطاع مالي من األفراد یكون على شكل نقدي

                                                
  .92نوزاد عبد الرحمان الهیتي، مرجع سابق، ص -)(1
  .   303، ص2004، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة، "أصول االقتصاد العام"مجدي شهاب،  -)(2
  .55مرجع سابق، صمحمد الصغیر لعلى،  -)(3
  .261، ص1992، دار المعرفة، لبنان، "اقتصادیات المالیة العامة وتظهر السوق"أحمد حمدي العناني، -)(4
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ع خاص یعود علیهم، حیث تستعمل حصیلة هذه الضرائب في تحقیق أهداف فنواإلنفاق العام، ودون تحقیق 
 .اقتصادیة واجتماعیة

   :خصائص الضریبة -2
  : التعاریف السابقة یمكن استخالص الخصائص التالیة للضریبةمن خالل    
   حیث أن األصل فیها أن تكون نقدیةالضریبة هي عبارة عن فریضة مالیة. 
  ر في مخی على دفع الضریبة إلى الدولة وغیر الضریبة هي عبارة عن اقتطاع نقدي إجباري، فالفرد مجبر

 .الدفععملیة 
  مهما كانت  ة تعني أن الفرد ال یستطیع استردادها أو استرجاعهایتدفع الضریبة بصفة نهائیة وهذه الخاص

 الظروف واألسباب؛
   ا من تدفع الضریبة بدون مقابل خاص، فالمكلف یدفع ا في تحمل األعباء ومستفیدً الضریبة بصفته مشاركً

 تقدمها الدولة؛ مجموع الخدمات العامة التي
   ید سعرها ومقدارها وهي التي تقوم بتحد، یلهاصهي الجهة الوحیدة المكلفة بفرض الضریبة وتحالدولة

 وتحدید وعائها؛
   یهدف فرض الضرائب بالوفاء بمقتضیات السیاسة العامة للدولة، فأساس فرص الضریبة هو تغطیة النفقات

أصبحت  خصوصا المالیة العامةالذي حدث في مجال ولكن مع التطور االقتصادي عموما والتطور ، العامة
ستعمل في تحقیق مختلف األهداف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة التي تسعى إلیها الدولة، حیث تالضریبة 

  )1(.مختلف أهدافهالأصبحت الضریبة من أهم األدوات التي تستعین بها الدولة للوصول 
  :األسس التي تقوم علیها الضریبة - 3

رغم السلطة التي تتمتع بها الدولة في فرضها للضریبة، إال أنها تراعي في ذلك قواعد وأسس تكون بمثابة      
  .بدفعها من جهة أخرىرفع من درجة الوعي للمكلفین لمبرر لفرض الضریبة من جهة و 

أدم "النظام الضریبي هو قوم علیها ی الرئیسیة التي القواعدة إلى أن أول من قام بوضع اإلشارةیه إل تجدروما     
ید وقاعدة قیوأهم هذه القواعد هي قاعدة الت" ممثروة األ"ار إلى هذه القواعد في كتابة المشهور شحیث أ" سمیث

، ولقد أشار الكثیر )2( والقاعدة الثالثة هي قاعدة المالئمة والقاعدة الرابعة هي قاعدة االقتصاد والعدالة المساواة
في معظم كتب المالیة العامة، وسوف نتطرق إلى هذه القواعد بشيء من التفصیل  القواعدهذه لمن االقتصادیین 

  :فیما یلي
 :قاعدة العدالة والمساواة  3-1

  ولكن حسب القدرة التكلفیة، تعني هذه القاعدة توزیع العبء المالي العام على مختلف أفراد المجتمع    

                                                
  124  120عادل العلي ، مرجع سابق ، ص ص  -)(1
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أن هذه القاعدة تركز على لكل مكلف، وهذا من أجل مراعاة التوزیع العادل للعبء المالي على األفراد، فنالحظ  
شكل آخر یمكن القول أن قاعدة المساواة والعدالة ، وب)1(ضرورة تساوي توزیع العبء الضریبي على المكلفین

 إعفاءما تطرق لهذه القاعدة ركز على ضرورة فیة كل حسب دخله، فآدم سمیث عندیأساسها مراعاة القدرة التكل
من أجل تحقیق العدالة بین  هاالدخول الكبیرة دفع أصحابوتحمل ، أصحاب الدخول المنخفضة من دفع الضریبة

 )2(.الطبقتین وهو لب هذه القاعدة
  :ان وهمیعلى ركیزتین أساسیت تقومفقاعدة العدالة والمساواة 

  .مبدأ عمومیة الضریبة -
  .فیة للخاضع للضریبةیمبد مراعاة القدرة التكل -

حیث ، كما كان في الماضي ،الضریبة یعارض تماما إعفاء بعض األفراد والطبقات من دفع الضریبة أفمبد    
وهذا ما  ،ى فئات معینة مثل رجال الكنیسة والنبالءتستثنكانت الضرائب تفرض على كافة األفراد والطبقات و 

، نوع من الوعاء الضریبي أي إلى ذلك یركز هذا المبدأ على عدم التمییز بین إضافة ،یعارض تماما هذا المبدأ
والمتعلق  أما فیما یخص المبدأ الثانينواع دون استثناء، األن تفرض الضریبة على كل أخر بمعنى ال بد آ ونوع 

نسبة الضریبة مع مقدار  تناسبتضریبة، حیث أنه ال بد أن بضرورة التركیز على مدى قدرة األفراد لدفعهم لل
تطبیق أن فمن غیر الممكن فرض نفس النسبة من الضریبة على كل األفراد، ونالحظ  الدخل الذي یتلقاه األفراد،

فظهر نوع ، ةیحیث أنها لم تبقى تعتمد على الضریبة النسب، مع تطور األنظمة الضریبةیتماشى هذه القاعدة 
  .ةیالضریبة التصاعد یحقق هذا المبدأ وهوآخر 
 قاعدة التقیید  3-2
بالنسبة للمكلف الخاصة بالضریبة واضحة كل الوضوح،  مبدأ التقیید یعني أنه ال بد أن تكون كل النواحي     

المكلفة اإلدارة ب و ووقتها هاالذي یقوم بدفع الضریبة ال بد أن یكون على علم بمقدار  أن أي، بدفع الضریبة
فكلما كانت التشریعات فهذه القاعدة من أهم القواعد الرئیسیة للضریبة،  بالجبایة والمادة الخاضعة للضریبة،

المورد الرئیسي، فنالحظ  كلما انعكس ذلك إیجابا على الموارد المتأتیة من هذا، ة مرنة وواضحة وبسیطةیالضریب
تفعیل العالقة كلما ساهم ذلك في ، اضحة المعالم من كل الجوانببالضریبة و أنه كلما كانت كل القوانین المتعلقة 

كل الجوانب المتعلقة بالضریبة المفروضة بین اإلدارة الضریبة ودافع الضریبة، ألنه یكون على علم مسبق بما 
حیث أنه إذا الحظ عدم التطابق ما بین المبلغ المفروض علیه والمعلومات المتوفرة لدیه یمكن له علیه، 

مبالغ فیه ویتعارض مع القوانین المفروضة علیه، ومنه نالحظ مدى االعتراض قانونا على دفع ذلك المبلغ ألنه 
وذلك ما یجعل نسبة التهرب ، ثقتهمأهمیة هذه القاعدة في توسیع الوعي الضریبي لدى المكلفین وبالتالي كسب 

 .قل وفي المقابل تزید الحصیلة الضریبةتالضریبي 

                                                
  .157عادل حمد مشیش، مرجع سابق، ص -)(1
  .98ان الهیتي، مرجع سابق، صنوزاد عبد الرحم -)(2
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 قاعدة المالئمة في الدفع  3-3
، قاعدة المالئمة في الدفع، و هي قل أهمیة عنهماتإلى جانب قاعدة العدالة والیقین هناك قاعدة أخرى ال 

كل الجوانب والنواحي، فال وتعني أن یكون الوقت الذي یحصل فیه الضریبة مالئما للمكلف بدفع الضریبة من 
هذه الجوانب  تؤثر على حصیلة الضریبة، فكلما كان الوقت فكل ظروف المكلف بد أن تراعي اإلدارة الضریبة 

ب تفرض في نهایة السنة لالضریبة في الغا مالئما ومناسبا لدفع الضریبة كلما قل التهرب من دفعها، فنالحظ أن
ألن معظم المكلفین بدفع الضرائب یناسبهم هذا الوقت من السنة المالیة، لذلك ال بد لإلدارة الضریبة أن ، المالیة

في  ألن فرضها، علق بالزمان المالئم لدفعهاخصوصا ما ت، تدرس كل الجوانب المتعلقة بالمكلفین بدفع الضریبة
ا لعدم قدرة المكلفین بدفعها، فكلما كان ال، م یؤدي إلى التهرب من دفعهائوقت غیر مال ً وقت مناسبا ومالئما نظر

 وما یمكن اإلشارة إلیه من جهة وزیادة حصیلة اإلیرادات من جهة أخرى، للمكلف كلما سهل ذلك عملیة دفعها
ا على كل المكلفین، ألن دخل كل مكلف یتوقف  أنه لیس من الضروري أن یكون وقت فرض الضریبة موحدً

ومن ثم ، ال بد من مراعاة نوع النشاط الذي یزاوله  علیهو ، األخیر على حسب نوعیة النشاط الذي یمارسه هذا
زنة وادورها الفعال كإیراد هام وبارز في م األخیرةؤدي هذه تلكي ، تحدید الوقت المناسب لتحصیل الضریبة

  .الدولة
 النفقةقاعدة االقتصاد في تحصیل   3-4

ألنه لیس للضریبة الضریبة، قواعد التي تقوم علیها التعتبر قاعدة االقتصاد في نفقات التحصیل من أهم 
الضریبي ویركز النظام ، ال بد أن یراعي لذا حصیلتها في حد ذاتها، من معنى إذا كانت نفقات تحصیلها أكبر

قلیلة بالمقارنة بحصیلتها،  أجل أن تكون نفقات تحصیلها ال تكون مكلفة من، على استخدام وسائل مادیة وبشریة
ومنه نالحظ أن هذه القاعدة  كلما قلل ذلك من زیادة التكالیف،، فكلما اختار النظام الجبائي ألدوات غیر مكلفة

ونالحظ أیضا مدى ترابط هذه القاعدة مع ، لها الحقیقي ىمعنالرز القواعد التي تضفي على الضریبة من أب
كلما كانت كل الجوانب ، فكلما كانت هناك عدالة ومساواة في فرض الضریبة، عد واألسس األخرى للضریبةالقوا

كلما أدى ذلك ، وكلما كان وقت فرضها وتحصیلها مناسبا، المتعلقة بها واضحة وبسیطة الفهم وواضحة المعالم
انخفاض نسب التهرب  ومنه، علیهم من ضرائبوبالتالي قیامهم بدفع ما ، إلى زیادة الوعي الضریبي لدى األفراد

دفع  منوفي الجهة المقابلة نالحظ أن عدم توفر هذه القواعد سوف یؤدي بالمكلفین لتهربهم ، الضریبي
ا، ة أن تراعيیلذلك من الواجب على كل إدارة ضریب، الضرائب   .وتركز على هذه القواعد األساسیة والمهمة جدً
  

  ةـــــداف الضریبـــأه -4
تطور دور الدولة، فالهدف األساسي من فرض الضریبة هو هدف مالي بلقد تطورت أهداف الضریبة 

 هداف األخرى والمتمثلة في األهداف االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة،تأتي األ و من ثمة، بالدرجة األولى
من  ولكن مع تطور دور الدولة وانتقالها، یراد مالي تغطي به نفقاتهاإففي السابق كانت الدولة تستعمل الضریبة ك
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من أدوات السیاسة االقتصادیة التي تستعملها الدولة  ى دولة متدخلة أصبحت الضریبة أداةدولة حارسة إل
  .للوصول لتحقیق مختلف أهدافها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

 الهدف المالي 4-1
حیث تعد األهداف  یة النفقات العامة للدولة،زنة من أجل تغطواتهدف الضریبة إلى تعزیز إرادات الم

المالیة من األهداف التقلیدیة للضرائب، ومنه فالهدف من فرض الضریبة هو توفیر الموارد المالیة بشكل یضمن 
فأساس ستثمارات الحكومیة وتمویل الخدمات العامة، االبواسطة تمویل  هذاو ، اتجاه األفرادالوفاء بااللتزامات 

  )1(.لها هو قیام الدولة باإلنفاق من أجل تحقیق المنفعة العامة و المحددفرض الضریبة 
 الهدف االقتصادي 4-2
ا،      ً ا اقتصادیا بارز ً من خالل الدور الفعال الذي تلعبه في حل األزمات أصبحت الضریبة تلعب دور

سواء وسیلة من الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في عالج االختالالت االقتصادیة االقتصادیة، فلقد أصبحت 
نما أصبحت تستخدم للتأثیر في كل المجاالت ، كوسیلة للحصول على إیرادات فقطالكساد أو التضخم، فلم تعد  ٕ وا

ریبة لهذا المجال من أن تقوم بتشجیع مجال معین تقوم بإعطاء تحفیزات ض فمثال إذا أرادت الدولة، االقتصادیة
هذا من جانب، ومن جانب أخرى نالحظ الدور الذي تلعبه الضریبة في عالج خالل تخفیض الضرائب علیه، 

ودورها في تحقیق االستقرار االقتصادي، فمثال في حالة التضخم تقوم الدولة برفع نسب ، االختالالت االقتصادیة
، حیث تلعب ائدة في االقتصاد الوطنيز تلة النقدیة الومن أجل امتصاص الك من أجل كبح جماحه الضرائب

ا فعاًال في امتصاص التضخم من خالل رفع نسبها خصوصا ما تعلق بالضریبة على الدخل، أما  ً الضریبة دور
في حالة الكساد فنالحظ أن الضریبة تستخدم كوسیلة لتشجیع االستثمارات من خالل خفض نسبتها، وبالتالي 

نما، فقط بة ال یتوقف على جمع اإلیراداتنالحظ أن هدف الضری ٕ وهو ، ارتقى لیكون له هدف أكثر أهمیة وا
  .التأثیر على التوازنات االقتصادیة وتحقیق االستقرار االقتصادي

 الهدف االجتماعي 4-3
 منوأبرز هذه األهداف هو التخفیف  تستعمل الضریبة كوسیلة لتحقیق العدید من األهداف االجتماعیة،

الدخول بین أفراد المجتمع، فتكون الضریبة كأداة إلعادة توزیع الدخل الوطني لفائدة الطبقات حدة تفاوت 
فتقوم الدولة بإعفاء الطبقات المحدودة الدخل من دفع الضریبة بینما تفرض ضرائب مرتفعة  المحدودة الدخل،

بفرض ضرائب منخفضة على السلع من جهة أخرى تقوم  و على ذوي أصحاب الدخول المرتفعة هذا من جهة
، فنالحظ أن الهدف االستهالكیة الواسعة االستهالك من أجل مساعدة الطبقات الفقیرة في اقتناء هذه السلع

وهناك أهداف اجتماعیة أخرى االجتماعي الرئیسي للضریبة هو تحقیق العدالة االجتماعیة بین طبقات المجتمع، 
هو الحد  و الهدف من ذلك، ة على التبغ والمشروبات الكحولیة الضارةمرتفع یبیةللضریبة مثل فرض نسب ضر 

                                                
  .92، ص2003، دار حامد، عمان، "المالیة العامة والتشریع المالي والضریبي"عادل فلیح علي،  -)(1
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ومما سبق نالحظ الهدف االجتماعي الفعال الذي ، ة على صحة المجتمعلبیمن آثار س من استهالكها لما لها
  .تسعى لتحقیقه الضریبة على غرار الهدف المالي والهدف االقتصادي

 التقسیمات المختلفة للضرائب : ثانیا
وقبل أن الضرائب،  أنواعومن خالل هذه التقسیمات نجد مختلف  هناك الكثیر من التقسیمات للضرائب،

  .مختلف التقسیمات نتناولال بد من التطرق إلى معنى الوعاء الضریبي ثم بعد ذلك إلیها نتطرق 
فلكل  المادة الخاضعة للضریبة أي المال الذي یتخذ أساسا لفرض الضریبة، بهیقصد  فالوعاء الضریبي     

ضریبة وعاء ومادة تكون لبنة أساس للتعرف على شكل الضریبة وخصائصها، فالضریبة التي وعائها العقار 
ر والمادة الخاضعة للضریبة هو العقا، تسمى بالضریبة العقاریة، فنالحظ هنا أساس فرض الضریبة هو العقار

  )1(.لذلك لكل ضریبة مادة خاضعة لها وهو ما یعرف بالوعاء الضریبي
األساس األول لفرض الضریبة هو الدخل ویكون مصدر الدخل إما مادیا أو  أنإلیه اإلشارة   تجدروما 

ا ً ا أو مادی ً ا معا، و بشری ً وكانت تعرف بالجزیة ، كانت الضریبة تفرض على األفراد سابقةففي العصور ال بشری
نما أصبح ، ال یقتصر على األشخاص فقط ومع تطور المجتمعات والتطور االقتصادي أصبح الوعاء الضریبي ٕ وا

  .وهذا ما یبین لنا مدى أهمیة الضریبة في الحیاة االقتصادیة، یمس أوعیة متنوعة
  :فیما یليألهمها هناك العدید من التقسیمات التي أعطیت للضریبة وسوف نحاول التطرق و 

 .الضرائب على األفراد والضرائب على األموال    :األول التقسیم
 .الضرائب على الثروة والضرائب على الدخل    :التقسیم الثاني
 .الضرائب الموحدة والضرائب النوعیة   :التقسیم الثالث
 .الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة    :التقسیم الرابع

  األموالالضرائب على األفراد والضرائب على   -1
 الضرائب على األفراد 1-1

على األشخاص، تفرض على الشخص في حد  تسمى هذه الضرائب بالضرائب على الرؤوس أو الضرائب    
  ذاته، 

فاإلنسان هو أساس فرض الضریبة ومن أي انه في هذه الحالة یعتبر الشخص في حد ذاته هو وعاء للضریبة، 
إمكانیة الممول التهرب من دفع الضریبة، لذلك تتمیز بوفرة حصیلتها أبرز مزایا هذا النوع من الضرائب عدم 

وسهولة تحصیلها، ومن جهة أخرى فهذا النوع من الضرائب ال یعتمد على مقدار ما یكتسبه الممول من دخل 
نما تعتمد على وجود األفراد في حد ذاتهم، ٕ هذا النوع من الضرائب أنها ال تأخذ القدرة على أما ما یعاب  وا

صر على تتق المالیة المتزایدة على الدولة ألنها ع مواجهة األعباءیتستطال التمویلیة للممول، ومن جهة أخرى 
  .الرؤوس فقط

                                                
  .325مجدي شهاب، مرجع سابق، ص -)(1
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 الضرائب على األموال 1-2
التي یمتلكها  ألن المادة الخاضعة للضریبة هي األموال، تسمى هذه الضرائب بالضرائب على األموال

وظهور الحاجة إلى اللجوء إلى مصادر ، النوع من الضرائب مع التطور االقتصاديوظهر هذا األفراد وثرواتهم، 
هم أنواع أمن  مكن الدولة من تغطیة نفقاتها المتزایدة، حیث تعتبر الضرائب على األموالت إیرادات أخرى

و ما ، )1( الضرائب باعتبار أن ما یملكه الشخص من عناصر الثروة هو أحسن معیار لتوزیع األعباء الضریبیة
قع على األموال بحسب مبدأ القدرة على الدفع كل كونها ت، تتمیز به هذه الضرائب أنها تحقق العدالة الضریبیة

فیة، فهي تعتمد على مقدار ما یمتلكه الفرد من دخل، ولكن رغم هذه الممیزات إال أن یعلى حسب قدرته التكل
إذا كانت مرتفعة من نسب االدخار واالستثمار خصوصا وتؤثر سلبا على  كبیرة من جهة، منهانسبة التهرب 

  .جهة أخرى
 الضرائب على الثروة والضرائب على الدخل -2

 الضرائب على الثروة  2-1
كل "أنها وأبرز هذه التعاریف هي ، ضرائب على الثروةال عرفت بها هناك العدید من التعاریف التي    

أو معنویة  ،أو عقارات كالمباني أو األراضي، منقول كالمجوهراتما یمتلكه الفرد من على االقتطاعات التي تقع 
  )2(.وسواء كانت هذه الممتلكات تدر دخال نقدیا أو عینیا أو ال تدر أي دخل، كاألسهم

ا ألن ما یمتلكه الشخص من ثروة یعتبر من أحسن على الثروة من أهم أنواع الضرائب، وتعتبر الضرائب    ً نظر
، ومن أبرزها هي ضریبة العقار، الثروة على ضریبةالوهناك العدید من أنواع  اء الضریبیة،األوعیة لتوزیع األعب

وهي ضریبة عینیة سنویة مفروضة على الدخل اإلجمالي الفعلي أو ، حیث تعد هذه الضریبة من أقدم الضرائب
غلب األحیان أوفي ، للدولةالمحدد وفق القانون من ملكیة العقارات المبنیة التي تقع ضمن الحدود اإلقلیمیة 

  )3(.كون نسبتها منخفضةتتفرض هذه الضریبة بشكل دائم و 
حیث یهدف هذا ، فهي الضرائب االستثنائیة على رأس المال أما النوع اآلخر من الضرائب على الثروة

ضخمیة لمواجهة بعض الظروف الطارئة واالستثنائیة مثل الحروب أو مواجهة التیارات الت النوع من الضرائب
ركات حیث تعد هذه التوالنوع األخر من هذه الضرائب فیتمثل في الضریبة على ومواجهة ارتفاع المدیونیة، 

إلى الوارث والعائد  ىفهي ضریبة تفرض على كامل اإلرث الذي تركه المتوف ،الضریبة من أكثر الضرائب انتشارا
النوع من الضرائب، فهي تفرض على مجموع التركة نه ال یخلو أي نظام ضریبي من هذا فنجد أ أو المستفید،

ویكون ذلك ، قبل توزیعها، أو تفرض على نصیب كل وارث أو على مجموع التركة أوال ثم على نصیب كل وارث
  ألساسبالنسبة  لثالث فرق االقتصادیین انقسم  فقد وكل ما یتعلق بتكالیف الوصیة، وعموما، یونبعد نزع الد
نما هو امتیاز ی، حیث یرى الفریق األول أن حق اإلرث لیس حقا طبیعیاالضریبة،   فرض هذه ٕ طیه القانون عوا

                                                
  .103نوزاد عبد الرحمان الهیتي، مرجع سابق، ص -)(1
  .252عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سابق، ص -)(2
  .144، ص1994، الجامعیة المفتوحة، لیبیا، "مبادئ المالیة العامة" منصور میالد یونس، -)(3
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فیرى  الثانيأما الفریق  ه،توتعتبر نفسها شریكة في كل ترك، تقوم بتنفیذ هذا الحق أنومنه یحق للدولة ، للشخص
تهرب من دفعها الفقید بأن الدولة تحصل على هذه الضریبة لتعویض ما فقدته الخزینة العمومیة من ضرائب 

ا لما تقدمه  )ثو المور ( ً في فترة حیاته، أما الفریق األخیر فیعتقد أن الدولة تفرض هذا النوع من الضرائب نظیر
اإلشارة إلیه أن ضریبة التركات من الضرائب الفاعلة في  تجدر، وما )1(من خدمات خاصة للمكلفینالدولة 

 .وهي من أبرز الموارد المالیة التي تعتمد علیها خزینة الدولة، التقلیل في التفاوت في الدخل بین الطبقات
 الضرائب على الدخل  2-2

أهمیة كبیرة في عملیة  اكتستحیث  مع انتعاش التجارة والصناعة، عالمیا لقد شاع هذا النوع من الضرائب     
على معیار المقدرة  ةمبنی فهي فهي من الضرائب التي ال یمكن نقل عبئها إلى الغیر، تمویل النفقات العامة،

الدولة وتدخلها  أهدافمع تطور یاس على مقدرة الفرد على الدفع، و على الدفع باعتبار أن الدخل هو المق
و من ، جتمععدالة بین طبقات الملما یحققه من ، من الضرائبتوسعت الدولة في االعتماد على هذا النوع 

لظروف الشخصیة واالجتماعیة للمكلفین، وهناك طریقتین في فرض الضرائب على الدخل، فالطریقة ل راعاةم
أما الطریقة الثانیة فتقوم الدولة بفرض األولى تقوم الدولة بفرض ضریبة واحدة وعامة على مجموع الدخل، 

، ة على كل فرع من فروع الدخل، لذلك ومن هذا المنطلق تقسم الضرائب على الدخل إلى صنفینضرائب متعدد
  )2(.والضرائب النوعیة على فروع الدخل، وهما الضرائب العامة على الدخل

  الضرائب العامة على الدخل  2-2-1
بها،أو  وناألنشطة التي یقوم باختالف یحصل األفراد على دخول تكون مصادرها عدیدة ومتنوعة،

  الممتلكات 
في هذه الحالة فرض الضریبة یكون على مجمل الدخل المتأتي من كل المصادر واألنشطة ف ها،ونالتي یمتلك

عامة أي بمعنى آخر تفرض الضریبة على كل عناصر الدخل ضریبة حیث تفرض علیه  التي یمارسها الممول،
هذا النوع من الضرائب على مبدأ  یقوم، و درهض النظر عن اختالف مصاغوب وذلك باختالف أنواعه، للمكلف

التعرف على بواسطته ة بأحسن وجه ممكن، حیث یتم یالذي یمكن من تحقیق العدالة الضریب شخصیة الضریبة
  )3(.المالي كل نهائي والتعرف على حقیقة مركزهالدخل اإلجمالي للمكلف بش

  .هاتیابجباإلضافة إلى ذلك فهي تمتاز بقلة تكالیف 
  الضرائب النوعیة على فروع الدخل  2-2-2

على حسب المصادر المتنوعة لدخل  ،یتم تقسیم الدخل إلى أقسام متنوعةمن الضرائب في هذا النوع 
خضاع كل قسم لضریبة معینة مستقلة على القسم اآلخر من الدخل، ویتم فرض  المكلف، ٕ   وا

                                                
  .197-101، مكتبة وهبة القاهرة، دون سنة نشر، ص ص"فن المالیة العامة، الفن المالي" محمد جامع، -)(1
  .260رفعت المحجوب، مرجع سابق، ص -)(2
  .139ماهر محمد عتلم ، مرجع سابق، ص -)(3
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،فهنا دخل مختلط من رأس مال وعمل أي ودخل من ثروته ، فمثال الشخص الذي لدیه دخل من عمله 
  .تفرض ضریبة على الدخل وضریبة على رأس المال

وذلك  أن یرفع أو یخفض نسب الضرائبنظام الضریبي للیمكن  همتاز هذه الضریبة بأنها مرنة، ألنتو 
وال ، مس ببعض مصادر الدخل فقطأن ت سلطات الضریبةللیمكن  هأي أنعلى حسب الظروف االقتصادیة، 

ل كاهل ثقومن جهة أخرى ففرض الضریبة على كل دخل ال ی نسب االرتفاع الدخل ككل هذا من جهة،تمس 
باإلضافة إلى ذلك فهي تعطي القدرة  ، وذلك لتوزیع العبء الضریبي على مختلف مصادر الدخل، الممول

  .المكلفلظروف االقتصادیة وظروف اوالتفاعل معها على حسب ، ز بین مختلف الدخولیللدولة للتمی
  الضرائب الموحدة والضرائب النوعیة  -3    

 الضرائب الموحدة  3-1
ا واحد من الضرائب على مجموع الدخل      ً أي أن الدولة تقوم ، في هذا النوع من الضرائب تفرض الدولة نوع

ضریبة وتجعلها في وعاء واحد وتفرض علیه ، بتقدیر كل عناصر الدخل والثروة التي یتحصل علیها الممول
واحد وضریبة وحیدة تكون بمثابة مصدر لإلیرادات  يتكتفي الدولة باختیار وعاء ضریب واحدة، ففي هذه الحالة

وما یمیز هذا النوع من ، )1(الضریبیة التي تسعى الدولة لتحقیقهاهداف األوتكون كوسیلة لتحقیق ، العامة
للممول ال یتحمل عناء دفع ضرائب متعددة ومختلفة  فبالنسبةالضرائب أنها مالئمة للممول واإلدارة الضریبیة، 

فهذا النوع من الضرائب  النسب على مختلف عناصر الدخل الذي یتحصل علیه، أما بالنسبة لإلدارة الضریبیة،
 نفقات الجبائیة من جهة أخرى،الوذلك بسبب بساطة اإلجراءات اإلداریة من جهة واالقتصاد في ، سهل التحصیل

 تهدخل المكلف ووضعی إجماليقدم صورة مفصلة عن الضرائب یخرى فتتمثل في أن هذا النوع من أما المیزة األ
م هذه المیزات إال أنه ما ولكن رغ وذلك ما یسمح بفرض النسب المالئمة على الممول،، المالیة وتكالیفه  العائلیة

وعیة األنظرا لمحدودیة  هذاو ، المتأتیة منهاهو عدم غزارة اإلیرادات المالیة هذا النوع من الضرائب،  یؤخذ على
  .هذا النوع من الضرائب ال یحقق مبدأ العدالة وعدم مرونتها من جهة أخرى، الضریبیة من جهة

 )المتعددة(الضرائب النوعیة  3-2
حیث تعتمد ، نظام الضریبة النوعیة والمتعددة معناه أن یتم إخضاع الممولین للعدید من الضرائب المختلفة

فتفرض ضریبة مستقلة على كل نوع من الضرائب التي تفرض على المكلفین،  اإلدارة الضریبیة أنواع مختلفة من
الدخل الذي یتحصل علیه المكلف بدفع  أي بمعنى آخر تفرض على كل مصدر من مصادر، أنواع الدخول

وعیة وبالتالي تتعدد األ، رسهامایبدفع عدد من الضرائب على جمیع األنشطة التي هنا یقوم المكلف فالضریبة، 
فرض الكثیر من أنواع ل نظرا منه لذلك یمتاز هذا النظام الضریبي بغزارة اإلیرادات المالیة المتأتیة، الضریبیة
وعیة ألنه في هذا الحالة تتعدد األ، النظام الضریبي هو قلة التهرب الضریبي خرى لهذاوالمیزة األ، الضرائب
یتهرب من كافة  أنفإذا استطاع الممول أن یتهرب من الضریبة الوحیدة فإنه یجد صعوبة في  الضریبیة

                                                
  .25، ص1997، دار الصفاء، عمان، الطبعة الثانیة، "الضرائب ومحاسبتها"ولید زكریاء وآخرون ،  -)(1
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بحیث ، المفروضة علیه ائبنه غیر مثقل من نسب الضر والممول نفسه أ ومن جهة أخرى یجد المكلفالضرائب، 
، ولكن رغم كل هذه المیزات إال أن هناك العدید من ألن الضریبة تفرض على كل وعاء العبء الضریبي فیخ

وحیث نالحظ في هذا النظام ارتفاع تكالیف تحصیلها لتعدد أنواع الضرائب ، شوب هذا النظامتالعیوب التي 
ولكن  من ضریبة على عنصر واحد من عناصر الدخل، أكثرفتعدد الضرائب قد یؤدي إلى فرض  الموجودة فیه،

نظام الضرائب المتعدد، ألنه یتمیز بمرونة في تطبیق سیاسات ب ر من الدول التي تأخذنالحظ أن هناك الكثی
  .الدولة واألهداف االقتصادیة واالجتماعیة للضریبة

      الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة  -4
التقسیم ألن هذا ، یعتبر تقسیم الضرائب إلى ضرائب مباشرة و غیر مباشرة من أبرز تقسیمات الضرائب

  .مل على كل أنواع الضرائب تقریباتیش
 الضرائب المباشرة 4-1

 وحیث ال یمكن نقل عبئها،  ع مباشرة من الدخل والثروة،تطوتق الضریبة المباشرة هي كل ضریبة تفرض     
فهي أهمیة لما تتمیز به ة فهي من أكثر الضرائب المباشر ضرائب على الدخل، الیتحملها المكلف مباشرة مثل 

 )1(.تفرض على وعاء یمتاز بالتجدد واالنتظام وهو ما نجده في الدخل
على عتمد ی وازنةومنه عند وضع تقدیرات الم، هم ما یمیز الضرائب المباشرة سهولة تحدید مقدارهاأو 

، وأیضا ما یمیزها أنها واضحة النسبة فكل مكلف یعلم مقدار ما یقتطع من دخله ضع التقدیراتو حصیلتها في 
، فهذا النوع من الضرائب یأخذ بمبدأ التصاعد أما المیزة األخرى فتتمثل في العدالة في توزیع األعباء،، )مثال(

 ة،ضوكلما كان منخفضا تفرض علیه ضریبة منخف، فكلما كان دخل المكلف مرتفعا تفرض علیه ضریبة مرتفعة
والضرائب المباشرة ال تتأثر بالتقلبات للممول، فیة یعي المقدرة التكلاهذا النوع من الضرائب یر  أنومنه نالحظ 

لذلك فهي أكثر مصدر یمكن االعتماد علیه كمصدر أساسي  نسبیاوذلك ما یجعل حصیلتها ثابتة ، االقتصادیة
زاید توذلك بسبب  بدفع الضریبة إلى التهرب منهاهو أنها تدفع المكلف یها أما ما یعاب عل ،لإلیرادات العامة

بسبب وجود فترة ما بین  یأخذ وقتا لخزینة الدولة منهایة متأتوصول اإلیرادات الفإن من جهة أخرى و عبئها، 
  .توریدها إلى الخزینة العمومیة تاریخ استحقاق الضریبة وتاریخ

المتأتیة منها جراء  الحقیقیة لإلیرادات أما الجانب السلبي اآلخر للضرائب المباشرة فیتمثل في انخفاض القیمة
  )2(.التضخمیة األمواجتزاید 

زیادة إلى ذلك یؤثر هذا النوع من الضرائب على العمل واالدخار نظرا للمبالغ الكبیرة التي یقوم بدفعها    
  .المكلف في نهایة كل سنة

  :أن األنواع التي تندرج تحت الضرائب المباشرة هي إلیه اإلشارة تجدروما   

                                                
  .334مجدي شهاب ، مرجع سابق، ص -)(1
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 الضرائب على الدخل       -
                            

  الضرائب على رأس المال                                              -
  

 الضرائب غیر المباشرة 4-1
الضرائب غیر المباشرة هي تلك الضرائب التي یتم بموجبها اقتطاع جزء من أموال المكلف بطریقة غیر 

مراحل اإلنفاق، بحیث مباشرة جراء تصرفات تنجم علیه، فكل ما یفرض أثناء تداول الخدمات والسلع في كل 
یمكن نقل عبئها و نجد أن دافع الضریبة هو الذي یتحملها مثل الضرائب الجمركیة وضریبة المبیعات، فالضریبة 
غیر المباشرة هي تلك الضریبة التي یستطیع المكلف أن ینقل عبئها إلى شخص آخر، فیكون المكلف عبارة عن 

ألن من یدفع الضریبة ال یوردها مباشرة للخزینة العمومیة، وتحتل  وسیط بین الخزینة العمومیة ودافع الضریبة،
الضرائب غیر المباشرة مكانة رئیسیة في جل األنظمة الضریبیة الحدیثة، فتعتمد علیها الدول ألنها تعود بإیرادات 

لضرائب، إضافة كبیرة لموازنتها، وذلك بسبب سهولة جبایتها وغزارة حصیلتها، وهذا أبرز ما یمیز هذا النوع من ا
إلى ذلك نجد أنها تتمیز بسرعة تحصیلها وجبایتها للخزینة العمومیة، وذلك بسبب استمراریة عملیة اإلنفاق طوال 
السنة، من جانب آخر فهي تمتاز بتحقیق التوازن بین العرض والطلب لكل فرع من فروع اإلنتاج، وذلك من 

القتصادیة، و ما یمیزها أیضا أن تحمل عبئها بسیط، و خالل إمكانیة زیادة وخفض سعرها حسب المتطلبات ا
عدم الشعور بثقلها؛ ولكن رغم كل هذه االیجابیات إال أن هناك بعض العیوب التي تشوبها من أهمها أن 
ا في فترات االنكماش االقتصادي كما أنها تهمل عنصر العدالة االجتماعیة،  حصیلتها تنخفض انخفاضا شدیدً

حیان تفرض على السلع الرئیسیة الواسعة االستهالك، ومنه یقع ثقلها على أصحاب الدخول ألنها في غالب األ
المنخفضة، ومن جانب آخر غالبا ما تكون هذه الضریبة كمعرقل للعملیة اإلنتاجیة نتیجة للرقابة الكثیفة على 

  .بعض المنتجین من أجل منعهم من التهرب من دفع الضریبة
  :إلى أهم أنواع الضرائب غیر المباشرة وهيوفي األخیر یمكن اإلشارة 

 الضرائب على اإلنفاق 4-2-1
دائما ما یمارس الفرد نشاطه اإلنفاقي سواء كان في عملیة االستهالك أو اإلنتاج، فالضرائب العامة على      

اإلنفاق هي تلك الضرائب التي تفرض على جمیع السلع والخدمات، حیث تكون مدرجة على مراحل إنتاج السلع 
الوعاء فیها هو ن یكو أو تكون ضریبة على القیمة المضافة لمراحل اإلنتاج، فنالحظ أن الضرائب على اإلنفاق 

، وبالتالي فعملیة اإلنفاق من أجل القیام باالستهالك تفرض علیه ضرائب تعرف )1(عبارة عن اإلنفاق الجاري
  .بضریبة اإلنفاق
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 الضرائب الجمركیة 4-2-2
نجد هذا النوع من الضرائب في كل عملیات التجارة الخارجیة، أي في كل عملیات التصدیر واالستیراد،     

وذلك عند عبور السلع الحدود الدولیة، حیث تفرض ضرائب على السلع المستوردة، ولكن غالبا ما تعفى السلع 
ة وزیادة الصادرات، بینما تفرض المصدرة من فرض الضرائب وهذا من أجل تشجیع التجارة الخارجیة للدول

  .الضرائب على السلع المستوردة من أجل حمایة المنتجات المحلیة
 الضرائب على التداول 4-2-3

یجار وتحریر       ٕ تقوم معظم الدول بفرض الضرائب غیر المباشرة على عملیات التداول القانونیة من بیع وا
لها تحصل الخزینة العمومیة على إیرادات معتبرة، المحررات الرسمیة والعدید من اإلجراءات، والتي من خال

 )1(.ومثال هذه الضرائب الرسوم القضائیة ورسوم الدمغة والتسجیل والقید
وما تجدر إلیه اإلشارة أن هناك عدة معاییر یمكن من خاللها التمییز ما بین الضرائب المباشرة والضرائب     

ام، فنجد أن الوعاء الضریبي في الضرائب المباشرة یتصف بالدوام غیر المباشرة وأهم هذه المعاییر معیار الدو 
والثبات، بینما في الضرائب غیر المباشرة نجد أن الوعاء الضریبي ال یكون دائما، أما المعیار اآلخر فهو معیار 

ل نقل العبء الضریبي، فنجد في الضرائب المباشرة ال یمكن للمكلف أن ینقل العبء الضریبي لشخص آخر، ب
یقوم هو بتحمل ثقل الضریبة بینما في الضرائب غیر المباشرة نجد أن المكلف یكون وسیطا وال یتحمل عبء 

 )2(.الضریبة، بل یقوم بنقل هذا العبء لشخص آخر
 التنظیم الفني للضرائب : ثالثا

التي تمر بها  التنظیم الفني للضرائب معناه اإلحاطة بمختلف القواعد الفنیة المتعلقة بالمراحل المتعددة
عملیة فرض الضرائب، وذلك بدایة من تحدید الوعاء الضریبي ثم بعد ذلك تحدید سعر الضریبة، وأخیر عملیة 

  .تحصیلها، وسوف نتطرق في هذا العنصر إلى هذه المراحل بشيء من التفصیل
 الوعاء الضریبي -1

  هي عبارة عن العنصر االقتصادي  یقصد بالوعاء الضریبي المادة الخاضعة للضریبة، فهذه األخیرة       
  الذي یخضع للضریبة، ویتم تحدید الوعاء الضریبي من خالل تثبیت قواعد تقسیم تلك المادة التي یجب تحدیدها

  )3(.فالمادة الخاضعة للضریبة تشكل المصدر األساسي للضریبة ،علیه  

 تقدیر المادة الخاصة للضریبة و تحدید قیمة الضریبة  -2
قدیر الوعاء الضریبي من أهم النقاط الرئیسیة المحددة لمدى فعالیة النظام الضریبي وقدرته في یعتبر ت     

تحقیق إیرادات ضریبیة مرتفعة، و علیه نجد أن هذه العملیة تعتمد على مرحلتین أساسیتین، المرحلة األولى 

                                                
  .152، ص1998، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، النظم الضریبیةأحمد یونس البطریق،  -)(1
  .11-10، ص ص2005، بدون دار النشر، عمان، محاسبة الضرائب بین النظریة والتطبیقمحفوظ المشاغلة وآخرون،  -)(2
  .325مدي شهاب، مرجع سابق، ص -)(3
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یبة وسوف نتطرق لكل مرحلة تتمثل في تحدید سعر الضریبة، و المرحلة الثانیة تتمثل في تحدید قیمة الضر 
  :)1(باختصار فیما یلي

  تقدیر الوعاء الضریبي: المرحلة األولى 2-1
في هذه المرحلة یتم تحدید الوسائل التي یتم بموجبها تقدیر المادة التي تخضع للضریبة، والتي تكون     

متماشیة مع القوانین المعمول بها، و تعد من أهم المراحل  ألنها تحدد مدى اتساع حجم الوعاء الضریبي، 
دیر الوعاء الضریبي إما عن طریق وهو ما یمكن من الزیادة في تنویع الضرائب وزیادة حصیلتها، ویتم تق

  .التقدیر المباشر أو التقدیر غیر المباشر أو عن طریق التقدیر اإلداري
 التقدیر المباشر 2-1-1
نجد في هذه الطریقة أسلوبیین في عملیة التقدیر،األسلوب األول یتمثل في إقرار المكلف،حیث یقوم هذا       

إلى اإلدارة الضریبیة، فتقوم هذه األخیرة بالتحقق من صحة المعلومات األخیر بتقدیم تصریح حول نشاطه ودخله 
المقدمة من طرف المكلف، أما األسلوب الثاني فیتمثل في إقرار الغیر، فهنا یتم اإلقرار عن طریق شخص آخر 

 .من غیر المكلف، ومثال ذلك اإلقرار المقدم لقیمة الدخول أو قیمة اإلیجار
 شرالتقدیر غیر المبا 2-1-2
تعتمد هذه الطریقة على أسلوب التقدیر على أساس المظاهر الخارجیة وأسلوب التقدیر الجزافي وأسلوب      

 .التقدیر اإلداري
 التقدیر على أساس المظاهر الخارجیة 

یعتمد هذا األسلوب على استنتاج دخل المكلف باالعتماد على كل القرائن التي تساعد على تقدیر حجم      
 .الخ...ثروته ومقدار دخله، ومن أبرز هذه الدالئل العقارات التي یمتلكها وعدد العمال 

 التقدیر الجزافي 
یق االعتماد على دالئل تستند إلى یتم بواسطة هذا األسلوب تقدیر المادة الخاضعة للضریبة عن طر      

 .الخ....نصوص القانون، وأبرز هذه الدالئل قیمة أجور العمال وعددهم
وما یالحظ على هذا األسلوب أنه یستخدم بشكل واسع في الدول التي لیست لها إدارة ضریبیة ومحاسبیة     

  .متطورة، وهو ما نجده في الدول النامیة بشكل واسع
 التقدیر اإلداري 

یعتمد هذا األسلوب على إعطاء المشرع المالي لصالحیة واسعة لإلدارة الضریبیة في اللجوء إلى كل ما     
یمكنه أن یكشف على الوضعیة المالیة للمكلف، فطریقة التقدیر اإلداري تعتبر من الطرق الفعالة للتقدیر الجید 

 .الوعاء الضریبيلدخل المكلف، وذلك لما تتمتع به من إجراءات صارمة في تحدید 
                                                

  .75-69، ص ص1984، بیروت، بیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشرالنظم الضرییونس أحمد البطریق،  -: أنظر -)(1
  .169عادل أحمد حسین، مرجع سابق، ص -             
  .144، ص1997، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، "مقدمة في المالیة العامة"نوزاد الهیتي،  -             
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  تحدید قیمة الضریبة: المرحلة الثانیة 2-2
بعد ما یتم حصر المادة التي تخضع للضریبة یتم احتساب قیمة الضریبة، هذا اإلحتساب  یكون بواسطة 

  .طریقة التوزیع أو عن طریق التحدید بالقیاس
 التحدید بطریقة التوزیع 2-2-1

ا      ً ترتكز هذه الطریقة على تحدید المقدار الكلي للحصیلة الضریبیة، فالمشرع في هذه الطریقة ال یحدد سعر
ا ینطبق على المادة الخاضعة للضریبة،و إنما یقوم بتحدید مجموع ما یتعین على اإلدارة الضریبة تحصیله  محددً

وبساطتها لإلدارة الضریبیة، فنالحظ أنه و دون  من المكلفین الخاضعین لها، وما یمیز هذه الطریقة سهولتها
تحدید أي سعر یتم القیام بعملیة توزیع المبلغ المراد تحصیله على أرجاء وأنحاء الدولة والقیام بتحصیله من 

 .المكلفین
 التحدید بالقیاس  2-2-2

دة الخاضعة لها، التحدید بالقیاس یكون عن طریق تحدید المشرع لسعر الضریبة بنسبة معینة من قیمة الما    
وذلك بدون تحدید قیمتها مسبقا كما هو معمول به بطریقة التوزیع، ففي هذه الطریقة یتم تحدید سعر للضریبة 
على أساس نسبة مئویة من وعاء الضریبة، ومنه تكون قیمة الضریبة متغیرة مع قیمة الوعاء الضریبي، وما یمیز 

ق حصیلة ضریبیة مرتفعة،  وتتضمن هذه الطریقة أسلوبین رئیسیین هذه الطریقة أنها تتمیز بمرونة عالیة، وتحق
 :)1(هما

  طریقة تناسبیة(ضرائب ذات معدالت ثابتة( 
یقوم هذا األسلوب على تحدید معدل ثابت للضریبة أي یكون سعر الضریبة نسبة ثابتة، وال یتغیر بتغیر     

المادة الخاضعة للضریبة، فالحصیلة هنا تتزاید بزیادة نسبة كمیة المادة الخاضعة لها، فنالحظ أن أساس هذا 
غیر هذه النسبة بتغیر الوعاء ویمتاز هذا األسلوب یكون تحدید نسبة ثابتة من قیمة الوعاء الضریبي وال تت

 .األسلوب بالسهولة والعدالة
 ضرائب ذات معدالت متصاعدة  

یعتمد هذا األسلوب على تصاعد قیمة الضریبة مع تصاعد دخل المكلف فنسبة الضریبة هنا تتصاعد وتتزاید  
 :بتزاید الوعاء الضریبي، وهو عكس األسلوب األول، ویحتوي هذا األسلوب على طریقتین وهما

   الطبقات(التصاعد بالفئات( 
فئات أو طبقات، ویفرض على كل فئة سعر معین وفقا لهذا األسلوب یقسم الوعاء الضریبي إلى عدة      

ویتزاید هذا السعر من طبقة  إلى طبقة أخرى، فالمكلف یقوم بدفع سعر واحد یفرض على المادة الخاضعة 
 .تشمل وعاء الضریبة وهذا السعر یتحدد على أساس السعر المفروض على الطبقة التي للضریبة

                                                
  .379 -376مجدي شهاب، مرجع سابق، ص ص -: أنظر -)(1
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 التصاعد بالشرائح: 
تم تقسیم المادة الخاضعة للضریبة إلى شرائح، فینقسم دخل المكلف نفسه إلى شرائح، ویتم في هذه الطریقة ی     

إخضاع كل شریحة إلى نسبة ضریبة محددة، ومنه ال یتم إخضاع إجمالي الدخل إلى نسبة واحدة، ولكن یتم 
حة سعر خاص تنویع النسب على الدخل الواحد، وبصفة متصاعدة بتصاعد شرائح الدخل، بحیث یحدد لكل شری

لها، ومنه نالحظ أن المادة الخاضعة للضریبة ال تخضع كلها لسعر واحد ولكن تكون خاضعة ألسعار مختلفة 
 .  لتعدد الشرائح المكونة لها

  الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرع الثــــــــــاني
  مفهوم الرســم  : أوال
 تعریف الرسم وخصائصه -1

ا من األشخاص مبلغ من المال تجبیه الدولة أو أحد "یعرف الرسم على أنه      ً األشخاص العامة األخرى جبر
  )1(."مقابل نفع خاص عاد علیهم من هذه الخدمة

ویعرف أیضا بأنه مبلغ نقدي تحصل علیه الدولة من األفراد الذین یستفیدون فائدة خاصة من الخدمات 
    )2(.هم إحدى مرافق الدولة المختلفةذات النفع العام التي تؤدیها ل

ومن خالل التعاریف السابقة نستطیع القول أن الرسوم هي تلك المبالغ النقدیة التي تحصل علیها الدولة 
من األفراد الذین یستفیدون فائدة خاصة من الخدمات ذات النفع العام التي تقدمها الدولة، وعلیه نستخلص 

  )3(:الخصائص اآلتیة للرسم
 الصفة النقدیة للرسم 1-1

ا، وذلك بدفع الشخص لمبلغ نقدي مقابل حصوله على خدمة خاصة من أحد الهیئات       یتم تحصیل الرسم نقدً
ا مثله مثل إیرادات الدولة األخرى،  العامة، فغالبیة االقتصادیین في الفقه المالي یجمعون على أن الرسم یدفع نقدً

یأخذ صورة عینیة، ولكن في الحاالت االعتیادیة یكون تحصیله في صورة  الظروف الطارئة، فیمكن أن  إال في
 .نقدیة

 الصفة الجبریة للرسم 1-2
ا للهیئة العامة، التي تؤدي له الخدمة عند     ً یتضمن الرسم عنصر اإلجبار، فیقوم الفرد بدفع مبلغ الرسم جبر

ئاتها العامة األخرى، في وضع كل األطر طلبه لها، ویأتي عنصر اإلجبار على أساس استقاللیة الدولة وهی
  . القانونیة المتعلقة بالرسم سواء بمقداره أو طریقة تحصیله أو كیفیة االستفادة بالخدمة المقدمة كمقابل له

                                         

                                                
  .106، ص2011الطبعة الثانیة، باثراء للنشر والتوزیع، األردن،  ،"المالیة العامة والقانون المالي والضریبي"عادل العلي،  -)(1
  .325، ص2012، دار المسیرة، األردن، الطبعة الرابعة، " أصول الموازنة العامة"محمد شاكر عصفور ،  -: أنظر -)(2

  .46، ص2011، دار النهضة الضریبة، القاهرة، "اقتصادیات المالیة العامة"محمد إبراهیم الدسوقي،   -
  .47-46محمد إبراهیم الدسوقي ، مرجع سابق، ص ص -)(3
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 یكون الرسم مقابل خدمة خاصة  1-3
عنصر المقابل، فالرسم یتحقق بمناسبة طلب الفرد لخدمة من النقاط األساسیة في تحدید طبیعة الرسم هو     

من الخدمات  في الخدمة أن تكون معینة من الهیئات العامة، ومنه تعتبر تلك الخدمة مقابًال للرسم، وما یشترط
یكون هدفها هو تحقیق  التي تجب من أجلها،بل ال بد أن العامة، أي ال یقصد بها مجرد تحصیل الرسوم

  )1(.مایعرف بالمقابل المزدوج للرسم ة، وهذمصلحة العامال
  قواعد تقدیر الرسم  -2

یقوم المشرع المالي بتحدید قیمة الرسم، و یستند في ذلك للعدید من القواعد التي تنظم تقدیر الرسم وأهم 
الرسم، االعتبارات التي یستند إلیها المشرع المالي هي التناسب بین مقدار الرسم وكلفة الخدمة المقدمة مقابل 

إذا كانت حصیلة الرسم اإلجمالیة عن الخدمة تغطي كلفة المرفق العام الذي یقدم هذه  ویتم ذلك التناسب
  : الخدمة، ویمكن أن تقل الحصیلة عن قیمة الخدمة، ویمكن إیضاح الصورة أكثر من خالل هذه القواعد

  آخر ال بد أن تغطي قیمة الرسم ال بد أن تكون قیمة الرسم العام ضمن تكالیف إنتاج الخدمة، بمعنى
تكالیف الخدمة المقدمة للفرد، وذلك بدون مراعاة الربح الذي تحققه الدولة ألن الهدف من الرسم لیس تحقیق 

  . الربح وانما تحقیق النفع العام
  في أن ال یتجاوز قیمة الرسم العام قیمة المنفعة التي تحصل علیها الفرد، بمعنى آخر أن ال یبالغ المشرع

 .تحدید قیمة عالیة للرسم، ألن ذلك سوف ینجر علیه آثار سلبیة
وما تجدر إلیه اإلشارة أن هناك الكثیر من االقتصادیین الذین یأخذون بفكرة أنه لیس من الضروري أن     

  )2(.یتحقق التناسب بین الرسم المدفوع وقیمة الخدمة والمنفعة التي یتلقاها األفراد
تناسب بین الخدمة والرسم أمر أساسي ألن الزیادة الحاصلة في مبلغ الرسم عن وما یمكن قوله إن ال

  .المنفعة یجب التعامل معه على أنه ضریبة
 طرق تحصیل الرسم  -3

  :تأخذ عملیة تحصیل الرسم طریقتین وهما
  الطریقة المباشرة  3-1

تقدم الخدمة، مثل رسوم المستشفیات أو وفقا لهذه الطریقة یتم دفع قیمة الرسم بطریقة مباشرة إلى الجهة التي      
 .الخ، شریطة أن یحصل متلقي الخدمة على إیصال یبین دفعه للرسم...المحاكم 
 الطریقة غیر المباشرة  3-2

  التي الهذه الطریقة الرسوم الرمزیة  وفقا لهذه الطریقة تكون عملیة دفع الرسم بطریقة غیر مباشرة، وتخص 
  تستدعي وضع جهة معینة بتحصیلها مثل إصدار طوابع الدمغة أو الطوابع البریدیة،والتي نجدها تباع في 
  

                                                
  .292مجدي شهاب، مرجع سابق، ص -)(1
  .187محمد ظافیر محیك، محمد مروان السمار، مرجع سابق، ص -)(2
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الكثیر من النقاط، حیث أن الفرد الذي یشتري هذه الطوابع یكون قد دفع رسما مقابل خدمة تلقاها، ولكن بصورة  
 .غیر مباشرة

 الفرق بین الرسم وبعض اإلیرادات العامة األخرى  -4
  الفرق بین الرسم والضریبة 4-1

  :)1(یمكن إظهار النقاط األساسیة التي تبین الفرق بین الرسم والضریبة فیما یلي
  تحدد قیمة الرسم على أساس تكالیف المنفعة التي یتحصل علیها الفرد، أما قیمة الضریبة فهي تتحدد وفقا

 .للمقدرة التكلیفیة للفرد دون الرجوع إلى ما یتحصل علیه من خدمات عامة
 منه في  یدفع الرسم مقابل خدمة یطلبها الفرد أما الضریبة فیدفعها الفرد دون مقابل، ولكن یدفعها مساهمة

 .تحمل األعباء العامة
  ال یمكن للرسم أن یستعمل كأداة مالیة للتأثیر في النشاط االقتصادي، وذلك بسبب قلة مرونته وضعف

استجابته لتغیرات النشاط االقتصادي، أما الضریبة فتستخدم كأداة من أدوات السیاسیة المیزانیة للوصول لتحقیق 
 .اعیةمختلف األهداف االقتصادیة واالجتم

  )2(الفرق بین الرسم والثمن العام 4-2
  :یتلخص الفرق بین الرسم والثمن العام في النقاط التالیة

یعتبر الثمن العام إیراد شبیه بإیرادات النشاط الخاص، حیث تحصل علیه الدولة من نشاطها التجاري   -
الخ، أما الرسم فهو إیراد عام سیادي تحصل علیه الدولة من نشاطها مقابل تقدیم خدمة خاصة ..والصناعي

 .مرتبطة بالنفع العام الذي یعود على المجتمع ككل
نما یفرض الثمن العام بقرار إداري من الهیئة  العامة التي تتولى إدارة المشروع بی یفرض الرسم بقانون  -

التجاري أو الصناعي وبالتالي فهي تمتلك خیار تعدیل الثمن بقرار آخر تبعا لظروف العرض والطلب والظروف 
 .االقتصادیة واالجتماعیة

ا، - ً ا أو معنوی ً ا وقد یكون هذا اإلجبار قانونی ً حیث تتمتع الدولة في سبیل تحصیله بحق امتیاز  یدفع الرسم جبر
 .على أموال المدین، أما بالنسبة للثمن العام فعنصر االختیار قائم، إال في حاالت االحتكار في إنتاج سلع معینة

تتحدد األثمان العامة عن طریق قوانین العرض والطلب، وذلك في حاالت المنافسة التامة، أما الرسم   -
 .ن طریق السلطة التي تتمتع بها الدولة وفقا للقواعد المذكورة سابقافتتحدد قیمته ع

  الفرق بین الرسم والغرامة 4-3
  :)3(تختلف الغرامة عن الرسم في العدید من النقاط وأبرزها   
  

                                                
  .479ابق، صرفعت المحجوب، مرجع س -)(1
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 تدفع الغرامة بسبب مخالفة معینة، أما الرسم فیدفع دون الوقوع في أي مخالفة للقانون. 
ا دون أي مقابل بینما الرسم یدفع مقابل خدمة یطلبها الفرد  - ً  .تدفع الغرامة جبر
 .یعود الرسم بالنفع المباشر على الفرد، بینما الغرامة ال تعود علیه بالنفع ألنها تعتبر بمثابة عقاب  -

 الفرق بین الرسم واإلتاوة 4-4
حاب العقارات المستفیدین من المشاریع یختلف الرسم عن اإلتاوة في أن اإلتاوة ال تفرض إال على أص    

العامة، أما الرسم یفرض في الكثیر من الحاالت، ومن جهة أخرى تتعدد حاالت دفع الرسم وذلك بتعدد 
الخدمة التي یحصل علیها الفرد، أما اإلتاوة فتدفع مرة واحدة، ولكن یتشابه الرسم مع اإلتاوة في أن كلیهما 

  .ذلك مقابل خدمة خاصة تعود بمنفعة على دافع الرسم واإلتاوةیكون فیهما عنصر الجبر ویكون 
  

  الغرامــــــــــــــات واإلتـــــــــــــــــــــــاوة: الفرع الثالث
 الغرامات: أوال

وهي عبارة عن العقوبات المالیة التي تقوم بفرضها الدولة على مرتكبي المخالفات القانونیة، فهي عقوبة      
الهدف منها ردع األشخاص عن ارتكاب المخالفات، ولیس الهدف منها هو الحصول على إیرادات مالیة رادعة، 

من أجل تمویل النفقات، لذلك ال یمكن تصنیف الغرامات من اإلیرادات األساسیة للدولة بسبب صعوبة تقدیر 
  )1(.عدد المخالفات المرتكبة ، وقلة حصیلتها وعدم انتظامها في الموازنة العامة للدولة

 اإلتاوة  :ثانیا
یمكن تعریف اإلتاوة على أنها مبلغ من المال یدفعه األفراد الذین یمتلكون العقارات جراء استفادتهم من    

المشاریع العامة التي تقوم بها الدولة، أو بمعنى آخر اإلتاوة هي مبلغ نقدي تقتضیه الدولة، أو إحدى الهیئات 
ا من أصحاب العقارات التي ارتفعت قی ً متها جراء تنفیذ مشروع عام معین مثل إنشاء مشروع العامة المحلیة جبر

الخ، فیؤدي ذلك إلى نفع عام یتمثل في تهیئة هذه المناطق وتحسین ...جدید أو توصیل الكهرباء والماء والغاز
 . ظروف المعیشة بها، وتسمى أیضا اإلتاوة بمقابل التحسین

  القروض العامة واإلصدار النقدي الجدید: المطلب الثالث
عندما ال تكفي اإلیرادات العادیة لتغطیة النفقات العامة، تلجأ الدولة إلى االقتراض من أجل تغطیة نفقاتها      

المتزایدة، والتي ال تسمح اإلیرادات العادیة بتغطیتها، لذلك تلجأ الدولة في مثل هذه الحاالت إلى اقتراض ما 
ن هنا أصبحت القروض أداة فعالة تستعین بها الدولة یلزمها من أموال من أجل تسییر أمورها المالیة، وم

  .لتمویل نفقاتها

                                                
  .87نوزاد عبد الرحمان الهیتي، مرجع سابق، ص -)(1



الفصل الثـــاني                                           أدوات سیاســة المیزانیــة
   

 83  
 

أما الوسیلة األخرى التي تلجأ إلیها الدولة عندما ال تكفي الموارد العادیة هي اإلصدار النقدي الجدید، و 
ى ال تلجأ إلى هذه األداة إال عندما تكون مضطرة لذلك ألن اإلصدار النقدي الجدید یؤثر بشكل سلبي عل

ا   .اقتصادها ویزید األمور تعقیدً
  .وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى كل الجوانب المتعلقة بالقروض العامة واإلصدار النقدي الجدید

  القــــــروض العامـــــــــــــــــــة: ألولاالفرع 
  مفهوم القروض العامة : أوال

 تعریف القروض العامة -1
الدولة أو أحد هیئاتها العامة مع الجمهور أو مع دولة أخرى تلتزم بموجبه القرض هو عبارة عن عقد تبرمه  

ومن )1(.على سداد مبلغ القرض وفوائده بحلول موعد السداد، ویكون ذلك طبقا إلذن من السلطة التشریعیة
 التعریف السابق نالحظ أن القرض هو عبارة عن مبلغ من المال یقوم بدفعه أحد أشخاص القانون العام أو

الخاص للدولة، وذلك بموجب عقد یرتكز إلى نص قانوني ویتضمن مقابل الوفاء، فهو عبارة عن مبالغ نقدیة 
تستدینها الدولة أو أحد هیئاتها من األفراد أو البنوك أو من الهیئات العامة أو الخاصة المحلیة أو الدولیة بشرط 

  .یهاااللتزام بردها، ودفع فائدة عنها تبعا للشروط المتفق عل
  خصائصها - 2

  :ومن خالل التعریف السابق یمكن استنتاج أهم خصائص القروض العامة التالیة
 یتم إصدار القروض العامة عن طریق قانون 2-1

، فال )البرلمان مثالً (من أجل أن یصبح القرض العام مشروعا ال بد أن یستند إلى أوامر السلطة المختصة   
ال بموافقة السلطة المخولة من أجل أن ال تغیب الرقابة على إیرادات الدولة یمكن للدولة أن تقوم بإصدار قرض إ

ونفقاتها، فبما أن القرض العام هو إیراد من إیرادات الدولة ال بد أن یمر على موافقة السلطة التشریعیة، ویكفي 
ى فغالبا ما تكون من أن توافق هذه السلطة على مبلغ القرض ومدته ومعدل الفائدة، أما الجوانب الفنیة األخر 

  .صالحیات السلطة التنفیذیة
 القرض العام عبارة عن عقد 2-2

القرض العام كبقیة العقود األخرى نجد فیها طرفان، الطرف األول یتمثل في الدولة أو أحد هیئاتها العامة، 
الجانب  الخ، وهو...وهي الجانب المقترض المدین، أما الطرف الثاني فقد یكون الجمهور أو دولة أخرى 

، بحیث یتعهد الجانب أو الطرف األول بتسدید مبلغ القرض عند حلول آجال االستحقاق، )الدائن(المقرض 
ا لنصوص العقد، أما الطرف الثاني فیتعهد بتقدیم مبلغ القرض  ویتعهد أیضا بتقدیم فائدة على القروض استنادً

  .كامًال للطرف األول مع االلتزام بنصوص العقد
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 م یدفعه أحد أشخاص القانون العام أو الخاصالقرض العا 2-3
تلجأ الدولة إلى االقتراض من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص والذین یتمتعون بجنسیتها      

أو الجنسیة األجنبیة، ویمكن للدولة أیضا أن تلجأ إلى الدول األجنبیة والمؤسسات  المالیة المحلیة واإلقلیمیة 
 )1(.أجل الحصول على التمویالت الالزمة لتغطیة نفقاتها والدولیة من

 أنواع القروض :ثانیا
هناك العدید من التقسیمات للقروض العامة التي تبین لنا األنواع المختلفة للقروض العامة، وكل تقسیم 

ا الصورة من هذه  التقسیمات یرتكز إلى معیار معین، وسوف نتطرق إلى مختلف هذه المعاییر، التي ستعطي لن
  .الواضحة ألنواع القروض العامة

 أنواع القروض من حیث حریة المقرض في عقد القرض -1
  :تقسم القروض من حیث االكتتاب إلى نوعین   

 القروض االختیاریة 1-1
وهي تلك القروض التي یختار المكتتبون االكتتاب فیها دون إجبار من الدولة علیهم،أي بعبارة أخرى هي     

تلك القروض التي تحصل علیها الدولة من المقرضین بأسلوب طوعي واختیاري، ففي هذا النوع من القروض ال 
د قانوني، تقوم فیه الدولة بوضع شروط یوجد فیها  عنصر اإلجبار، ویتم هذا النوع من القروض بناء على تعاق

العقد وتفاصیله، وكل الجوانب المتعلقة به، وتترك للمكتتبین حریة االكتتاب في هذا القرض بدون استخدام أي 
 )2(.عنصر من عناصر الجبر أو الضغط في عملیة االكتتاب

 القروض اإلجباریة  1-2
تختلف هذه القروض عن القروض  االختیاریة في عنصر اإلجبار، ألنه في هذا النوع من القروض تقوم    

لزام أفرادها على تقدیم مبالغ نقدیة على شكل قروض، ففي هذه الحالة ال یكون لدیهم الحریة في  ٕ الدولة بإجبار وا
، ولكن ال تلجأ الدولة إلى هذا النوع من )3(تاباالختیار بین االكتتاب أو عدمه بل یتم إجبارهم على عملیة االكت

الخ، وفي ...القروض إال في الحاالت االستثنائیة التي تطرأ علیها مثل حاالت األزمات االقتصادیة أو الحروب
هذه الحالة تتعهد الدولة بإرجاع مبالغ القروض إلى األفراد عندما تتحسن األحوال االقتصادیة، والحالة األخرى 

ا الدولة إلى هذا النوع من القروض هي ضعف ثقة األفراد و بالتالي ال یقومون باالكتتاب في التي تلجأ إلیه
القروض اإلختیاریة و ال یكون للدلة حل إال اللجوء للقروض اإلجباریة و من بین مزایا هذا النوع من القروض 

  هو تفادي الدولة إخراجها كمیات كبیرة من األموال من الخزینة 

                                                
  .207-205، ص ص2005، منشورات جامعة دمشق، دمشق، "المالیة العامة"ناصر عبید الناصر،  -: أنظر -)(1
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ة واحدة فمثال عندما یصل استحقاق قرض عام على الدولة و ال یمكنها الوفاء به تقوم بإرادتها العمومیة دفع
المنفردة بتثبیت القرض أو استبداله بقرض جدید فینشأ في ذمتها قرض اجباري جدید ،أو عندما تقوم الدولة 

هذه األراضي والممتلكات  باتخاذ إجراءات التأمیم أو اإلصالح الزراعي المستولى علیها بالتعویض ألصحاب
 .بصرف قیمتها على شكل سندات حكومیة تستحق الدفع بعد مدة معینة

 أنواع القروض من حیث المصدر  -2
  :)1(تقسم القروض من حیث مصدرها إلى نوعین وهما

 القروض الداخلیة 2-1
القرض العام الداخلي هو ذلك القرض الذي تقوم الدولة بعقده داخل حدودها اإلقلیمیة، ویكون االكتتاب فیها      

بین الدولة والمواطنین المقیمین على أرض الدولة، فیمكن أن یكون األشخاص هنا أشخاص طبیعیین أو معنویین 
القرض هنا بالعملة الوطنیة أي العملة المحلیة،  مقیمین في إقلیم الدولة دون مراعاة لجنسیتهم، ویكون مبلغ

  :وهناك الكثیر من مزایا القروض الداخلیة ومنها
  القرض العام الداخلي یمكن من معالجة األزمات االقتصادیة، ففي حاالت الموجات التضخمیة تقوم

  الحكومة
لنقدیة الزائدة في االقتصاد، وتقوم بطرح سندات لالكتتاب فیها، وذلك من أجل امتصاص القوة الشرائیة، والكتلة ا

 .بتسدید القروض في أوقات الكساد من أجل زیادة السیولة وتنشیط االقتصاد الوطني
  عطاء ٕ أما المیزة األخرى للقروض الداخلیة فتتمثل في أن الدولة لها حریة كبیرة في تحدید شروط القرض، وا

 .المكتتبینمختلف االمتیازات من أجل تشجیع أكبر عدد من 
  ،یقوم القرض العام بنقل القوة الشرائیة من فئة إلى فئة أخرى، وذلك بدون أن تنجز علیه أثار تضخمیة

 .ومنه فالقرض العام یؤدي الى إعادة توزیع القوة الشرائیة بین مختلف فئات المجتمع
وأهمها احتیاجاتها لتمویل العجز وتلجأ الدولة إلى القرض العام الداخلي لعدة أسباب وفي كثیر من الحاالت     

 .الحاصل في میزانیتها العامة أو ألسباب اقتصادیة أخرى مثل معالجة التضخم وامتصاص القوة الشرائیة الفائضة
 :القروض الخارجیة  2-2

القرض العام الخارجي هو ذلك القرض الذي تتحصل علیه الدولة من األشخاص الطبیعیین أو المعنویین     
  .في الخارج أو من الدول األجنبیة، أو من الهیئات الخارجیة المقیمین

فالقروض العامة الخارجیة هي تلك القروض التي تصدرها الدولة خارج حدودها اإلقلیمیة ویكتتب فیها 
  )2(.األفراد والهیئات العامة أو الخاصة األجنبیة، ویكون مبلغ القرض بالعملة األجنبیة

                                                
  .296عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سابق، ص -:  أنظر -)(1
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الداخلیة غیر كافیة لتمویل  العامة الخارجیة في الحاالت التي تكون القروضوتلجأ الدولة إلى القروض 
  احتیاجاتها، وفي الحاالت االستثنائیة مثل حاالت األزمات االقتصادیة أو حاالت الحروب، ویمكن تلخیص

  :)1(أهم األسباب التي تلجأ إلیها الدولة للقروض العامة الخارجیة فیما یلي 
 .من الضرائب والقروض العامة الداخلیة عن تغطیة النفقات العامة المتزایدة عجز اإلیرادات العامة -
التوسع في إقامة المشاریع االقتصادیة الضخمة، والتي یستدعي إقامتها مبالغ كبیرة لذلك تلجأ الدولة عندما  -

المشاریع الضخمة تجد نفسها غیر قادرة على التمویل الداخلي إلى االقتراض الخارجي من أجل تمویل إقامة هذه 
 .والكبیرة

عند مواجهة الدولة للمخاطر االقتصادیة أو ظروف استثنائیة مثل الحروب فتلجأ إلى التمویل الخارجي أي  -
عادتها لحالة االستقرار ٕ  .القروض العامة الخارجیة من أجل عالج األوضاع االقتصادیة وا

وعموما تؤدي القروض العامة الخارجیة إلى زیادة القوة الشرائیة ویوفر القرض الخارجي مبالغ من العمالت      
  .األجنبیة، ویؤثر بشكل كبیر في عالج عجز میزان المدفوعات

ولكن ینجم على هذا النوع من القروض الكثیر من اآلثار السلبیة، وأبرزها هو خضوع الدولة المقترضة 
  .الجهات المقرضة خصوصا ما تعلق بالتأثیر في القرارات السیاسیة واالقتصادیة لقرارات

 أنواع القروض العامة من حیث المدة -3
  .تنقسم القروض العامة وفقا لمعیار المدة إلى قسمین القروض المؤبدة والقروض المؤقتة   

 القروض المؤبدة 3-1
، بحیث تقوم بالوفاء بجزء من هذه القروض كلما هي تلك القروض التي ال تحدد الدولة موعدا لتسدیدها    

  توفرت لدیها األموال الالزمة لذلك و تدفع الفوائد في أوقاتها المحددة، وتلجأ الدول إلى هذا النوع من 
  

  )2(.التسدید فیها یتم عندما تتوفر لدیها األموال القروض العامة ألن
 القروض المؤقتة 3-2

 )3(.هي تلك القروض التي تكون لدیها مدة معینة، وتكون قابلة لالستهالك ویتحدد فیها أجاًال لتسدیدها 

قروض قصیرة األجل و قروض متوسطة : وتنقسم القروض المؤقتة من حیث آجالها إلى ثالثة أنواع
  .األجل و قروض طویلة األجل

 القروض قصیرة األجل  3-2-1
وهي تلك القروض التي ال تتجاوز مدتها السنة، ویسمى هذا النوع من القروض بالدین العام، حیث تلجأ      

  الدول إلى هذا النوع من القروض عندما ال یتوافق تاریخ تحصیل اإلیرادات مع صرف النفقات، لذلك 
                                                

  .125، دار الحسین، دار المعارف، سوریا، بدون سنة النشر، ص"اقتصادیات المال"علي كنعان،  -)(1
  .356محمد عباس مجزري، مرجع سابق، ص -)(2

(3)- HUGH Daiton, “Principle of public finance”, 4th ed 24 impression, Roultedge and kegan paul Itd, P 177. 
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ون نسبة الفائدة على هذا النوع تستخدم هذا النوع من القروض عن طریق إصدار أذونات الخزینة العمومیة، وتك
من القروض غیر مرتفعة ألن مدتها قصیرة من جهة، و یكون هدف الدولة من إصدار هذا القرض هو تغطیة 
عجز طارئ من جهة أخرى، وتتحصل الدولة من خالل هذه الوسیلة على الفوائض الموجودة لدى البنوك 

  .من القروض الدین العام، ویطلق على هذا النوع )1(والشركات ولفترات قصیرة
  :)2(ویمكن تلخیص أهم أهداف القروض قصیرة األجل في النقاط التالیة

 الحصول على الفوائض لدى البنوك والشركات لفترات قصیرة. 
 تمویل العجز المؤقت في الخزینة العمومیة من أجل تمویل اإلنفاق العام. 
  سندات (تضخم فتستعمل الدولة أذونات الخزینة مواجهة الظروف االقتصادیة القاهرة والطارئة مثل ال
 .من أجل امتصاص القوة الشرائیة الزائدة في المجتمع) الخزینة
 القروض متوسطة األجل  3-2-2
  .وهي تلك القروض التي تزید مدتها عن السنة وغالبا ما ال تتجاوز مدتها العشر سنوات     
 القروض الطویلة األجل  3-2-3

ه خمس سنوات وتلجأ الدولة إلیه من أجل استعماله في تمویل مشاریع التنمیة هذا النوع من القروض تفوق مدت 
االقتصادیة أو من أجل تغطیة النفقات الحربیة أو الدفاعیة، وتستخدم القروض الطویلة األجل عند حصول عجز 

ریق إصدار حقیقي في میزانیة الدولة للقیام بمشاریع إنتاجیة أو لتمویل نفقات استثنائیة، ویكون ذلك عن ط
 )3(.سندات طویلة األجل

 التنظیم الفني للقروض العامة : ثالثا
من أجل إصدار القرض ال بد من توفر تنظیمات فنیة مختلفة تكون متصلة بعملیة اإلصدار سواء من جانب     

هذا  سعر الفائدة، وكل الجوانب المتعلقة به، لذلك سوف نتناول في االختصاص في إصدار القرض أو مبلغه أو
  .العنصر كل المراحل المتعلقة بالقرض العام منذ صدوره إلى غایة الوفاء به

  إصدار القرض - 1
عملیة إصدار القرض العام هي تلك اإلجراءات التي تحصل الدولة بموجبها على المبالغ المكتتب فیها في 

یصل أجل الوفاء المحدد، ومنه سندات القرض من قبل المكتتبین، مع التزامها برد مبلغ القرض مع فوائده عندما 
یتضح لنا أن إصدار القرض ما هو إال عملیة یتم بمقتضاها حصول الدولة على المبالغ المكتتب فیها بواسطة 
طرح سندات یكتتب فیها استنادً للشروط التي ینص علیها التشریع المعمول به، فهذه العملیة تستلزم صدور قانون 

  أجل إعطاء، وتقدیم مجموعة من الضمانات من السلطة التشریعیة للدولة من
                                                

  .301الحمید، مرجع سابق، ص عبد المطلب عبد -)(1
  .399، الجزء األول، مرجع سابق، ص" مقدمة في االقتصاد العام"سعید عبد العزیز عثمان،  -)(2
  .165سعید علي محمد العبیدي، مرجع سابق، ص -   :أنظر -)(3

  .278-277عادل العلي، مرجع سابق، ص ص -
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والمزایا للمكتتبین، وما تجدر إلیه اإلشارة أن طریقة إصدار القرض وسعر الفائدة فالدولة هي التي تحدد هذه  
ا لظروفها   )1(.الجوانب استنادً

إصدار و فیما یلي سوف نتناول بشيء من التفصیل النقاط الرئیسیة التي تعینها الدولة عندما تعتزم 
  .القرض فهي تعین مبلغ القرض، سعر الفائدة، نوع السندات المصدرة وفئاتها، وطریقة االكتتاب فیها

 مبلغ القرض 1-1
مبلغ القرض یعني قیمته هذه القیمة یمكن أن تكون محددة بمبلغ معین عند إصداره ویمكن أن ال تحدد 

  :)2(قیمة القرض وذلك في العدید من الحاالت یمكن ذكر أهمها
   عندما تكون الحكومة غیر متأكدة من المبلغ الذي سوف تحتاجه، وبالتالي تتعرض سمعتها المالیة لما

یسيء إلیها ففي هذه الحالة تخشى الدولة عدم تغطیة القرض وذلك ما یؤدي إلى زعزعة الثقة في المكانة المالیة 
 .للدولة

   ا، وذلك في الحاالت غیر   العادیة مثل الكوارث الطبیعیة الكبیرةفي حالة حاجتها لمبالغ ضخمة جدً
 .أو في حاالت الحروب أو األزمات االقتصادیة

نما تحدد آجال االكتتاب فیه حیث عندما تنتهي      ٕ و القرض غیر المحدد القیمة ال تقوم الدولة بتحدید قیمته وا
 تلجأ إلى هذه الطریقة إال عندما آجال االكتتاب یتم تحدید قیمة ومبلغ القرض العام، وكما قلنا سابقا، فالدولة ال

 .تكون بأمس الحاجة إلى مبالغ كبیرة
أما القرض محدد القیمة  فتقوم الدولة بتحدید قیمته منذ البدایة، وعلى أساس ذلك المبلغ یتم إصدار السندات     

  .الخاصة باالكتتاب
 سعر الفائدة  1-2

المالیة وظروف الطلب على النقود والعرض  تستند الحكومة عند تحدیدها لسعر الفائدة إلى حالة السوق
النقدي وفترة القرض، والمركز المالي للدولة إضافة إلى ذلك حالة التوقعات في المستقبل كل هذه العوامل تؤثر 

  )3(.في تحدید سعر الفائدة
كتتاب ویعتبر سعر الفائدة من أهم االمتیازات التي ترتكز علیها الدولة من أجل تشجیع المقرضین على اال

في سندات القرض العام، إضافة إلى ذلك هناك امتیازات أخرى مثل االمتیازات الضریبیة، حیث تقوم الحكومة 
بإعفاء سندات القرض العام وفوائده من الضریبة، أما االمتیاز اآلخر فیتمثل في االمتیازات القانونیة كأن تجعل 

سدید الدیون التي بذمة المكلف، وفي حاالت أخرى نجد الدولة سندات القرض العام غیر قابلة للحجز علیها لت
  الحكومة تقوم بعملیة التأمین ضد انخفاض قیمة النقود عن طریق ربط قیمة السند 

                                                
  .359محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص -: أنظر -)(1

  .250عربي ناشد، مرجع سابق، صسوزي  -
  .149محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص -)(2
  .164، ص2011، دار دجلة، الطبعة األولى، عمان، " اقتصادیات المالیة العامة"سعید علي محمد العبیدي،  -)(3
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بعملة أجنبیة أو سلة من العمالت أو ربطه بالذهب أو منح معدالت فائدة مرتفعة، فكل هذه االمتیازات تزید من 
  .حث المكتتبین على عملیة االكتتاب

وما تجدر إلیه اإلشارة أن عملیة دفع الفوائد المستحقة تكون على قسطین في الغالب من أجل عدم 
  )1(.اإلضرار بصغار المكتتبین

  أنواع السندات المستعملة في القرض العام 1-3
تأخذ القروض العامة شكل سندات حكومیة تصدرها الدولة، وتقوم بطرحها في عملیة االكتتاب العام، 

  :السندات ثالثة أشكال رئیسیة وهيوتأخذ هذه 
 السندات االسمیة 1-3-1
وهي تلك السندات التي یدون علیها اسم المشتري ویسجل اسمه في سجالت خصصتها الحكومة لذلك، فال       

یحق ألي شخص أن یتسلم الفوائد إال لمالك السند، ویمثل هذا اإلجراء حمایة لصاحب السند عندما یضع السند 
ي السجالت الرسمیة، وفي حالة قیام المالك األصلي للسند ببیعه یقید المشتري اسمه في هذه ألن اسمه مقید ف

 )2(.الضیاع أو السرقة أو التلف  السجالت، وما یمیز هذا النوع من السندات أن صاحبها مؤمن ضد مخاطر
 السندات لحاملها  1-3-2
تكون مقیدة في سجالت كما هو الحال بالنسبة وهي تلك السندات التي ال تحمل اسم صاحبها، وبالتالي ال      

للسندات االسمیة، و على ذلك فإن ملكیتها تنتقل من شخص إلى آخر، والقاعدة في هذه السندات هو أن حائز 
ا بغض النظر عن  السند هو مالكه، وتدفع الفوائد بواسطة تقدیم القسیمة التي یكون فیها تاریخ دفع الفوائد محددً

، وعلیه یمتاز هذا النوع من السندات بمرونة كبیرة وبسهولة تداولها، ولكن یعاب علیها تعرض الذي یحمل السند
 .مالكها لمخاطر الضیاع والتلف والسرقة، وتتشابه هذه السندات مع السندات االسمیة

 السندات المختلطة  1-3-3
اسمیة بالنسبة لنقل هي عبارة عن سندات وسط بین السندات لحاملها والسندات االسمیة، فهي سندات      

ملكیتها، فال تنتقل إال عن طریق إجراءات مشابهة للسندات االسمیة، أما فیما یخص فوائدها فتكون لحاملها 
إلجراءات التثبیت من  وذلك بعد تقدیم الكوبونات مثل ما هو حاصل بالنسبة للسندات لحاملها دون أن تستدعي

  ائدها یحصل علیها كل حامل كوبونات السند بغضالشخصیة، أو بمعنى آخر فالسندات المهجنة فو 
  
  
  

                                                
  .165سعید علي محمد العبیدي، مرجع سابق، ص -) (1

  .281عادل العلي، مرجع سابق، ص  -)3(
  .111طارق الحاج، مرجع سابق، ص -)(2 
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 )1(.النظر عن الشخص الحامل له 
  طریقة االكتتاب 1-4

  :)2(هناك العدید من أسالیب إصدار القروض العامة نذكر منها    
  االكتتاب العام المباشر  1-4-1

وترتكز هذه یكون االكتتاب العام مباشرا  عندما یتم عرض سندات القرض العام على الجمهور مباشرة، 
الطریقة على الحملة الدعائیة التي یبین فیها كل الجوانب المتعلقة بالقرض من شروط ومزایا والتواریخ، ویتولى 
البنك المركزي بتحصیل قیمة السندات، وتتمیز هذه الطریقة بكونها تمكن الدولة من فرض رقابة مباشرة على كل 

ستثمرین على قروض الدولة، وتعد هذه الطریقة أكثر الطرق الفئات المكتتبة، حیث تحد من سیطرة كبار الم
ا في الوقت الحالي ألنها تمكن الدولة من اإلشراف على عملیة اإلصدار ً   .شیوع

  االكتتاب غیر المباشر  1-4-2
تعرف هذه الطریقة بطریقة االكتتاب المصرفي، ففي حالة عدم تمكن الدولة من تغطیة قیمة القرض العام     

االكتتاب المباشر تلجأ الدولة إلى هذه الطریقة، فتقوم باالكتتاب في القرض للمصارف بواسطة طریقة 
والمؤسسات المالیة من أجل التسریع في الحصول على قیمة القرض، وهنا تترك الدولة الحریة للبنوك إلعادة بیع 

ا هذه الطریقة أنها تمكن هذه السندات، وتحصل البنوك على عمولة مقابل عملیة بیعها لهذه السندات، ومن مزای
الدولة من الحصول على ما تحتاجه من أموال بسرعة، أما ما یعاب علیها أنها تحمل الدولة عمولة مرتفعة 

  .تطلبها البنوك من أجل قیامها ببیع هذه السندات
 اإلصدار في البورصة  1-4-3

وفي هذه الطریقة تقوم الدولة بطرح سنداتها في األسواق المالیة من أجل االكتتاب فیها، ومن أهم الحاالت 
التي تلجأ إلیها الدولة لهذه الطریقة عندما یكون مبلغ القرض العام غیر كبیر، حیث تحدد عملیة البیع بدفعات 

لطریقة هي تمكین الدولة من تتبع تقلبات أسعار صغیرة كل یوم وبالسعر الذي یتحدد في السوق، وما یمیز هذه ا
األوراق المالیة والقیام بعملیة البیع في األوقات المناسبة، أما ما یعاب علیها هو تلك المخاطر الناشئة جراء عدم 

  . وجود طلب كبیر على هذه السندات ذلك ما یؤدي إلى ضعف ثقة الجمهور بمالیة الدولة
  
  

                                                
  .283عادل العلي، مرجع سابق، ص   - :  أنظر -)(1

  .253سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص   -
  .152 -151محمد طاقة، مرجع سابق، ص ص   -: أنظر -)(2

 .66حسین مصطفى حسین، مرجع سابق، ص   -

 .365محمد عباس، محرزي، مرجع سابق، ص   -

  ..113طارق الحاج، مرجع سابق، ص   -
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 البیع بالمزاد  1-4-4
الطریقة بواسطة عرض سندات القرض العام للبیع على المصارف والمؤسسات المالیة  وتكون هذه

والجمهور بوضع سعر أدنى تحدده الحكومة ثم بعد ذلك یقوم المكتتبون بتقدیم عروضهم وشراء هذه السندات 
كمیة بأسعار ال تقل عن السعر الذي حددته الحكومة، أما إذا زادت كمیة السندات المكتتب فیها عن ال

  .المعروضة، فتقوم الحكومة بتخصیص السندات للمكتتبین الذین قدموا أعلى األسعار
  انقضاء القرض العام -2

یعني انقضاء القرض العام الوفاء بقیمته للمكتتبین أو بمعنى آخر سداد قیمة القرض وتخفیض مقدار 
فمثال القروض قصیرة األجل تدفع في الدین العام، وتختلف طرق تسدید القرض باختالف نوع القرض وشروطه، 

میعاد استحقاقها أو یخیر الدائنون بتثبیتها في قروض طویلة األجل، أما القروض الدائمة فتسدد برد قیمة 
السندات لحاملیها أو باستبدالها بدین آخر دائم أو طویل األجل، ولكن بمعدل فائدة أقل، أما فیما یخص القروض 

  .في مواعیدها على دفعات، وتكون الدفعة األخیرة مع انتهاء آجال القرض  طویلة األجل فیتم تسدیدها
 :)1(وسنتطرق إلى هذه الطرق فیما یلي

 انقضاء القرض بالوفاء 2-1
یعتبر تسدید قیمة القرض الطریقة الطبیعیة النقضاء القرض،حیث یتم تسدیده بشكل تام و ترد القیمة 

القروض قصیرة األجل، ألن االسمیة للسندات للمكتتبین فیها، وتعتمد الدولة على هذه الطریقة عندما تلجأ إلى 
 .لب مبالغ كبیرةیتم عن طریق اللجوء إلى موارد الدولة العادیة والتي ال تتط تسدیدها
 تثبیت الدیون العامة 2-2

تثبیت الدیون هو تحویل الدیون قصیرة األجل والتي حل موعد استحقاقها إلى قرض مثبت طویل األجل، 
حیث تقوم الدولة بتحدید فترة القرض العام قصیر األجل فتصدر بدله قرض متوسط أو طویل األجل ویكون 

دولة بالسماح للمكتتبین في السندات السابقة لالكتتاب في هذه السندات مبلغه بنفس مبلغ القرض السابق، وتقوم ال
  .الجدیدة، وما تجدر إلیه اإلشارة هو أنه یمكن لعملیة التثبیت أن تكون اختیاریة أو إجباریة

  تبدیل القروض العامة 2-3
  بسندات جدیدة بنفس القیمة االسمیة، انقضاء القرض العام بالتبدیل هو قیام الدولة بتغییر السندات القدیمة 

  

                                                
  .409 -408، ص ص2004، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، "أصول االقتصاد المالیة العامة"مجدي شهاب، -:    أنظر -)(1

                        ،    ، مكتبة الثقافـة للنشـر"مبادئ التحلیل االقتصادي الجزئي والكلي"محمد مروان السمان محمد ظافیر محبك،  -                 
  .293، ص1998األردن، 

 .255سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص -                

  ..289 -288عادل العلي، مرجع سابق، ص ص -
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ولكن بأسعار فائدة منخفضة، والهدف من هذا التبدیل تخفیف عبء الدیون العامة، وعادة ما یقتصر هذا التبدیل 
على الدیون طویلة األجل والمتوسطة، وتلجأ إلیه الدولة في حالة انخفاض أسعار الفائدة في السوق النقدیة 

أقل مما هو متفق علیه في شروط العقد، وقد یكون التبدیل اختیاریا أو إجباریا، حیث یكون والمالیة و التي تكون 
اختیاریا عندما تترك الدولة الحریة لحملة السندات في االختیار بین تخفیض سعر الفائدة عن طریق إصدار 

ندات، ویكون إجباریا قرض جدید أو استرجاع قیمة سندات القرض القدیم، وذلك حسب القیمة االسمیة لهذه الس
ا إلى ما تتمتع به  عندما تقوم الدولة بتخفیض سعر الفائدة على القرض العام دون موافقة المكتتبین، و هذا استنادً

  .الدولة من سیادة
 استهالك القرض 2-4

تهدف عملیة االستهالك إلى التخلص من الدین الناجم عن القرض، وذلك بواسطة إرجاع قیمته إلى      
ن على دفعات متتالیة، فیتم تسدید قیمة القرض على عدة مراحل وتركز الدولة على هذا األسلوب عندما المكتتبی

ال تتمكن من تسدید قیمة القرض وفوائده في اآلجال المحددة، ومن أهم القروض التي تسددها الدولة بهذه 
الطریقة تعرف باالستهالك  الطریقة هي القروض المؤبدة، فتكون الدولة حرة في طریقة تسدید القرض وهذه

االختیاري، أما إذا كانت القروض ذات أجل محدد ورغبت الدولة في تسدید قیمة هذا القرض قبل انقضاء آجاله 
  .سواء على دفعات أو دفعة واحدة فیعرف باالستهالك اإلجباري للقرض العام

 اآلثار االقتصادیة للقروض العامة: رابعا
ثار المتنوعة، وتختلف هذه اآلثار باختالف نوع القرض و باختالف المدة للقروض العامة العدید من اآل

نفاق حصیلته وخدمته وبسداده ٕ   .الزمنیة التي یتم فیها إصدار القرض وا
 اآلثار االقتصادیة في مرحلة إصدار القرض  -1

  هناك عدة عوامل تؤثر من خاللها القروض العامة على النشاط االقتصادي، أبرزها مصدر األموال
المقترضة، حیث أن مصدر الحصول على القروض العامة تنجر علیها آثار مختلفة على النشاط االقتصادي في 

  .مرحلة االكتتاب، ویمكن النظر إلى هذا األثر حسب نوع القرض سواء كان داخلیا أو خارجیا
  اآلثار االقتصادیة للقرض العام الداخلي  1-1

في القرض العام الداخلي فقد یكون المكتتب من األفراد أو من  تختلف هذه اآلثار باختالف الجهة المكتتبة
  .المؤسسات المالیة

 االقتراض من البنوك التجاریة والبنك المركزي1-1-1
من أبرز آثار لجوء الدولة إلى االقتراض من البنك المركزي والبنوك التجاریة هو ظهور آثار توسعیة، ألن 

ائیة جدیدة تضاف للقوة الشرائیة الموجودة في التداول، فاإلصدار هذه المؤسسات المالیة یمكن لها خلق قوة شر 
  النقدي الجدید للبنك المركزي واالقتراض إضافة إلى االحتیاطي بالنسبة للبنوك التجاریة
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یؤثر في زیادة إحداث قوة شرائیة جدیدة، ومنه ال ینجم عن هذا النوع من االقتراض في الحاالت العادیة  
والسبب في ذلك أن القوة الشرائیة المستعملة في شراء السندات العامة هي عبارة عن قوة  أي آثار انكماشیة،

شرائیة جدیدة ال تنقص من القوة الشرائیة الموجودة سابقا، ومنه ال یتأثر االستثمار الخاص جراء االقتراض العام 
  )1( .قدیة زائدةولكن قد یكون له آثار توسعیة إذا كانت لهذه المؤسسات المالیة احتیاجات ن

  حالة االقتراض من األفراد 1-1-2
تعتبر القروض العامة اقتطاعا من دخول األفراد، قد تؤدي إلى انخفاض في األثمان وهو العامل الذي ال 
یشجع على اإلنتاج، وهذا األمر ال یحدث في كل الحاالت، ولكن قد یشجع على التداول النقدي، ومنه تشجیع 

ض العامة أن تؤثر في تكوین مدخرات جدیدة، ویكون ذلك بالنسبة لألفراد ذوى تكوین الدخول، فیمكن للقرو 
الدخول المرتفعة ألن القرض یعطي لهم فرصة سامحة الستثمار دخولهم النقدیة، فیقومون بتقلیل استهالكهم من 

الیة، إضافة أجل زیادة مدخراتهم، وعلى وجه الخصوص عندما ترتفع أسعار الفائدة بتدخل الدولة في السوق الم
إلى ذلك فالقروض العامة تعمل على تعبئة المدخرات الزائدة والمعطلة وبالتالي االستفادة منها، ومما سبق یتضح 
لنا مدى األثر الكبیر للقروض العامة المتأتیة من األفراد فهي تؤدي إلى زیادة تیار اإلنفاق النقدي وتؤدي أیضا 

  )2(.ي دائرة النشاط االقتصاديإلى زیادة الطلب الفعلي ومنه التوسع ف
  اآلثار االقتصادیة للقرض العام الخارجي 1-2

ا توسعیة على الكمیات االقتصادیة  ً بالنسبة للقرض الخارجي تكون اآلثار لهذا النوع من القروض آثار
الكلیة، وبالتحدید على الناتج القومي، كما تؤدي هذه القروض أیضا إلى تحسین وضعیة میزان المدفوعات، 
والسبب في ذلك أن القروض الخارجیة تعتبر زیادة في القدرة الشرائیة الوطنیة، وبالتالي یمكن لها أن تكون آثار 

  .توسعیة في حالة ما تم وضع مبلغ القرض لدى البنك المركزي، وبالتالي یقوم بزیادة كمیة النقود المتداولة
القومي عندما توجه هذه القروض لتمویل إضافة إلى ذلك فالقروض الخارجیة تؤدي إلى زیادة الناتج 

المشاریع االستثماریة اإلنتاجیة، فاالقتراض الخارجي یتیح للدولة قوة شرائیة جدیدة تتصرف فیها، وبالتالي فهي 
ا توسعیة على االقتصاد الوطني ً   )3(.تخلق آثار

 اآلثار االقتصادیة إلنفاق القروض العامة  -2
نفاق العام، ومنه فاإلنفاق العام یؤدي إلى إحداث آثار توسعیة في تستعمل القروض العامة في تمویل اإل

  االقتصاد الوطني وعلى الكمیات االقتصادیة الكلیة، وهذه اآلثار التوسعیة تعوض اآلثار االنكماشیة 

                                                
  .285عادل أحمد حشیش، مرجع سابق، ص -)(1
  .437دار الفكر العربي، ص ،"المالیة العامة"السید عبد الولي،  -: أنظر -)(2

  .480، صه1403، معهد اإلدارة العامة، الریاض، "علم المالیة العامة"سمیر فرهود، محمد -
  .307، ص1983، مكتبة الجالء، المنصورة، "اقتصادیات المالیة العامة": عبد الفتاح عبد المجید -)(3
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ا في حالة ما إذا تم  ً التي نجمت عن هذه القروض في مرحلة إصدارها، فحجم هذه اآلثار یكون كبیر
النفقات العامة االستثماریة المنتجة أو إذا ما أدت إلى آثار ایجابیة على االستثمار الخاص، فكل  توجیها لتمویل

   )1(.هذه اآلثار هي آثار اقتصادیة إلنفاق حصیلة القرض الداخلي
  .أما بالنسبة للقرض الخارجي فتتوقف آثار إنفاقه على حسب طریقة استخدام الدولة المقترضة لهذا القرض

  االقتصادیة لخدمة واستهالك القروض العامة اآلثار - 3
تستند اآلثار االقتصادیة الناتجة عن استهالك القروض العامة على مصدر هذه القروض، كما أشرنا إلیه 

  :)2(في اآلثار السابقة لذلك سوف نتطرق إلى هذه اآلثار من جانبین وهما
  آثار استهالك القروض العامة الداخلیة 3-1

عند سداده وخدمته العدید من اآلثار على النشاط االقتصادي، فهذه اآلثار تتعدد  للقرض العام الداخلي
مصادر األموال التي استعملت في سداده، ففي مرحلة السداد والخدمة تقوم الدولة بتخصیص جزء من بتعدد 

األعباء الضریبیة على إنفاقها لهذا القرض، وبالتالي یزداد اإلنفاق العام، وعلیه تغطي الدولة تلك الزیادة بزیادة 
الممولین، أو تقوم الدولة بسداد هذا القرض وفوائده من عائدات المشاریع اإلنتاجیة والتي أنفق فیها مبلغ القرض 
العام الذي تم اقتراضه فكل ذلك یؤدي إلى زیادة القوة الشرائیة لدى المقرضین حاملي سندات القرض العام 

م على كیفیة استعمالهم لهذه األموال، فسداد القرض العام وفوائده یؤدي إلى فیتوقف األثر االقتصادي للقرض العا
نقل جزء من القوة الشرائیة من منظمي المشاریع اإلنتاجیة ودافعي الضرائب، وهذا ما یؤدي إلى التقلیل من 

وأما إذا  دخولهم ومدخراتهم ومنه انخفاض في االستثمار ذلك ما یتبعه انخفاض في اإلنتاج والدخل القومي،
اعتمدت الدولة على اإلصدار النقدي في استهالك القرض العام فإن آثاره تعتمد على الطریقة التي سیتصرف 

ا اقتصادیة، أما إذا قاموا بإنفاقها فأثرها  بها ً المقرضون  في أموالهم فإذا قاموا بادخارها فلن تكون لها آثار
  )3(.یكون علیها اقتصاد الدولة المقترضةاالقتصادي یتوقف على الحالة االقتصادیة التي 

  :آثار استهالك القروض العامة الخارجیة 3-2
للقروض العامة الخارجیة عبئا حقیقیا ألنه یستوجب من الدولة تحویل جزء من الناتج الوطني أو من 

ا اللتزاماتها، وهو ما یزید العبء على میزان المدفوعات، وقد یزید من  الدخل إلى المقرضین في الخارج سدادً
  عجزه بسبب التسدید بالعمالت األجنبیة وینجم عن انتقال األموال من الدولة المقترضة إلى الخارج آثار

  

                                                
  ، دار الفكر العربي، "المالیة العامة"السید عبد الولي،  -: أنظر -)(1
  .83الصغیر بعلي، مرجع سابق، صمحمد  -: أنظر -)(2

  .119طارق الحاج، مرجع سابق، ص  -
  .379، ص1981، الدار الجامعیة، بیروت، "مبادئ المالیة العامة"حامد دراز،  -: أنظر -)(3

  . 262، ص2000، الدار الجامعیة، بیروت، "المرسي السید حجازي، مبادئ االقتصاد العام-             
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انكماشیة ألنه یتم اقتطاع جزء من القوة الشرائیة الداخلیة وتصدیرها للخارج على شكل عمالت أجنبیة،  
الموجود في میزان المدفوعات بسبب تدفق  فالدول تلجأ إلى زیادة األعباء الضریبیة من أجل عالج الخلل

العمالت الصعبة للخارج، ومنه تظهر آثار سلبیة جراء ذلك وأهمها یكون على االستهالك واالستثمار واإلنتاج 
ومنه انخفاض في الدخل الوطني والتنمیة االقتصادیة، وعلیه نالحظ مدى اآلثار الوخیمة للجوء إلى القروض 

  )1(. توجه إلى القنوات اإلنتاجیة واالستثماریةالخارجیة خصوصا عندما ال

  اإلصدار النقدي الجدید : الفرع الثاني
عندما تكون وسائل التمویل التي ذكرناها سابقا عاجزة عن تغطیة النفقات العامة تلجأ إلى ما یسمى 

  .الجدید أو التوسع في االئتمان النقديباإلصدار 
 تعریف اإلصدار النقدي: أوال

  )2(."خلق كمیة من النقود الورقیة تستعمله الدولة في تمویل نفقاتها"اإلصدار النقدي یعني   
قیام الحكومة بإصدار نقدي جدید خالل فترة معینة بنسبة تتجاوز نسبة الزیادة "فاإلصدار النقدي الجدید هو  

  )3(".راض ثبات سرعة تداول النقوداالعتیادیة في حجم المعامالت في اإلقتصاد الوطني خالل نفس الفترة مع افت
فاإلصدار النقدي الجدید هو من أحد الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة من أجل تمویل عجز موازنتها، فتقوم 
ا العتماده على  ً الحكومة بالتوسع النقدي أي إصدار نقود جدیدة، ویطلق على هذه اآللیة بالتمویل التضخمي نظر

االرتكاز على مدخرات حقیقیة، فهو من األدوات المقصودة التي تستخدمها الدولة من مصادر تضخمیة بدُال من 
  .أجل تحقیق أهدافها االقتصادیة

وقد كان الفكر التقلیدي یعارض فكرة اتخاذ اإلصدار النقدي الجدید وسیلة لتغطیة اإلنفاق العام، وذلك لما    
  )4(:ي التقلیدي لهذه الوسیلة التمویلیة فیما یليیسببه من تضخم ویمكن حصر أسباب معارضة الفكر المال

   افتراض الفكر التقلیدي حدوث التوازن االقتصادي تلقائیا وعند مستوى التشغیل التام، فالدولة عند قیامها
بتمویل اإلنفاق العام عن طریق اإلصدار النقدي الجدید، فتعتبر هذه العملیة تدخًال غیر مرغوب فیه وذلك 

السوق ووظیفته في إعادة التوازن في االقتصاد الوطني، فلجوء الدولة لإلصدار النقدي  إلعاقته لعمل
یؤدي إلى ارتفاع األسعار جراء زیادة الطلب على السلع  الخدمات بسبب توقع ارتفاع ) التمویل بالعجز(الجدید

  تواصل تؤدي إلىاألسعار في المستقبل ، وفي الجهة المقابلة فإن اإلنتاج سوف یقل وكل هذه اآللیة 
  
  

                                                
  .120الحاج، مرجع سابق، صطارق  -:  أنظر -)(1

  .277، ص1990، مطبعة المعرفة، القاهرة، "المالیة العامة"ماهر سلیم،   -
  .176سعید علي محمد العبیدي، مرجع سابق، ص -)(2
  . 161محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص -)(3
  . 177سعید علي محمد العبیدي، مرجع سابق، ص -)(4
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  .ارتفاع األسعار وزیادة استمرار تدهور قیمة العملة 
  ویرى الفكر المالي التقلیدي أن ارتفاع األسعار یضر بأصحاب الدخول الثابتة، فهذه الدخول تتمیز بعدم

ابل مرونتها، فهي ال تتغیر بسرعة تغیر األوضاع االقتصادیة خصوصا المستوى العام لألسعار، ولكن في المق
فإنهم یستفیدون من التضخم وهو الذي یبین لنا مدى مساهمة التضخم في ) كاألرباح( فأصحاب الدخول المرنة 

  .إعادة توزیع الدخول المرنة على حساب أصحاب الدخول الثابتة
  أما الفكر الحدیث فیرى إمكانیة اللجوء إلى اإلصدار النقدي الجدید بهدف تحقیق التشغیل الكامل، ولكن

  .د الوصول لتحقیق التشغیل التام، فال بد من التوقف عن استخدام واستعمال هذه اآللیةعن
  شــــــــــــــــــــروط اإلصـــــــــــــــدار النقـــــــــــدي: ثانیا

عندما تلجأ الدولة إلى هذه اآللیة والمتمثلة في اإلصدار النقدي ال بد من توفر العدید من الشروط لعل من    
  :)1(أهمها
    أن تقوم بتوجیه أموال اإلصدار النقدي الجدید إلنشاء مشاریع استثماریة تساعد في زیادة السلع

هذه السلع لتحمل الزیادة في الطلب االستهالكیة من أجل أن یوفر لها متسعا من المرونة في عرض 
  .النقدي علیها

   أن ال تقوم الحكومة بعملیة اإلصدار دفعة واحدة، بل تقوم باصدار نقدي جدید عبر دفعات بكمیات
 .مدروسة لكي ال تضر باالقتصاد الوطني

أجهزته  ال بد أن یكون االقتصاد الوطني للدولة التي تعتمد على اإلصدار النقدي مرنا خصوصا في - 3
  .اإلنتاجیة
  آثار اإلصدار النقــــــــدي: ثالثا
وتعتبر هذه األداة من أقل أنواع اإلیرادات األخرى عبء من حیث التكلفة، ولكن رغم ذلك فهي تعتبر من        

أخطر الوسائل التي یكون لها آثار سلبیة،وخیمة على االقتصاد الوطني خصوصا ما تحدثه من آثار تضخمیة، 
  :في األسعار وانخفاض في قیمة العملة و یمكن إبراز هذه األثار فیما یلي ع عاموارتفا
  ،یؤدي اإلصدار النقدي الجدید إلى إعادة توزیع الدخل الوطني في غیر صالح أصحاب الدخول الثابتة

یة ویكون في غیر صالح الدائنین، حیث تخلق هذه الحالة عبء اقتصادي كبیر ال یتماشى مع مقدرتهم المال
 .واالقتصادیة، وتظهر هذه اآللیة الفوارق االجتماعیة بین طبقات المجتمع الغنیة والفقیرة

   عزوف األفراد على االدخار الموجه إلى االستثمار المنتج، وذلك بسبب ابتعاد األفراد علیها، وتوجههم
راء العقارات والذهب، وذلك بسبب إلى االستثمار في المشاریع غیر المنتجة، والتي یكون فیها العائد سریعا مثل ش

 .تدهور قیمة العملة جراء التوسع في عملیة اإلصدار النقدي

                                                
  .269، ص2005، منشورات جامعة دمشق، سوریا، "لیة العامةالما"ناصر عبید الناصر،  -)(1
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  ،انتقال رؤوس األموال الوطنیة واألجنبیة إلى الخارج جراء االرتفاع العام في األسعار وارتفاع تكالیف اإلنتاج
 .سة لرؤوس األموالوهذا ما یؤثر في قوة االقتصاد الوطني، ألن االقتصاد بحاجة دائمة وما

  إن استمرار تدهور قیمة العملة یؤدي باألفراد لفقدانهم الثقة بها، و یتجهون الكتساب العمالت األخرى
 .خصوصا العمالت الصعبة، وهو ما یؤثر بشكل كبیر في النظام النقدي للدولة

 .وقوع میزان المدفوعات في عجز جراء ارتفاع األسعار وقلة الصادرات وارتفاع في الواردات - 5
لذلك ولآلثار الوخیمة لهذه الوسیلة التمویلیة فقد تخلت الكثیر من الدول عنها، فهو مصدر منخفض التكلفة      

ا إلى في الحصول على الموارد المالیة ولكن ذو تكلفة عالیة یدفعها االقتصاد الو  طني عند اللجوء إلیه، واستنادً
ذلك فاإلصدار النقدي یصفه البعض بالضریبة العشوائیة التي تصیب كل من یملك النقود ألنه یتم توزیع أعبائه 

  .بشكل غیر عادل، فهو یؤدي إلى إعادة توزیع الدخل لصالح األغنیاء والمالك على حساب الفقراء
  مة للدولة الموازنة العا: المبحث الثالث      

لقد احتلت دراسة الموازنة العامة جزءا هاما من الدراسات المالیة في السنوات األخیرة باعتبارها أداة من     
أدوات السیاسة المیزانیة التي تستعملها الدولة من أجل بلوغ أهدافها االقتصادیة، ویظهر لنا ذلك في اآلونة 

زاد تأثیرها على التوازن االقتصادي، وسوف نتناول في هذا المبحث األخیرة، فلقد تضخم حجم الموازنات العامة و 
  .)1(كل الجوانب المتعلقة بالموازنة العامة للدولة

  مفهوم الموازنة العامة: المطلب األول
لتوضیح مفهوم الموازنة العامة سوف نتطرق إلى أهم التعاریف للموازنة العامة ثم نتطرق إلى خصائصها 

  .وبین الموازنات األخرىوالتفرقة بینها 
  تعریف الموازنة العامة للدولة : الفرع األول   

هناك العدید من التعاریف للموازنة العامة، و على الرغم من اختالف هذه التعاریف في صیاغتها إال أنها 
  :تصب في نفس السیاق والمضمون، وسوف نورد بعض هذه التعاریف وأهمها

عتمد من طرف السلطة التشریعیة المعتمدة للنفقات واإلیرادات العامة للدولة الموازنة العامة هي تقدیر م" -
خالل فترة زمنیة معینة، وهي عبارة عن وسیلة لتحقیق أهداف اقتصادیة ومالیة واجتماعیة لفترة زمنیة،فهي خطة 

ا من البرامج والمشاریع التي سوف تنجزها  الدولة خالل هذه مالیة توضع سنویا ومعتمدة قانونیا و تتضمن عددً
  )2(".الفترة الزمنیة

والموازنة العامة هي عبارة عن برنامج عمل متفق علیه، مبین فیه تقدیر إلنفاق الدولة ومواردها خالل فترة " -
 )3(".زمنیة مقبلة، حیث تلتزم به الدولة وتكون مسؤولة عن تنفیذه

                                                
  128، ص ه1404، دار النهضة العربیة، بیروت، "المالیة العامة"البطریق یونس،  -)(1
  .29، دار صفاء للطباعة والنشر، عمان، ص"المالیة العامة"إبراهیم علي عبد اهللا، أنور العجارمة،  -)(2

(3)- BIGAUT Christian,” finances publiques droit budgétaire”  marketing, paris, 1995, P08.  
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تلك الجداول المتوازنة بین الجانبین والتي تتضمن كل من اإلیرادات والنفقات العامة "فالموازنة العامة هي  -
 )1(".خالل فترة مقبلة عادة ما تكون السنة

ومن خالل التعاریف السابقة یمكن القول بأن الموازنة العامة هي عبارة أن أرقام تقدیریة لنفقات الدولة 
یراداتها خالل  ٕ فترة زمنیة عادة ما تكون السنة، فهي أداة بید الحكومة تستعملها من أجل بلوغ أهدافها التنمویة، وا

وهذه الوسیلة تعكس السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة المتبعة والمنتهجة وتبین األولویات المقررة من خالل 
الي للدولة في تدبیر الشأن العام وتنفیذ االعتمادات المالیة المرصودة، وتعكس لنا أیضا هذه األداة المجهود الم

  .سیاساتها االقتصادیة من أجل بلوغ أهدافها المرجوة
  خصائص الموازنة العامة: لثانياالفرع 

من خالل التعاریف التي ذكرناها سابق یمكن التوصل إلى أهم خصائص الموازنة العامة للدولة والمتمثلة 
  :)2(في

 )نظرة توقعیة مستقبلیة(الصفة التقدیریة للموازنة : أوال
تعد الموازنة سجًال لما تتوقع الحكومة أن تنفقه وما سوف تتحصل علیه من إیرادات خالل مدة زمنیة 

، فال یمكن معرفة النفقات التي ستصرف واإلیرادات التي ستتحصل علیها الدولة بالضبط إال بعد )السنة(مقبلة 
تحدید جزء من النفقات بشكل تقریبي مثل نفقات السلطات العامة انقضاء هذه المدة الزمنیة، ولكن قد یمكن 

ورواتب الموظفین الدائمین وأقساط الدین العام، ولكن النفقات األخرى ال یمكن تحدیدها بدقة مسبقا، ألنها تقوم 
على افتراضات متشعبة یصعب وضع تقدیرات دقیقة لها عند تحضیر مشروع الموازنة العامة، نفس الشيء 

 سبة لإلیرادات العامة، فهناك بعض اإلیرادات مثل بعض أنواع الضرائب یمكن تقدیر حصیلتها، أما اإلیراداتبالن
ا لتباین الظروف وصعوبة اإلحاطة بكل المؤشرات االقتصادیة ً   .األخرى فیصعب تقدیرها نظر

ا في الموازنة سواء في جانب اإلیرادات أو ً ا كبیر ً  .جانب النفقات ومنه نالحظ أن التقدیر یلعب دور
 الموازنة العامة وثیقة تقرها السلطة التشریعیة: ثانیا

تختص السلطة التشریعیة باعتماد الموازنة العامة، فهي السلطة التي تعطي الضوء األخضر لهذه الوثیقة، 
اشرة تنفیذ فتوافق على تقدیرات وتوقعات الحكومة للنفقات واإلیرادات للسنة المقبلة، فالحكومة لیس لها الحق بمب

  الموازنة العامة إال بموافقة السلطة التشریعیة، فال یمكن لها أن تصبح وثیقة رسمیة جاهزة 

                                                
               London, 1963, P183 ,” Public Finance and Budgetary policy”William Alan -)1(  

  .297محمد مروان السمان، مرجع سابق، ص - :  أنظر -)(2
  .17، ص2012، دار المسیرة، عمان، "الموازنة العامةأصول "محمد شاكر عصفور،  -               
 . 87محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -               

  - LAN GLOIS GEORGES controle de gestion , edition Pearson Education FRACE, Paris, 2003, P04  
  - DENI DENI YAHIA La pratique du système budgétaire en Algérie, OPU, Alger, 2002, P36.  
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التنفیذ إال بعد جوازها من قبل السلطة التشریعیة والتي تمثل الشعب، وتعتبر هذه الخاصیة من أهم الخصائص 
نا مدى تقسیم الصالحیات بین هیئات الدولة للموازنة العامة والتي تمیزها عن الموازنات الخاصة، فهي تبین ل

  ).السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة(
 سنویة الموازنة العامة : ثالثا

تحضر الموازنة العامة للدولة لمدة سنة واحدة في معظم دول العالم، فیكون التقدیر في الموازنة العامة 
ولقد تم ترسیم سنویة الموازنة بسبب أن تحضیر سنة، حیث یعطي اإلذن بالجبایة واإلنفاق عن سنة واحدة 

ا ال یمكن أن یتم إذا ما كانت المدة أقل، وال یمكن وضع  ً ا كبیر الموازنة ودراستها والتصویت علیها یتطلب مجهودً
 .موازنة عامة للدولة لفترة زمنیة غیر محدودة

 هي عبارة عن خطة مالیة الموازنة العامة : رابعا
مختلف أهدافها االقتصادیة واالجتماعیة، ویظهر لنا ذلك من خالل إنفاقها على  یمكن للدولة من خاللها تحقیق   

 .مختلف المشاریع والبرامج من أجل الوصول لهذه األهداف
  أهمیة الموازنة العامة للدولة : الفرع الثالث    

نا ذلك من خالل بنودها، والتي من خاللها تسعى للموازنة العامة أهمیة كبیرة بالنسبة ألي دولة، ویظهر ل
إلى تحقیق أهدافها العامة على جمیع المستویات االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، فالموازنة العامة تعتبر 

  )1(:كواجهة تعكس النشاط الذي تمارسه الدولة فیمكن إظهار هذه األهمیة من حیث

 أهمیتها االقتصادیة  :أوال
األهمیة االقتصادیة من خالل الدور الذي تلعبه الحكومة في التأثیر على الحیاة االقتصادیة، ففي  تظهر لنا    

الدول المتقدمة أصبحت الموازنة العامة وسیلة لتحقیق العمالة الكاملة، وتفعیل القوى االقتصادیة العاطلة، 
أهم األهداف الرئیسیة للموازنة العامة  والمساهمة في زیادة الدخل الوطني ورفع مستویات المعیشة، لذا أصبح من

هو السعي لتحقیق االستقرار االقتصادي ولو استلزم األمر الخروج على مبدأ التوازن؛ ففي حاالت الرواج وعندما 
تتزاید قوى التضخم تستخدم الموازنة في سحب جزء من القوة الشرائیة من أجل الحد من الطلب الفعلي المتزاید، 

لحد من موجات التضخم، أما في فترات الكساد یستخدم التمویل بالعجز من أجل رفع النشاط وبالتالي یمكن ا
للدولة ألنه من خالل بنود  االقتصادي بالقوة الشرائیة، وبالتالي تظهر لنا مدى أهمیة الموازنة العامة بالنسبة

 .الموازنة، والتأثیر فیها یمكن الوصول لتحقیق مختلف األهداف االقتصادیة
 أهمیتها السیاسیة :نیاثا

  للموازنة العامة أهمیة سیاسة كبیرة ویظهر لنا ذلك من خالل ممارسة السلطة التشریعیة لرقابتها على    

                                                
  .53، ص1983، دون دار النشر، بیروت، 6، دراسة مقارنة، ط"المالیة العامة"حسن عواضة، -:  أنظر -)(1

  .316، ص1983، مؤسسة الثقافة الجامعیة، "اقتصادیات المالیة العامة"عادل أحمد حشیش،  -              
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السلطة التنفیذیة، فالموازنة العامة للدولة یتم اعتمادها من قبل البرلمان، وبالتالي مناقشة البرنامج السیاسي  
 .نفاقیة، وموارد مالیة تبین لنا السیاسة العامة للحكومة تجاه األفرادللحكومة، فهي تحتوي على مؤشرات ا

 أهمیتها االجتماعیة :ثالثا
تتبین لنا مدى األهمیة االجتماعیة للموازنة العامة من خالل تخصیص مشاریع التنمیة الخاصة بالمناطق      

الفقیرة من أجل خلق فرص النمو المتوازن بین مختلف المناطق، وأساس األهمیة االجتماعیة ترتكز على مفاهیم 
تقوم الحكومة بوضع اعتمادات مالیة في العدالة االجتماعیة والتقلیل من الفوارق بین طبقات المجتمع، حیث 

الموازنة العامة من أجل دعم الرفاه االجتماعي ورفع الخدمات التعلیمیة والخدمات الصحیة وغیرها من الخدمات 
 . االجتماعیة األخرى

ا في إعادة توزیع الدخل الوطني بواسطة زیادة النفقات  ً ا بارز ً إضافة إلى ذلك فالموازنة العامة تلعب دور
الجتماعیة والصحیة والترفیهیة والموجهة ألصحاب الدخل المحدود أو عن طریق السیاسة الضریبیة، والتي من ا

  .خاللها تقوم الدولة بتطبیق الضرائب التصاعدیة من أجل تقلیل الفوارق بین طبقات المجتمع
  التفرقة بین الموازنة وغیرها من الموازنات : الفرع الرابع

العامة عن غیرها من الوثائق المالیة، والتي قد تختلط بها، لذلك ال بد من إعطاء توضیح تختلف الموازنة 
لكل مفهوم من أجل توضیح الصورة أكثر، وسوف نتطرق إلى أهم الوثائق المالیة التي یمكن أن یختلط مفهومها 

  :)1(بمفهوم الموازنة العامة فیما یلي
  الموازنة العامة والحساب الختامي: أوال

الموازنة العامة كما أشرنا إلیها سابقا تتعلق بمدة مقبلة ومستقبلیة تعتمد على تقدیرات یمكن تحققها من 
یرادات الدولة الفعلیة والتي أنفقت خالل فترة زمنیة سابقة، ومنه  ٕ عدمه، بینما الحساب الختامي فهو بیان لنفقات وا

  .یوضع الحساب الختامي لسنة مالیة منتهیةنالحظ أن الموازنة العامة توضع لسنة مالیة بینما 
 الموازنة العامة والموازنة النقدیة : ثانیا

تبین الموازنة النقدیة ذلك البیان الذي یتضمن تقدیرات للموارد من النقد األجنبي في االقتصاد الوطني 
عندما نقوم بالمقارنة بین ومجاالته وأوجه استعماالت هذه الموارد خالل فترة زمنیة مقبلة وعادة ما تكون سنة، و 

الموازنة العامة والموازنة النقدیة نجد أن أرقام الموازنة العامة وحساباتها تكون بالعملة المحلیة، بینما تكون أرقام 
الموازنة النقدیة بالعملة األجنبیة، ومن جانب آخر نجد أن الموازنة العامة تتعلق بالنشاط الحكومي، أما الموازنة 

  تتعلق بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمیع قطاعات االقتصادالنقدیة فهي 
  

                                                
  .527، ص2010، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، "االقتصاد المالي العام"عاطف وسیم أندراوس،  -:  أنظر -)(1

  .65-64عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص -               
  .25، ص2012، دار المسیرة، عمان، "أصول الموازنة العامة"محمد شاكر عصفور،  -               
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الوطني، ومن جهة أخرى نالحظ أن وزارة المالیة هي التي تقوم بوضع مشروع الموازنة، أما الموازنة  
  .  النقدیة فهي من اختصاص البنك المركزي

 الموازنة العامة والحسابات الوطنیة وموازنة االقتصاد الوطني :ثالثا
الموازنة الوطنیة یقصد بها التقدیرات الكمیة المتوقعة للنشاط االقتصادي الكلي للبلد بجمیع قطاعاته في 
عالقاته الداخلیة والخارجیة خالل فترة مقبلة هي سنة، وتختلف عن الموازنة العامة باعتبارها أكثر شموًال من 

ي الموازنة العامة، والموازنة الوطنیة ال تحتاج إلى حیث ما تتضمنه من أرقام وبیانات من تلك األرقام الموجودة ف
إجازة السلطة التشریعیة على عكس الموازنة العامة، أما فیما یتعلق بالحسابات الوطنیة فهي عبارة عن مجموعة 
من الحسابات التي تحتوي على تسجیالت لمختلف أوجه نشاط االقتصاد الوطني، وهذا من خالل حسابات 

وناته وتوزیعه فهذه الحسابات هي حسابات فعلیة، أما حسابات الموازنة العامة فهي تقدیریة، الدخل الوطني ومك
ومن جانب آخر، فالحسابات الوطنیة تكون أكثر شموال من بیانات الموازنة العامة، و تفید كثیرا في رسم السیاسة 

 .المیزانیة والتي تعتمد علیها الموازنة العامة للدولة
 العامة والموازنات التقدیریة للمشروعات العامة الموازنة : رابعا

ن كانت  ٕ موازنات المشروعات العامة هي عبارة عن تقدیر ألهداف هذه المشروعات وكیفیة بلوغها، وهي وا
تحتوي على تصور دقیق لإلنفاق الضروري لتحقیق هذه األهداف ولإلیرادات الالزمة لتمویلها، إال انها تفتقر إلى 

ذي تتمیز به الموازنة العامة عند اعتمادها، فتخصص هذه الموازنات للمشروعات العامة ذات عنصر اإللزام ال
الشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیة الدولة، وتعد هذه الموازنات بشكل مستقل عن موازنة الدولة، فتنفیذها 

  )1(.ال یحتاج لموافقة السلطة التشریعیة وتسمى بالموازنات المستقلة
 موازنات الملحقة والحسابات الخاصة على الخزانةال: خامسا

توضع الموازنات الملحقة خصیصا لبعض المرافق العامة التابعة للدولة، والتي لیس لها شخیصه معنویة 
مستقلة عن شخصیة الدولة، فهي تقوم ببعض األنشطة االقتصادیة الحیویة، والتي تتعلق برفاهیة األفراد، أما 

خاصة على الخزینة العمومیة، فهي تلك الحسابات التي تخصص من أجل إیرادات فیما یخص الحسابات ال
یرادات عامة ألنها تبقى في هذه الحسابات مدة زمنیة ثم یتم إرجاعها  ٕ ونفقات ال تعتبر بطبیعتها نفقات وا

ما تم التعهد به الخ حیث تتعهد الدولة برد هذه المبالغ عند انجاز ...ألصحابها، مثل مبالغ التأمینات للمقاولین 
 )2(.فعالً 

  )مبادئ(قواعد الموازنة العامة : المطلب الثاني
من أجل أن تصل الموازنة العامة لتحقیق أهدافها، فال بد لها أن تتصف بالشفافیة والشمول وأن تكون 

جراءات وأسس واضحة توثق ٕ   من العالقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، لذلك مبنیة على قواعد وا

                                                
.                                                                                                                            583سعید عبد العزیز عثمان، مرجع سابق، ص -)(1
   .86حامد عبد المجید دراز، مرجع سابق، ص -)(2
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إرساء مبدأ الشفافیة قام فقهاء المالیة العامة بوضع مبادئ تحكم الموازنة العامة للدولة، وأهم هذه المبادئ   أجل 
  :ما یلي

 مبدأ سنویة الموازنة العامة: الفرع األول
ا مضمون هذا المبدأ أن تقوم السلطة التنفیذیة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في مدة اثنى عشر شه ً ر

المقبلة، على أن تقوم السلطة التشریعیة بالمصادقة على هذا المشروع، وهذا یدل على إلغاء كل االعتمادات غیر 
المستعملة، وتوقف جبایة الضرائب والرسوم في نهایة السنة التي تم أخذ موافقة السلطة التشریعیة علیها، ومنه 

یراداتها لمدة سنة واحدة، فیتم إعدادها وتنفیذها یتضح لنا أنه من خالل مبدأ السنویة یتم تقدیر نفقا ٕ ت الدولة وا
  :)1(خالل فترة زمنیة وهي السنة، ومن مبررات إختیار السنة كأساس للموازنة العامة هي

فالسلطة التشریعیة الممثلة للشعب تسهل لها هذه الفترة عملیة الرقابة على الموازنة العامة  االعتبارات السیاسیة -
تنفیذها، فهذا المبرر السیاسي یستلزم عرض مشروع الموازنة العامة سنویا على السلطة التشریعیة من للدولة قبل 

أجل المصادقة علیها وذلك ما یكفل تحقیق رقابة فاعلة من ممثلي الشعب على الخطة التي ستنفذها الحكومة، 
وازنة العامة للدولة، وبالتالي یصعب فنالحظ أنه كلما زادت المدة عن السنة كلما صعبت عملیة الرقابة على الم

 .تحقیق مختلف األهداف
1 في حال زادت المدة عن السنة یصعب وضع تقدیرات دقیقة للنفقات العامة واإلیرادات العامة. 
2  ا وفترة كافیة ال تقل عن السنة، ومن جانب ً ا كبیر إن تحضیر الموازنة العامة والتصویت علیها یتطلب مجهودً

ترة تتجاوز السنة ینقص ویضعف من عملیة الوقوف على التذبذبات التي تطرأ خالل فترة تنفیذ آخر فالتقدیر لف
 .الموازنة ومراقبتها

3  تمكن هذه الفترة من إجراء مقارنة بین اإلیرادات والنفقات العامة بین سنة وأخرى وتحدید اتجاهاتها
 .ةومدلوالتها، ذلك ما یساعد على وضع ورسم سیاسات الدولة المتبع

 مبدأ شمول الموازنة : الفرع الثاني
یراداتها، فال بد أن تدرج فیها      ٕ استنادًا لهذا المبدأ ال بد أن تكون الموازنة العامة شاملة لكل النفقات العامة وا

جمیع الموارد قبل أن توجه لمختلف مجاالت اإلنفاق العام، ومبدأ الشمول یعتمد أساسا على أن تشمل الموازنة 
فقات واإلیرادات بطرفیها بشكل كامل ولیس بشكل ناقص بین أجزاء من النفقات واإلیرادات، أو بمعنى على الن

آخر تكون النفقات العامة مفصولة عن اإلیرادات، وال بد أن تظهر بكل مبالغها دون استثناء، أي دون اقتطاع أو 
  من آثار  صالتخل لقد جاء هذا المبدأ من أجلإنقاص، فهذا المبدأ یركز على المضمون، و 

                                                
  .533، ص2010 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،"االقتصاد المالي العام"عاطف ولیم أندراوس،  -: أنظر -)(1

 .284سوزي عدني ناشد، مرجع سابق، ص -             

- HEIM philippe et DUBERTRET julien, "les grands principes budgétaires et leur application", documentation 
francaise, PARIS,2000, P14.  
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النظام المالي القدیم الذي كان یعتمد على اقتطاع بعض التكالیف من اإلیرادات، وبالتالي ال بد للحكومة عند 
إعدادها للموازنة العامة عدم قیامها بالمقارنة بین النفقات العامة واإلیرادات العامة ألي دائرة وزاریة خالل السنة 

هار وتبیان كل اإلیرادات العامة والنفقات العامة، فانتهاج هذا المبدأ یؤدي إلى المالیة، ولكن یتعین علیها إظ
فاعلیة أكبر للرقابة المالیة من قبل السلطة التشریعیة، وذلك لوضوح ووجود كل النفقات العامة بشكل مفصل 

أمره عند التصویت  ونفس الشيء بالنسبة لإلیرادات العامة، فهذا المبدأ یتیح للبرلمان أن یكون على وضوح من
على الموازنة، فهو یخضعها لتحلیل معمق، لذا هناك الكثیر من مفكري العلوم المالیة الذین یعتبرون مبدأ شمول 

 )1( .الموازنة العامة هو من الشروط األساسیة لتسهیل عملیة الرقابة من قبل السلطة التشریعیة

 مبدأ وحدة الموازنة  :الفرع الثالث
المبدأ یكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة النفقات في جانب وكل اإلیرادات في جانب وفقا لهذا 

ظهار كل من النفقات العامة واإلیرادات  ٕ آخر، فال بد للحكومة عند إعدادها للموازنة العامة أن تقوم بوضع وا
فالحكومة تعد موازنة واحدة  العامة في وثیقة واحدة ویقوم بعرضها على السلطة التشریعیة من أجل إقرارها،

تحتوي على كل النفقات العامة واإلیرادات العامة، مهما تعددت مصادر اإلیرادات ومهما تنوعت أوجه اإلنفاق 
العام بتنوع وتعدد المؤسسات والهیئات العامة التي تنفق علیها الدولة، فذكر كل اإلیرادات العامة والنفقات العامة 

ل على السلطة التشریعیة عملیة الرقابة من جهة، ویسهل على السلطة التنفیذیة في جدول واحد یبسط ویسه
عملیة التقدیر من جهة أخرى والتعرف على رصید الموازنة العامة للدولة، وبالتالي التعرف على المركز المالي 

التحلیلیة لجمیع بنود  للدولة، أما من الناحیة االقتصادیة فقاعدة وحدة الموازنة تمكن من سهولة إجراء الدراسات
الموازنة مثل التعرف على نسب اإلیرادات العامة واإلنفاق العام بالنسبة إلى الدخل الوطني، أما المیزة األخرى 
فهي من الجانب السیاسي حیث تمكن هذه القاعدة البرلمان من ممارسة عمله الرقابي على الموازنة العامة بشكل 

ذه الوثیقة الموحدة بكل سهولة ویتتبع مصادر اإلیرادات وكل أوجه اإلنفاق سهل ومبسط، فیمكن له أن یراقب ه
  )2(.العام

ا لالتجاهات الحدیثة لوظیفة الدولة، فأخذ الحكومات  ً وهناك بعض االستثناءات الواردة على هذا المبدأ نظر
رد الحكومة المركزیة عن باألسالیب الحدیثة لإلدارة وأخذها لنظم الالمركزیة أدى ذلك إلى فصل بین نفقات وموا

عداد موازنات لإلدارات المحلیة مستقلة عن موازنة الحكومة المركزیة  ٕ نفقات وموارد إدارات الحكم المحلي وا
، وهناك أیضا ما یعرف بالحسابات الخاصة على الخزانة، فهي حسابات یسجل فیها األموال )الموازنات المستقلة(

  ال تعتبر إیرادات عامة مثل التأمینات التي تدخل الخزینة العمومیة ولكنها 

                                                
                             9 7- 96 ، ص ص2005حلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات ال"مقارنةالموازنة العامة للدولة دراسة "عبد المطلب قطین،  -: أنظر -)(1

  .83، ص 2004، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة، " أساسیات الموازنة العامة للدولة" لعمارة جمال، -            
  .149نوزاد عبد الرحمان الهیتي، مرجع سابق، ص -           

  . 43قطب إبراهیم محمد، مرجع سابق، ص -)(2
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التي یدفعها المقاولون للحكومة عندما یقومون بإنجاز بعض المشاریع وذلك كضمان لتنفیذها وتطابقها مع 
المواصفات وتسلیمها في المواعید المقررة، فهذه المبالغ ال یمكن تصنیفها في خانة اإلیرادات العامة ألنها تعاد 

انجاز هذه المشاریع، فعند خروجها من الخزینة العمومیة فهي ال تعتبر نفقات عامة، لذلك  إلى أصحابها بانتهاء
تسمى هذه الحسابات بالحسابات خارج الموازنة العامة ألنها ال تعتمد مع اعتماد الموازنة، ولكن مع ذلك فكل 

  )1(.هذه العملیات تتم بإشراف الخزینة العمومیة للدولة
 وازن الموازنةمبدأ ت  :الفرع الرابع

تعتمد قاعدة التوازن على ضرورة تساوي كل اإلیرادات العامة العادیة مع كل النفقات العامة العادیة للدولة،     
وال بد أن ال تكون هناك زیادة وال نقصان فیها ، فاإلیرادات العامة ال تشمل األموال التي تحصل علیها الدولة 

علیها عن طریق خلق وسائل دفع جدیدة، ولقد شهدت هذه القاعدة عن طریق االقتراض أو تلك التي تحصل 
ا في الفكر المالي نتیجة لتطور دور الدولة في الحیاة االقتصادیة، فلقد كانت النظریة التقلیدیة السائدة في  ً تطور
ة القرن التاسع عشر وخالل النصف األول من القرن العشرین تقدس توازن الموازنة العامة أي تؤمن بضرور 

تساوي النفقات العامة مع اإلیرادات العامة، فهذه النظریة كانت تتماشى مع الظروف السائدة في تلك الفترة، فكان 
دور الدولة یقتصر على إدارة المرافق العامة، و كانت فكرة النظریة الحیادیة االقتصادیة راسخة في تلك الفترة، 

د بیان حسابي تقدیري متوازن لمتطلبات الدولة االنفاقیة فالموازنة العامة في ظل الفكر الكالسیكي هي مجر 
، وذلك دون النظر ألي من المتغیرات )السنة(ووسائل تدبیر األموال الضروریة لهذا اإلنفاق خالل مدة زمنیة 

الحاصلة في االقتصاد، فتوازن الموازنة عند الكالسیك هو توازن حسابي یستلزم التساوي بین إجمالي النفقات 
التي أعقبتها الحرب العالمیة الثانیة، أصبح من غیر  1929رادات العامة، ولكن بعد األزمة االقتصادیة عام واإلی

الممكن االلتزام بتحقیق التوازن بالوسائل االعتیادیة، لذلك تلجأ الدولة إلى المصادر غیر االعتیادیة لتمویل 
ة تزاید نطاق دور الدولة وزاد نطاق تدخلها في مختلف نفقاتها العامة المتزایدة ألنه في المالیة العامة الحدیث

األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة ومن هنا ظهرت المالیة الوظیفیة، حیث أصبحت الموازنة وسیلة من وسائل 
السیاسة المیزانیة التي تستخدمها الدولة للوصول إلى أهدافها المختلفة، بحیث یمكن لها زیادة نفقاتها أو خفضها 

ً بالزیادة أو النقصان، وذلك تبعا لألحوال االقتصادیة التي تسود الدولة، وكنتیجة أو ال تأثیر في الضرائب سواء
لذلك فقدت قاعدة توازن الموازنة العامة صفتها وأصبحت الموازنة العامة للدولة یمكن أن یكون رصیدها موجبا 

  )2(.شى مع األحوال االقتصادیة للدولةأو سالبا وفي بعض األحیان یكون متوازیا، وذلك وفقا لما یتما

 

  

                                                
  . 81 -80عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص -)(1

        .Blinder Alan, The Economics of Public Finance the Brooking Institution; Wessington, 1974 -:          أنظر - )(2
 .46 -45، ص ص 2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، "المالیة العامةمبادئ "محمد إبراهیم الشافعي،   -                
  .  248، ص1982، مكتبة عین شمس، القاهرة، "اقتصادیات المالیة العامة"علي لطفي،   -                
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 مبدأ عدم التخصیص  :الفرع الخامس
نفقة معینة، ولكن تجمع كل اإلیرادات دون  وأساس هذه القاعدة هو عدم تخصیص إیراد معین من أجل تغطیة

جمیع تخصیص في قائمة واحدة وفي الجانب اآلخر قائمة النفقات العامة، بمعنى أن الحكومة تقوم بتغطیة 
النفقات العامة بجمیع اإلیرادات العامة، فال یجوز تخصیص إیراد معین من أجل تمویل إنفاق معین، فتخصیص 
إیرادات معینة لنفقات معینة یفقد الموازنة العامة مرونتها زیادة إلى ذلك فقد یؤدي إلى اإلسراف، إذا كان حجم 

ا أو قد یخل بأدا ً ء الخدمة إذا كان حجم اإلیراد یقل عن النفقات الالزمة اإلیراد المخصص لإلنفاق العام كبیر
للخدمة، فأساس هذه القاعدة یبین لنا كیفیة توزیع اإلیرادات العامة للدولة على نفقاتها فهي تعارض بتخصیص 
إیراد معین لنفقة معینة، ولكن تستوجب تجمیع اإلیرادات العامة ثم توزیعها على جمیع أوجه اإلنفاق وذلك حسب 

طة المالیة للدولة والتي تتماشى مع األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للدولة، وهذه القاعدة تساعد في تحقیق الخ
المساواة بین جمیع النفقات دون المیل لنفقة على حساب نفقة أخرى، فهذه القاعدة ترمي لتوجیه إجمالي اإلیرادات 

  )1(.ازنة ودون تخصیصالعامة من أجل تمویل إجمالي النفقات العامة بصورة متو 

  دورة الموازنة العامة: المطلب الثالث  
تشمل دورة الموازنة العامة المراحل المتتالیة والمتداخلة التي تمر بها میزانیة الدولة، والتي تجسد مدى 

تتالى زمنیا و المسؤولیة المشتركة للسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، فدورة الموازنة ما هي إال عملیات متتالیة 
تتكرر كل سنة، ولكل مرحلة متطلباتها وخصائصها، وأهم علماء ومفكري المالیة العامة اعتمدوا في دراستهم 

  :على أربعة مراحل تمر بها الموازنة العامة وهي
 .مرحلة اإلعداد والتحضیر -
 .مرحلة االعتماد -
 .مرحلة التنفیذ -
 .مرحلة المراقبة -

 د الموازنة العامةمرحلة إعدا:   الفرع األول
یعتبر إعداد الموازنة العامة من أحد وظائف السلطة التنفیذیة، فالحكومة عادة هي المخولة بإجراء 
الدراسات المتعلقة بتحدید الوسائل الضروریة من أجل إشباع الحاجات العامة وتحضیر الموازنة على ضوئها، 

من قبل السلطة التنفیذیة ألنها هي المسؤولة عن جبایة فجرت التقالید في أغلب الدول أن یتم إعداد الموازنة 
  .اإلیرادات العامة وهي التي تسهر على توزیع االعتمادات المالیة على مختلف الهیئات العامة من أجل إنفاقها

  

                                                
  .69، ص2001، منشورات الحلبي، بیروت، "المالیة العامة"فوزي فرحات،   -   :أنظر -)(1
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فتقوم وزارة المالیة بإرسال تعمیم لكل الوزارات والهیئات العامة من أجل وضع تقدیرات لالعتمادات المالیة 
ي تحتاجها، فتقوم هذه الوزارات بنفس الخطوة مع كل اإلدارات التابعة لها، فمرحلة إعداد الموازنة العامة للدولة الت

یبدأ عادة على مستوى أصغر الوحدات الحكومیة، حیث ترسل كل وحدة تقدیراتها إلى الوزارة التابعة لها وتقوم 
ضع التقدیرات النهائیة وتقوم بإرسالها لوزارة المالیة، ومن هنا كل وزارة بدراسة هذه التقدیرات وبعد الدراسة تقوم بو 

یأتي الدور الحقیقي لوزارة المالیة حیث تقوم بدراسة ومراجعة هذه التقدیرات وتعدیلها لتتماشى مع السیاسة 
م الركائز األساسیة المیزانیة للدولة والموارد المالیة لها، فالخطة االقتصادیة واإلنمائیة للدولة وحجم إیراداتها من أه

  .في إعداد الموازنة العامة للدولة
فنالحظ أن وزارة المالیة ممثلة في وزیرها تقوم بدور فعال في إعداد الموازنة على كل المستویات، فیقوم 
بجمع مشاریع موازنات النفقات لكل الوزارات، وینفرد بإعداد التقدیرات المتعلقة باإلیرادات ألن وزارة المالیة هي 
المسؤولة عن جبایة الضرائب والرسوم ومختلف اإلیرادات األخرى، ومن جانب آخر فوزیر المالیة یتولى مسؤولیة 

  )1(.وضع المشروع النهائي للموازنة العامة وقیامه بالموازنة بین النفقات واإلیرادات

جانب اإلیرادات تختلف وما تجدر إلیه اإلشارة أن عملیة التقدیر تختلف من دولة إلى أخرى، فمثال في 
طریقة التقدیر باختالف أنواع اإلیراد الذي تعتمد علیه هذه الدولة، وهناك عدة طرق في عملیة التقدیر مثل 
طریقة حسابات السنة قبل األخیرة وطریقة الزیادات السنویة، وطریقة التقدیر المباشر وهذه الطریقة هي الطریقة 

تترك الحریة للقائمین على إعداد الموازنة، أما فیما یخص تقدیر جانب التي تعتمد علیها معظم الدول، فهي 
النفقات العامة، فال یوجد هناك قواعد خاصة لتقدیر النفقات العامة، ویرجع حسن التقدیر ودقتها إلى القدرة الفنیة 

ا لطبیعة هذه النفقات ونزاهة القائمین على عملیة التقدیر، فعملیة تقدیر النفقات الثابتة یمكن أن تكون دقیقة ن ً ظر
ألنها ال تتغیر من سنة ألخرى، فتقدیرها یتم فقط من خالل مراجعة جداول الموظفین وكل العاملین والمتقاعدین، 
أما النفقات المتقلبة أو المتغیرة كنفقات المشاریع العامة والنفقات العسكریة والنفقات األخرى، فال یمكن تقدیرها 

دیرها إلى أساس ثابت، فهي مرتبطة بالتغیرات االقتصادیة، ویمكن االستعانة باألرقام بشكل دقیق وال یستند تق
الفعلیة للسنوات األخیرة أو مجموعة من السنوات من أجل معرفة االتجاهات العامة لهذا النوع من النفقات 

  .العامة
  مرحلة اعتماد الموازنة : الفرع الثاني

المراحل األساسیة التي تمر بها دورة الموازنة العامة، فتنفرد السلطة  یعتبر اعتماد الموازنة العامة من أهم
التشریعیة بحق اعتماد الموازنة العامة للدولة، واعتماد البرلمان لهذا المشروع شرط ضروري ال یمكن تجاوزه من 

قیة االعتماد على أجل تنفیذه، وتعتمد هذه القاعدة على مبدأ یركز علیه علماء السیاسة المیزانیة وهو مبدأ أسب
  التنفیذ، فعرض الموازنة العامة أمام البرلمان یدل على وضع السیاسة العامة للدولة بجمیع 

                                                
  .30، ص2010، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، "تنظیم اإلدارة المالیة"محمود حسین الوادي،  -: أنظر -)(1
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نواحیها أمام ممثلي الشعب، فالحكومة ال یمكن لها أن تقوم بأي عمل ذو طابع مالي دون إجازة یقوم بإصدارها 
جنة مختصة بدراسة هذا القانون وهي تعرف بلجنة البرلمان، فعندما یستلم البرلمان لمشروع الموازنة تقوم ل

المالیة، حیث یعهد لها دراسة مشروع الموازنة بدقة وتمنح اللجنة صالحیات واسعة لكي تطلب ما ترید من 
بیانات ومعلومات حول قانون المالیة من دراسة ومناقشة هذا المشروع، وعندما تنتهي هذه اللجنة من دراسة هذا 

جنة تقریرها للبرلمان، وعندها یقوم البرلمان بعقد اجتماع من أجل مناقشة التقریر ودراسة مشروع المشروع تقدم الل
الموازنة حتى یستنتج اتجاهات العمل الحكومي، وبعد الدراسة یمكن للبرلمان أن یوافق على مشروع الموازنة 

ة، فیعتبر حق السلطة التشریعیة في ویمكن له أن یرفضه، ویمكن له أن یقوم بتعدیالت لتقدیرات الموازنة العام
بداء مالحظاتها  ٕ إجراء تعدیل على مشروع الموازنة أمر عادي، فما دامت هي السلطة الرقابیة فیحق لها إعطاء وا
على كل أبواب مشروع الموازنة كما یحق لها تعدیل االعتمادات المقدرة بالزیادة أو بالنقصان، وفي حالة موافقة 

الموازنة باالقتراع یتم إصدار قانون یسمى بقانون الموازنة العامة، فیحدد هذا القانون المبلغ البرلمان على مشروع 
اإلجمالي لكل من النفقات العامة واإلیرادات العامة، ویتم إرفاقه بجدولین یشمل أحدهما على تفصیل اإلیرادات 

  )1(.العامة، ویشمل الجدول اآلخر على تفصیل النفقات العامة
  مرحلة تنفیذ الموازنة العامة : لثالثالفرع ا  
عندما یتم اعتماد مشروع قانون المالیة من قبل السلطة التشریعیة، یتم إقرارها ونشرها قبل أن تصبح صالحة  

للتنفیذ، وتنفیذ الموازنة العامة معناه تطبیق تلك اإلجراءات المتعلقة بمباشرة تحصیل اإلیرادات العامة وصرف 
لتي أدرجت في الموازنة العامة للدولة، فیمكن للوزارات والهیئات المختلفة القیام بالبرامج النفقات العامة وا

والمشاریع وتسییر الخدمات التي اعتمدتها السلطة التشریعیة مراعیة في ذلك ارتفاع الكفاءة الفنیة للتنفیذ 
والهیئات العامة واألجهزة الحكومیة وانخفاض التكالیف، أما فیما یخص تحصیل اإلیرادات العامة فتتولى الوزارات 

المختلفة تحصیل اإلیرادات العامة، حیث یتم إتباع قواعد أساسیة في عملیة التحصیل وهي قاعدة العدالة وقاعدة 
الیقین وقاعدة العمومیة والوحدة والوضوح واالقتصاد وغیرها من القواعد التي تكفل التحصیل االیجابي لإلیرادات 

تتولى الجانب اإلداري وهو التحقق من قیام الحق " حصیل كل إیراد تنفیذ عملیتین فاألولىالعامة، فیتطلب ت
لمصلحة الدولة ومعرفة مقداره، أما الثانیة فهي جبایة وتحصیل المبالغ المحققة، أما فیما یخص تنفیذ النفقات 

نفیذ مقیدة بقواعد ترمي وتهدف إلى العامة، فال یعني مجرد فتح االعتماد في الموازنة العامة تنفیذها فعملیة الت
ا للقوانین واألنظمة في األهداف المراد تحقیقها دون أن یشوبها أي تالعب وتبدید  مراقبة األموال العمومیة استنادً
داریة، فاالعتبارات  ٕ لألموال العمومیة، ومن هنا نالحظ أن تنفیذ الموازنة العامة تحكمه اعتبارات سیاسیة ومالیة وا

  أساسها احترام امتیازات البرلمان في المجال السیاسیة 

                                                
  .194محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص -: أنظر -)(1
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المالي، أما االعتبار المالي فیرتكز على منع تبذیر األموال العمومیة من قبل المسؤولین،أما االعتبار اإلداري 
  )1(.فأساسه هو إدارة جیدة للمرافق العمومیة

  مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة : الفرع الرابع
الرقابة على الموازنة العامة تسایر جمیع مراحلها، وذلك من أجل التأكد من سالمة تنفیذ الخطة إن عملیة 

المالیة للدولة، فبعد أن تتم دورة الموازنة المتمثلة في التحضیر واالعتماد و التنفیذ تبدأ مرحلة أخرى وهي مرحلة 
األموال العمومیة، ومن مدى تطابق تقدیرات الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة، وذلك للتأكد من حسن إدارة 

الموازنة على ما تحقق منها فعال، ألن السلطة التنفیذیة یمكن أن تخرج عن الحدود التي حددها لها قانون 
المالیة، ومن هنا تأتي أهمیة الرقابة على تنفیذ موازنة الدولة من أجل أن یتم التنفیذ وفقا للحدود والتوجیهات 

ادرة من السلطة التشریعیة، فكل التشریعات المالیة تتفق في مختلف األنظمة على أهمیة الرقابة والتعلیمات الص
على تنفیذ بنود الموازنة العامة للدولة بغیة التأكد من تحقیق النشاط المالي للدولة وفقا لما تقرر في الموازنة 

للمرافق العمومیة، وتتنوع الرقابة على تنفیذ العامة دون تبذیر لألموال العمومیة وحفاظا على حسن السیر المالي 
  ، )2(الموازنة من دولة إلى أخرى وسوف نتطرق إلى ثالث أنواع من الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة وهي

  الرقابة اإلداریة : أوال
تتم الرقابة اإلداریة داخل السلطة التنفیذیة ویقوم بها المدیرون والرؤساء من موظفي الدولة على 
مرؤوسیهم، أو یقوم بها الموظفین التابعین لوزارة المالیة من أجل التأكد من سالمة التصرفات المالیة بجانبیها 
اإلداري واالنفاقي بالنسبة لجمیع الوزارات والهیئات الحكومیة من أجل التأكد من سالمة هذه التصرفات 

تقوم بها وزارة المالیة على بقیة الوزارات والمصالح ومطابقتها للقوانین والتعلیمات المالیة، والرقابة اإلداریة 
  .الحكومیة عن طریق القسم المالي في كل وزارة أو مصلحة والذي یشمل المراقب المالي و مدیري الحسابات

  :والرقابة اإلداریة تنقسم إلى نوعین وهما
  الرقابة السابقة على الصرف  - 1

  وهي تلك الرقابة الوقائیة التي تكون بمثابة واقي وحاجز من الوقوع فیالخطأ المالي تقوم بعالجه قبل     
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ویقوم بهذه الرقابة الرؤساء وموظفو وزارة المالیة على جمیع وزارات وهیئات الدولة، فعلى المحاسبین  حدوثه،
الرقابة السابقة هو عدم صرف أي مبلغ إال إذا  التأكد من تطابق أوامر الصرف مع التعلیمات المالیة، فأساس

كان متطابقا للقواعد المالیة ولالعتمادات المالیة الواردة في الموازنة، فلقد نص قانون الموازنة العامة على وجوب 
امتناع المراقبین المالیین عن التأشیر على كل أمر صرف مبلغ إذا لم یكن هناك اعتماد أصال أو إذا طلب 

ى اعتماد غیر مخصص لهذه النفقة أو إذا طلب تنفیذ صرف نفقة تجاوزت اإلعتمادات المخصصة الخصم عل
  .في باب من أبواب الموازنة

 الرقابة الالحقة على الصرف - 2
وهي تلك الرقابة التي تتم بعد االنتهاء من صرف األموال أو مع االنتهاء من السنة المالیة، فتكون هذه الرقابة    

ابات أو على الخزائن المالیة، یقوم بها المسؤولین اإلداریون كتدقیق الحق للصرف، وذلك بعد إما على الحس
إتمام عملیة اإلنفاق وتكون دائما بعد انتهاء السنة المالیة واستخراج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، فهي 

ن ٕ ما تمتد لتشمل الرقابة على اإلیرادات العامة ال تنصب على جانب النفقات كما هو الحال في الرقابة السابقة، وا
من أجل التأكد من أي الجهات اإلداریة المختصة قامت بالتحصیل وهل ما تم تحصیله قد تم إیداعه في الخزینة 

 .العمومیة، وتشمل هذه الرقابة الرقابة على الحسابات والرقابة على الخزینة
 الرقابة البرلمانیة :ثانیا

ئات البرلمانیة على مجرد التصدیق على الموازنة العامة للدولة فقط، ولكن یتعدى ذلك ال ینطوي دور الهی
إلى الرقابة على تنفیذها من أجل التحقق من مدى التزام السلطة التنفیذیة باالعتمادات المخصصة في الموازنة، 

رقابة السیاسیة أكثر شمولیة فالرقابة على تنفیذ الموازنة في األساس من اختصاص السلطة التشریعیة، وتعتبر ال
من الرقابة اإلداریة والقضائیة لما تتمتع به من رقابة مطلقة، فاإلدارة ال یكفي أن تراقب نفسها لذلك تعتبر الرقابة 
التشریعیة من أنواع الرقابة الممارسة على الموازنة العامة فتقوم بها لجنة المالیة في البرلمان، فهي تتمتع 

بیانات واإلحصائیات والحسابات المقدمة من طرف الهیئات الحكومیة المختلفة، فتتم عملیة بصالحیات تدقیق ال
قراره كما تتم أیضا خالل عملیات تنفیذ الموازنة و  ٕ الرقابة في مرحلة دراسة وتقییم مشروع الموازنة واعتماده وا

  :یمكن للسلطة التشریعیة القیام بهذه الوظیفة عن طریق ثالث وسائل وهي
لفتح اعتمادات جدیدة ویكون ذلك عن طریق تقدیم  ألخرنقل االعتمادات الواردة في الموازنة من باب  -
  .طلب
  .استجواب أعضاء الوزارات وسؤالهم عن أي غموض مالي من خالل ما یخول لهم القانون -
وهو ما یساعد في  اعتماد ومناقشة الحساب الختامي وذلك ما یساعد في التقییم األمثل للموازنة العامة، -

  .تسهیل عملیة تصحیح األخطاء الواردة
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 الرقابة المستقلة :ثالثا
وهي تلك الرقابة التي یعهد بها لهیئة مستقلة من السلطة التنفیذیة، وهذا النوع من الرقابة من أهم أنواع 
الرقابة فاعلیة، ألن هذه الرقابة یكسب موظفیها وأجهزتها طابعا أكثر استقاللیة وأكثر نزاهة وحزم ودقة عند 

اتهم المالیة وكیفیة تنفیذهم لبنود الموازنة العامة، قیامها بعملیة الرقابة للهیئات الحكومیة فهي تراقب كل تصرف
فاستقالل األطراف التي تقوم بهذه الرقابة هو الذي یحقق نجاح وتأثیر الرقابة وذلك البتعادها عن أي نوع من 
أنواع الضغوط التي توجه إلیها من األجهزة واألشخاص العاملین في الجهات الرقابیة، إضافة إلى ذلك فهذه 

تتصف وتمیل بالحكم في القضایا المالیة بمعیار العدل واإلنصاف وبالجدیة، لذلك تظهر لنا مدى أهمیة  الرقابة
  . الرقابة المستقلة

  .وتشمل الرقابة المستقلة الرقابة المالیة والمحاسبیة والرقابة الفنیة
حسابات الدولة من أجل  فالرقابة المالیة والمحاسبیة تتمثل في مراقبة اإلیرادات والنفقات التي تتضمنها -

التأكد من سالمتها وعدم مخالفتها للقواعد المالیة، وأیضا مراجعة حسابات التقاعد والتأمینات االجتماعیة 
ومراجعة الحسابات السنویة والقروض والتسهیالت االئتمانیة، وهناك الكثیر من الحسابات التي تشتملها هذه 

 .الرقابة
لفنیة فتهدف إلى تقییم تصرفات المشرفین على الهیئات العامة فیما یتعلق بأعمالهم أما فیما یتعلق بالرقابة ا   

اإلداریة والتنظیم، فقد تكون هذه التصرفات صحیحة من الجانب المالي والمحاسبي ولكن یشویها خلل من 
  .الجانب الفني
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   ـلــــــــة الفصـــــــــخالصـ
  

لقد تناولنا في هذا الفصل مختلف أدوات سیاسة المیزانیة ومكوناتها الرئیسیة ،فلقد تطرقنا إلى كل الجوانب         
  :النظریة للنفقات العامة واإلیرادات العامة والموازنة العامة واستخلصنا ما یلي

ة،وهناك العدید من المعاییر تتمتع النفقات العامة  بالعدید من الخصائص و التى تمیزها عن النفقات الخاص - 1
التي یعتمد علیها في  تقسیم النفقات العامة ،فهذه التقسیمات تبین لنا الهیكل العام للنفقات العامة بكل أصنافها من جهة 

وأثار هذه النفقات من جهة أخرى ،و تعتبر ظاهرة تزاید اإلنفاق العام  من أهم الظواهر االقتصادیة التى صاحبت التطور 
صادي ،فهذه الظاهرة أصبحت  مصاحبة للدور الكبیر الذي تلعبه الدولة في الحیاة االقتصادیة ،فتختلف األسباب االقت

الرئیسیة لهذا التزاید، ولكن لهذه الزیادة حدود معینة تتحكم فیها العدید من العوامل وأبرزها مستوى النشاط االقتصادي 
م ،إضافة إلى ذلك تلعب اإلیرادات العامة دورا كبیرا في تحدید حجم اإلنفاق والذي یلعب دورا كبیرا في تزاید اإلنفاق العا

 .العام باعتبار أن المقدرة المالیة من العوامل الرئیسیة التي ترسم السیاسة االنفاقیة للدولة
  

فعال في للنفقات العامة العدید من اآلثار االقتصادیة ،فهي تؤثر في اإلنتاج بطریقة مباشرة من خالل الدور ال - 2
زیادة حجم الموارد االقتصادیة ،ومن جانب آخر تؤثر النفقات العمة على االستهالك من خالل إسهامها في زیادة الطلب 

على االستهالك سواء عن طریق شراء الخدمات االستهالكیة أو عن توزیع الدخول،وتؤثر أیضا النفقات العامة على 
عادة االدخار الوطني من خالل ما تولده النفقات  ٕ المنتجة من زیادة في الدخل الوطني وهو ما یؤثر على توزیع الدخل وا

 .توزیعه
 

تعتبر اإلیرادات العامة للدولة من أهم أدوات  سیاسة المیزانیة ،وتتنوع مصادرها بدایة باإلیرادات العامة العادیة - 3
لدومین العقاري والخاص  ،أما القسم الثاني والتى تنقسم إلى إیرادات اقتصادیة وهي تلك اإلیرادات من ممتلكات الدولة وا

فیتمثل في اإلیرادات السیادیة وأقسامها المتنوعة من ضرائب ورسوم وغرامات والتى تمثل أهم نوع من اإلیرادات العامة 
أهم  أما اإلیرادات غیر العادیة فتتكون من القروض العامة واإلصدار النقدي وهي من,لمیزاتها المختلفة التى تتمتع بها 

المصادر التي تلجا إلیها الدول في الحاالت االستثنائیة وغیر العادیة فمعظم الدول تتجنب اللجوء لمثل هذه اإلیرادات لما 
لها من أثار سلبیة وخیمة على اقتصادیات الدول،وبالتالي تختلف طریقة استخدامها من دولة ألخرى ومن وضعیة 

 .االستخدام األمثل لهذه اإلیراداتاقتصادیة ألخرى ،فالدول تحاول أن تقوم ب
 

تعتبر الموازنة العامة و التي تحتوى على النفقات العامة واإلیرادات العامة من ابرز األدوات التي تستخدمها  - 4
الدول للوصول لألهداف المرجوة فهي تتمتع بالعدید من الخصائص جعلتها تكتسي أهمیة كبیرة في االقتصاد الوطني 

للدولة تحكمها العدید من القواعد وتمر عملیة إعدادها بالعدید من المراحل لعل أبرزها عملیة الرقابة على فالموازنة العامة 
تنفیذها ، فاستعمالها الرشید یعني سالمة سیاسة المیزانیة وسالمة المركز المالي للدولة أما استخدامها العشوائي فیؤدي 

 .موازنة العامة للدولة وهو ما سنتناوله  في الفصل المواليإلى الوقوع في اختالل مالي وهو ما یعرف بعجز ال
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  تمهیــــــــــــــد   

 
  

التزاید  إلى أدىوهو ما ،معه وتیرة النشاط االقتصادي  تزایدتمنذ تزاید دور الدولة في الحیاة االقتصادیة         
ز في الموازنة العامة عج إحداث إلىیؤدي  وهو ما العامة اإلیراداتنمو  العام مقارنة بحجم اإلنفاقالكبیر في حجم 

ما استدعى توفیر حجم  د مشاریع تنمویة لبناء اقتصادها وهویالدول النامیة منذ استقاللها وهي تسعى لتشیف للدولة 
لذلك  األولیةن المواد للنهوض بهذه المشاریع ومعظم هذه الدول صادراتها تتكون بنسبة كبیرة م اإلیراداتكبیر من 

تناقص  إلىهذه الصادرات  یؤدي  أسعار وتذبذبالعالمیة  األسواقهذه الصادرات في  بأسعارن و فتمویل نفقاتها مره
جراء عدم قدرة  أفعجز الموازنة للدولة ینش،وبالتالي الوقوع في عجز مالي یهدد استقرارها االقتصادي  إیراداتها

 اإلیراداتحجم النفقات العامة من جهة ونمو  وتسارع الكبیر في نمالاتها وذلك بسبب العامة لتغطیة نفق اإلیرادات
في  أو اإلنفاقكون موجودة في جانب فأسبابه قد ت،العام  اإلنفاقالعامة بشكل ضعیف ال یواكب ذلك التسارع في 

سیاسة تستخدمها  أصبحتوازن الموازنة شاع هذا المصطلح والذي  مبدأومنذ خروج الدول عن ، اإلیراداتجانب 
العجز تختلف باختالف  أنواعالكثیر من  هناكو ،بعد ذلك تقوم بتغطیته  وبعدالمختلفة  أهدافهاالدول من اجل بلوغ 

یمثل مشكلة  أصبحومع تزاید حجم العجز في موازنات الدول وتزاید المدیونیة الخارجیة ،وراءه  فالسبب الذي یق
یؤثر في مختلف المؤشرات االقتصادیة لذلك وأصبح  األهدافول لتحقیق معظم االقتصاد والوص رحقیقیة تعیق تطو 

هذه  أهمالدول تبحث عن مخرج من هذا االختالل باعتمادها على السیاسات االقتصادیة المتاحة لها ومن  أصبحت
لعامة للدولة ومن تلعب دورا كبیرا وفعاال في معالجة عجز الموازنة ا والتيالسیاسات االقتصادیة سیاسة المیزانیة 

ثالث مباحث تبین لنا الجوانب النظریة للعجز وكیفیة  إلىتقسیم الفصل الثالث  ارتأینااجل توضیح كل هذه النقاط 
  :كاآلتيسیاسة المیزانیة في عالج عجز الموازنة العامة للدولة وقد جاءت هذه المباحث  آلیاتاستخدام 
         
  .النظریة لعجز الموازنة العامة الجوانب   :المبحث األول         
  .العامةآلیات عالج عجز الموازنة باالعتماد على النفقات   :المبحث الثاني         
 . العامة آلیات عالج عجز الموازنة العامة باالعتماد على اإلیرادات  :المبحث الثالث         
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  امة النظریة لعجز الموازنة العالجوانب : المبحث األول      
إقتصــادیاتهم،  هجـاالمشـكالت التــي تو  اكبــرم مـن لجـز الموازنــة العامـة للدولــة فـي العدیــد مـن دول العــایعتبـر ع        

على مجمل المتغیـرات االقتصـادیة الكلیـة، ویعتبـر بعـض االقتصـادیین  التأثیراتعن هذا العجز الكثیر من حیث ینتج 
ا نـــمـــن الســـهل تحدیـــده، ومـــن هلصـــعب تجنبـــه ومعالجتـــه ولـــیس أن عجـــز الموازنـــة یمثـــل خطـــأ مفتـــرض الوقـــوع مـــن ا

ــــة وازدت وظائفهــــا و انــــلت ملحــــةأصــــبحت الحاجــــة  ــــه منــــذ أن اتســــع دور الدول ل هــــذا المفهــــوم مــــن كــــل الجوانــــب، ألن
ومسؤولیاتها أصبحت إیراداتها العامة ال یمكن لها تغطیة نفقاتها المتزایدة وذلـك نـتج عنـه حـدوث العجـز فـي موازنتهـا، 

أصــبح هــذا العجــز یالزمهــا طــوال الوقــت، لــذلك ســعت هــذه الــدول إلــى إتخــاذ كــل الطــرق مــن أجــل معالجــة هــذا حتــى 
ـــه  االقتصـــادالعجـــز وذلـــك بواســـطة التعـــرف علـــى العجـــز وأنواعـــه وأســـبابه وآثـــاره علـــى  الـــوطني وهـــذا مـــا ســـوغ نتناول

  .بالتفصیل في هذا المبحث
  جز الموازنةمفهوم ع: المطلب األول    
  جز الموازنةتعریف ع : الفرع األول      

هــوم دقیــق لعجــز الموازنــة العامــة للدولــة، وجــاءت تلــك فالتوصــل إلــى تحدیــد ملقــد تعــددت الدراســات التــي حاولــت      
  :للعجز الموازني واهم هذه المفاهیم مایلي شامل الدراسات بعدة مفاهیم یمكن  إجمالها من أجل إستنتاج مفهوم

زیـــادة «امـــة للدولـــة هـــو إحـــدى الظـــواهر األساســـیة للمالیـــة العامـــة ویقصـــد بـــالعجز فـــي الموازنـــةعجـــز الموازنـــة الع    
    )1(.»اإلنفاق الحكومي عن اإلیرادات الحكومیة، أي عدم توازن الموازنة العامة

  )2(.»المقدرة للدولة عن سداد النفقات المقدرة ةالعامقصور اإلیرادات «ي أیضا بأنهزنویعرف العجز الموا   
  )3(.»ما هو إال عن رصید موازني سالب تكون فیه نفقات الدولة أعلى من إیراداتها« وعجز الموازنة العامة   

المفهـــوم التقلیـــدي للعجـــز، ونالحـــظ أن هـــذه المفـــاهیم تحصـــر  كـــل هـــذه التعـــاریف الســـابقة یمكـــن حصـــرها فـــي  
لنـا صـورة كافیـة عـن حجـم العجـز، ألنـه ال  كومـة المركزیـة فقـط، بحیـث أن هـذا المقیـاس ال یقـدمحمفهوم العجـز فـي ال

  .یأخذ جمیع القطاعات العامة بعین اإلعتبار
  )4(.»النفقات واإلیرادات الحكومیة باستثناء المدیوینیة إجماليفرق بین ال« وقد عرفه ماریو بلیجیر بأنه    

  ا القول بأن العجز الموازنيومن خالل هذه التعاریف یتضح  لنا جلیا مفهوم العجز الموازنة للدولة حیث یمكنن 

                                            
، العـدد  22، األردنیة، مجلة آفاق إقتصادیة ، مجلد "الدین العام الداخلي و عجز الموازنة العامة للدولة "عبد اللطیف ماجد، مأمون دقامسة،  -  : أنظر -)1( 

  . 52، ص 2001، اإلمارات العربیة، 87
  .70، ص1969،مطبعة الزهراء، بغداد، " میزانیة الدولة"كاظم السعیدي،   -

  .92، ص1999، دار النفائس، األردن، "حجز الموازنة وعالجه في الفقه اإلسالمي"ان، حسین راتب یوسف ری -)2( 
(3  ) - Jean, yves capvl0.olivier garnier. edition Hatier diectionaire et Sciences Sociales.paris 2002.  p26  . 

  .  40ص. 1992المجلة التمویل والتنمیة، سبتمبر  ،" كیف یقاس العجز المالي"ماریو بلیجیرأوربین تشبیستي ،  -:  أنظر -)4( 
عـین شـمس، القـاهرة،  ، جامعـة01تصـاد و التجـارة، العـدد ، المجلـة العلمیـة لإلق"العجز في الموازنة العامة لدولة الكویـت"وائل ابراهیم الراشـد،  - 

  3،4، ص ص 1995
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هـو ذلـك الـنقص فـي اإلیـرادات الحكومیـة عنـد تمویـل النفقـات العامـة بأشـكالها المتنوعـة سـواء كانـت نفقـات إســتثماریة  
عــن ســداد النفقــات العامــة وزیــادة النفقــات العامــة عــن اإلیــرادات العامــة أو جاریــة، فقصــور اإلیــرادات العامــة المقــدرة 

  . في الموازنة العامة للدولة جزعللدولة یعبر عن 
  أنواع عجز الموازنة العامة للدولة: الفرع الثاني  

  )1( :لعجز الموازنة العامة للدولة أشكال متعددة ومختلفة نذكر أهمها فیما یلي  

  العجز الجاري : أوال    
س اه بــاإلقتراض، ویقــالقطــاع الحكــومي مــن المــوارد والــذي یجــب تمویلــ بالــطیعبــر العجــز الجــاري عــن صــافي م     

هـذا النــوع مــن العجــز بــالفرق اإلجمـالي بــین مجمــوع أنــواع اإلنفــاق واإلیـرادات العامــة لكــل الهیئــات الحكومیــة مطروحــا 
بـــین  قكــومي المخصـــص لســداد الــدیون المتراكمــة مـــن الســنوات الســابقة  بمعنــى آخـــر هــو ذلــك الفــر حفــاق النمنــه اإل

  .امة الجاریةاإلنفاق العام الجاري واإلیرادات الع
  .إلقتراضمن الموارد التي یجب تمویلها با كوميحالقطاع الویهدف هذا المقیاس إلى التعرف إلى إحتیاجات   

 العجز الشامل : ثانیا   
ســـالب بـــین إجمـــالي الوهـــو عبـــارة عـــن التعریـــف التقلیـــدي أو الـــرائج للعجـــز المـــالي، فـــالعجز المـــالي یقـــیس الفـــرق     

منة مـدفوعات الفوائـد وغیـر مشـتملة علـى مـدفوعات إهـتالك الـدیون الحكومیـة، وبـین اإلیـرادات النفقات الحكومیة متض
تــراض، فــالعجز الشــامل قغیــر مشــتملة علــى الــدخل مــن اإلو الحكومیــة متضــمنة اإلیــرادات الضــریبیة وغیــر الضــریبیة، 

حكومیـــة األخـــرى كالهیئـــات إلـــى الجهـــاز الحكـــومي جمیـــع الكیانـــات الاإلضـــافة بمفهـــوم العجـــز لیشـــمل اول توســـیع حـــی
للفـرق بـین مجمـوع إیـرادات الحكومـة  اومنه یصبح العجـز مسـاوی ،المحلیة والهیئات الالمركزیة والمشاریع العامة للدولة

البـد مـن تغطیـة بـإقتراض جدیـد، إضـافة والقطاع العام ومجموع نفقات الحكومـة والقطـاع العـام، بحیـث أن هـذا العجـز 
علـى الحكومـة المركزیـة والتـي  اقتصـارهاكومیـة، دون ات الحصـورة وافیـة لكـل أنشـطة الكیانـ إلى ذلك فهذا العجز یقـدم

ســتدعي عــدم اســتبعاد المؤسســات المالیــة الحكومیــة عنــد ت النظرة الشــاملة للقطــاع الحكــوميفــتشــكل إال جــزءا منهــا،  ال
ا ألن العجـز س عجز الموازنة العامة مثل الخسائر التي یتكبدها البنك المركزي لقاء الو اقی ً ظـائف التـي یقـوم بهـا، ونظـر

للجهــات اإلداریـة للدولــة فمـن الملــح المـالي لهـذه المؤسســات لـه أثــار علـى اإلقتصــاد الـوطني تشــبه أثـار العجــز المـالي 
الموازنــة العامــة لهــذه المؤسســات العامــة عنــد قیــاس العجــز الشــامل فــي  المالیــة اتمأن یؤخــذ بعــین اإلعتبــار المســتلز 

 .للدولة
  العجز األساسي: ثاثال
  نتیجة لعجز سابق هيیستند هذا النوع من العجز على إستبعاد الفوائد المستحقة على الدیون، فهذه الفوائد   

                                            
  .77ص. 2003. ، مجموعة النیل العربیة"المستوى اإلقتصاد الوطني السیاسات االقتصادیة على"، عبد الحمید عبد المطلب -: أنظر  -)1( 

  . 142ص. 1992الدار المصریة اللبنانیةن . ، الجزء األول"إقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق"حمدي العناني،  -        
  .106ص. 1992. القاهرة. دار سیناء للنشر "الثالصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الث" رمزي زكي، -      



جز الموازنة العامة للدولة وآلیات عالجهع  الفصل الثالث 
 

116  
 

 یزانیـةولیست نتیجة للنشاط المالي الحالي للدولة فهذا النوع من العجـز یقـدم لنـا صـورة واضـحة لنـا عـن السیاسـات الم 
، ویهدف هذا المقیاس إلـى التعـرف علـى مـدى التحسـن أو التـدهور الـذي حـدث علـى بعاد الفوائدتساالحالیة من خالل 

تحمـــل العجـــز علـــى  الجاریـــة، ویقـــدم أیضـــا تقییمـــا علـــى مـــدى القـــدرة یزانیـــةالمدیونیـــة الحكومیـــة نتیجـــة للسیاســـات الم
حیــث یهــدف هــذا  دات الفوائــد،عتمــاجمیــع إلســتبعاده الالعجــز بــالعجز بــدون فوائــد مــن  الحكــومي، ویعــرف هــذا النــوع

الجاریـة، ولكـن مـا یؤخـذ علـى  یزانیـةإلى التعرف علـى تحسـین أو تـدهور مدیونیـة الحكومـة نتیجـة للسیاسـة الم مقیاسال
هذا المفهوم إستبعاده لعنصر هام من عناصر العجز في الدول النامیـة وهـو الفوائـد المسـتحقة علـى الـدیون الخارجیـة، 

ا على ً ا كبیر   . هذه الدول والتي أصبحت تشكل عبئَ
  العجز التشغیلي: رابعا
ا منـه الجـزء لحكـومي والقطـاع العـام مخصـوما االقتراض یلي هو ذلك العجز الذي یمثل متطلباتلعجز التشغا  

الــذي دفـــع مــن فوائـــد مــن أجـــل تصــحیح التضـــخم، وذلــك مـــن خــالل معامـــل التصــحیح النقـــدي ویحتــوي ســـعر الفائـــدة 
ا مــن النقـود  للـدائنینالمـدفوع  ً نتیجــة إلرتفـاع األسـعار، فمعظــم الـدول تعـاني مــن لتعویضـهم عــن الخسـائر الناجمـة جـزء

معــدالت التضــخم، لــذا یشــترط الــدائنون ربــط قــیم دیــونهم وفوائــدها بــالتغیرات فــي األســعار، ألن التضــخم یعمــل علــى 
ر إنخفـاض القیمـة الحقیقیـة تخفیض القیم الحقیقة للدیون القائمة، وغالبا مـا التكـون الفوائـد التـي تـدفع فـي تغطیـة خسـائ

كـومي حخدام مقیـاس صـافي إحتیاجـات القطـاع التسـاللدیون كافیـة، وفـي مثـل هـذه الحـاالت یرتفـع حجـم العجـز إذا تـم 
المــدفوعات والتــي لهـا عالقــة بتصــحیح آثــار بارتفــاع هــذه مـن المــوارد، لــذلك یــدعو بعـض المــالیین إلــى أهمیــة إسـتبعاد 

  .من القروضیة من مستلزمات القطاع الحكومي األسعار إضافة للفوائد الحقیق
       العجز الهیكلــــي: خامسا

وهـو مقیــاس یحــاول أن یمحــي أثــر العوامـل الطارئــة أو المؤقتــة والتــي تــؤثر علـى الموازنــة العامــة مثــل تغیــرات   
میــة ألنهــا تمثــل المقیــاس مبیعــات األصــول الحكو أســعار الفائــدة فــي المــدى الطویــل، ویســتبعد هــذا  وانحــرافاألســعار 

ا غیــر عــادي، ویبــین لنــا هــذا العجــز عجــز معــدالت نمــو اإلیــرادات الخاصــة عــن مســایرة  معــدالت نمــو النفقــات مــوردً
العامة بشكل دائم وغیر مفاجئ أو مؤقت، فهو عجز دائم یستبعد أثر العوامل المؤقتـة أو العارضـة والتـي تكـون مـؤثرة 

ي الــدخل المحلــي وأســعار الفائــدة، وهنــاك مــن یســتعمل مصــطلح عجــز علــى العجــز المــالي إضــافة إلــى التذبــذبات فــ
تبـار أن هـذا المقیـاس لـیس مقیاسـا هیكلیـا ولكنـه مقیـاس یحـاول عالطوارئ من أجل الداللة على العجز الهیكلـي علـى إ

الـدخل المحلـي  إزالة اثر العوامل المؤقتة والتي تؤثر على الموازنة العامة للدولة، مثل تلك اإلنحرافات التـي تحـدث فـي
  )1(.صفة الهیكلیة البد لها من االستمرار الزمنيفوأسعار الفائدة واألسعار، ومن جانب آخر 

  عجز الموازنة العامة للدولة عبر المذاهب اإلقتصادیة: المطلب الثاني  
  رحلة من مراحل السائد في كل م لقد تباینت اآلراء حول عجز الموازنة العامة للدولة باختالف الفكر االقتصادي   

                                            
  .    41ص.    2000 ، بدون دار نشر"عجز الموازنة العامة للدولة النظریة والصراع الفكري للمذاهب اإلقتصادیة ومناهج العالج. "سید البواب  -)1( 



جز الموازنة العامة للدولة وآلیات عالجهع  الفصل الثالث 
 

117  
 

التاریخ، فعجز الموازنة العامة للدولة یبین لنـا إنعكاسـا لكـل فكـر، وفـي دراسـتنا هـذه سـوف نتنـاول موقـف كـل فكـر مـن 
  .ثم الفكر اإلشتراكي واإلسالمياألفكار اإلقتصادیة إبتداء من الفكر التقلیدي والرأسمالي 

   ً   المذهب التقلیدي : الفرع األول
ساسیة التي یستند إلیها الفكر التقلیدي هو مبدأ تـوازن الموازنـة العامـة للدولـة واإلبتعـاد عـن من بین الركائز األ  

إحداث العجز في الموازنة العامة للدولة لما لـه مـن أهمیـة كبیـرة فـي اإلقتصـاد الـوطني، وترتكـز نظریـة تـوازن الموازنـة 
  .مجموع اإلنفاق العام عند التقلیدین عندما یتساوى مجموع اإلیرادات مع. العامة للدولة

فمبدأ توازن الموازنة السنوي في ظل هذا المذهب هدف رئیسي البد من تحقیقه في كل الظروف، فهو وسیلة   
  )1(.لحسن إدارة األموال العمومیة، وضمان إستمرار التوازن وزیادة الثقة في مالیة الدولة

لــى فــي عجــز الموازنــة العامــة للدولــة ع دم الوقــوععــ ضــرورة تــوازن الموازنــة العامــة ولوتسـتند أفكــار التقلیــدیین   
الـدور الـذي تقــوم بـه الدولـة فــي الفكـر التقلیــدي والمتمثـل فـي الدولــة الحارسـة، فینحصــر دورهـا مـن وجهــة نظـرهم علــى 

الحــدود دون أن تتـدخل فــي الحیـاة اإلقتصــادیة أو اإلجتماعیـة، لــذلك إنحصــر  أضــیقضـمان ســیر المرافـق العامــة فـي 
فعجــز الموازنــة العامــة للدولــة  اذكــلنفقــات العامــة، وهللمــالي علــى الحصــول علــى اإلیــرادات المالیــة الضــروریة النظــام ا

ا یصـیب اإلقتصـاد الـوطني، ویعتمـد التقلیـدون علـى العدیـد مـن الحجـج یـدافعون بهـا  ً ا كبیـر ً بالنسبة للتقلیدین یعتبر خطر
  )2(:العامة وأبرزها ما یلي الوقوع في عجزالموازنة توازن الموازنة وعدم مبدأعلى 

األجـل الطویـل إلـى التـأثیر فـي تزایـد اإلنفـاق العـام وهـذه الزیـادة تـؤدي إلـى تفـاقم عجــز  فـيتـؤدي القـروض العامـة   -
الموازنــة العامــة للدولــة، وبالتــالي تجــدد الدولــة نفســها مرغمــة علــى اإلقتــراض مــن أجــل مواجهــة هــذا العجــز ومنــه تبقــى 

 .رغة من الدیون المستمرةالدولة تدور في حلقة مف
یؤدي اإلقراض الحكومي من إلنقاص الطاقة اإلنتاجیة في المجتمع ویساهم ویشجع على تبدیـد األمـوال العمومیـة   -

 .بواسطة تحویل الموارد من القطاع الخاص المنتج إلى القطاع العام غیر المنتج
باإلصــدار النقــدي الجدیــد وهــو مــا یــؤدي إلــى یــؤدي عجــز الموازنــة العامــة للدولــة إلــى طبــع النقــود أي مــا یعــرف   -

زیــادة عــرض النقــود المتداولــة، وبالتــالي تزیــد وســائل الــدفع بشــكل یفــوق حجــم الســلع المعروضــة ومنــه تقــع الدولــة فــي 
 .التضخم وما ینجم عنه من آثار إقتصادیة

م الوقـوع فـي عجـز الموازنـة ومنه نالحظ أن التقلیدیون من أجل تحقیق التوازن في الموازنـة العامـة للدولـة وعـد    
فــال یســتعملونها إال فــي طیــة النفقــات العامــة علــى الضــرائب بشــكل كبیــر أمــا القــروض غالعامــة للدولــة إعتمــدوا علــى ت

 يمفهوم اإلقتصــادالالتوازن بـفـ الحـاالت االسـتثنائیة كـالحروب والكـوارث واألزمـات، ویفضــلون القـروض قصـیرة األجـل،

                                            
 .  13-06ص. 3ط. 2000العربیة القاهرة،  ، دار النهضة "إقتصادیات المالیة العامة مبادئ و"السید عطیة عبد الواحد،   -)1( 
مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، مجلس النشر العلمي، العدد " تطور العجز  في میزانیة السعودیة"محمد صفوان قابل، فرید بشیر الطاهر، -  :أنظر -)2( 

 .187ص. 1996. 82
 .     312ص. 2001.هران األردن، دار ز " المالیة العامة" على محمد خلیل، سلیماني اللوزي،   -
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عد بالموازنـــة العامــة أي زیـــادة النفقـــات فــي اإلیـــرادات العامــة، ومـــن جهــة أخـــرى یســـتز عجــالتقلیــدي یحـــرم الوقــوع فـــي 
 التقلیــــدین الفــــائض فــــي الموازنــــة العامــــة فهــــم دومــــا یركــــزون علــــى مبــــدأ تــــوازن الموازنــــة، فیــــرى ریكــــاردو أحــــد أشــــهر

الضـرائب وهـذه الزیـادة تـؤدي المدرسة التقلیدیـة أن عجـز الموازنـة العامـة یـدفع الحكومـات إلـى زیـادة  االقتصادیین في 
م رأس المـال فـي كإلى خفض اإلنفاق الخاص بالقدر نفسـه وذلـك مـا یـؤثر سـلبا علـى القطاعـات المنتجـة مـن حیـث تـرا

عجـــز فـــي جانـــب  إظهـــاروبالتحدیـــد عـــدم  ةقـــو بنه و خشـــون عـــدم التـــوازن ویعارضـــیهـــذه القطاعـــات، فالتقلیـــدیون دائمـــا 
فـاق نتلجأ إلى اإلقتراض، وهو ما یـؤدي إلـى الزیـادة فـي اإلحالة تزاید العجز سوف مقابل النفقات فالدولة في  التمویل 

العام في الموازنـات الالحقـة وهـو مـا یـدفعها إلـى اللجـوء لإلقتـراض مـن جدیـد وبالتـالي الوقـوع فـي عجـز وهـو مـا أشـرنا 
  .إلیه سابقا، لذلك شكل مبدأ التوازن الركیزة األساسیة في البناء المالي التقلیدي

  المذهب الكینزي: الفرع الثاني
یعتبـر ظهـور الفكـر الكینـزي مـن أهــم المـذاهب اإلقتصـادیة التـي بینـت مــدى أهمیـة عجـز الموازنـة كوسـیلة لمعالجــة    

، فمـع بدایـة القـرن العشـرین بـدأت الـدول الرأسـمالیة 1929األزمات اإلقتصادیة، خصوصا أزمة الكساد العالمي السـنة 
هـا ین الموازنة نتیجة لألحداث التـي حصـلت ففـي الحـرب العالمیـة األولـى تكبـدت الـدول المشـاركة فتبتعد عن مبدأ تواز 

كبیــرة زادت مــن نفقاتهـــا والتــي فاقــت إیراداتهـــا العامــة بشــكل كبیــر، فقامـــت هــذه الــدول علـــى العمــل مــن أجـــل  خســائر
ي مــن هــذا العجــز، ومــع إســتفحال أزمــة تغطیــة هــذه النفقــات والتقلیــل مــن قیمــة العجــز فــي موازناتهــا، ولكــن بقیــت تعــان

الكسـاد فـي بدایــة الثالثینـات وتفشـي أزمــة البطالـة وكسـاد فــي اإلنتـاج وهـو مــا أدى إلـى نقـص اإلیــرادات العامـة، حیــث 
تـــدخلت الـــدول مـــن أجـــل الحـــد مـــن هـــذه األزمـــات اإلقتصـــادیة مـــن خـــالل زیـــادة نفقاتهـــا، وجـــراء هـــذا اإلجـــراء وقعـــت 

ا أدى بهــذه الـدول إلـى التخلــي عـن مبـدأ تــوازن الموازنـة العامـة، فهــذا المـذهب یـؤمن بعــدم فـي عجــز، وهـو مـموازناتهـا 
التقید بتوازن الموازنة العامة حسابیا، ولكن یركز إهتمامه بتوازن االقتصاد الوطني والذي قـد ال یمكـن تحقیقـه إال علـى 

الظـروف االقتصـادیة وتحقیـق التـوازن فـي  حساب عجز الموازنة، فتقوم الدولة بإحداث العجز من أجل أن یتماشى مع
االقتصاد الوطني، ولقد قال كینز أنه لیس من الضروري إحترام مبدأ التوازن السنوي للموازنـة العامـة، ولكـن المهـم هـو 
تــوازن الموازنــة علــى مــدار الــدورة االقتصــادیة بأكملهــا ویصــبح عجــز الموازنــة ضــروري مــا دام یتعلــق بزیــادة اإلنتــاج 

  .والتوظیف
مبـدأ مرونــة الموازنـة العامـة للدولــة أي أن الموازنـة تقــوم بـدور تعویضـي ویتجلــى هـذا الــدور فـي أنــه  نــزیولقـد تبنـي ك  

عنــد وجــود بطالــة فالتمویــل بــالعجز یــؤدي إلــى زیــادة الطلــب الفعلــي ویــتم تعــویض الــنقص الــذي یســود طلــب قطاعــات 
وى العـرض الكلــي، وفـي حالــة التضـخم فــإن الفـائض فــي االقتصـاد الـوطني األخــرى مـن أجــل تحقیـق التعــادل مـع مســت

  الموازنة یؤدي إلى تحقیق مستوى الطلب الكلي إلى الوصول إلى الحد الذي یتناسب مع العرض الكلي ومنه یتحقق 
  .)1( االستقرار في االقتصاد الوطني

                                            
 .125السید عطیة عبد الواحد، مرجع سابق، ص  -  : أنظر -)1( 

 .     21رفعت المحجوب، مرجع سابق، ص  -
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ت مـــن أهمیـــة التـــوازن، فكتـــاب إســـتهدفت بقـــوة نظریـــة التـــوازن وقللـــ ینـــزینـــارد كفأفكـــار االقتصـــادي الكبیـــر جـــون م    
یــد آراء یإلــى تق نــادىأحــدث نقلــة نوعیــة فــي تلــك الفتــرة فلقــد  1936النظریــة العامــة فــي العمالــة والفائــدة والنقــود ســنة 

وتركهـــا، حیـــث نـــادى كینـــز إلـــى ضـــرورة أن تقـــوم الحكومـــة بالــــتاثیر علـــى أســـعار الســـلع والخـــدمات وكمیـــة الكالســـیك 
توزیـع الــدخل مــن خـالل توزیعهــا للضــرائب وشـراء الســلع وبیعهــا وبالتـالي تنشــیط الطلــب االسـتهالك ودرجــة التوظیــف و 

الفعلــي الكلــي ومنــه التــأثیر علــى الفعالیــة االقتصــادیة، وبالتــالي نالحــظ أن المــذهب الكینــزي ال یتماشــى مــع المــذهب 
تــرك مبــدأ تــوازن  ضــرورة لــىاأنصــار المــذهب الكینــزي نــادى التقلیــدي خصوصــا مــا تعلــق بجانــب المالیــة العامــة فلقــد 

                                       .  )1( مبدأ المالیة الوظیفیة والذي یعارض مبدأ الموازنة المتوازنةالموازنة وبإنتهاج 
 المذهب النیوكالسیكي : الفرع الثالث

مریكیـة عـن تحویـل الـدوالر عد انهیـار نظـام النقـد الـدولي فبعـدما تخلـت الوالیـات المتحـدة األبجاء هذا المذهب   
ظهرت في األفق أزمـة الركـود التضـخمي والتـي لـم یسـتطیع الفكـر الكینـزي أن یجـد لهـا حـل، ولقـد  1971للذهب سنة 

تلــك الفتــرة، ویســتند هــذا  جــاء المــذهب النیوكالســیكي مــن أجــل إعطــاء حلــول لمــا كــان یعانیــه االقتصــاد العــالمي فــي
           .وقانون جون باتیست ساي وذلك بإیمانها الشدید بمبدأ الید الخفیة ألدم سمیث ألفكار المدرسة الكالسیكیة المذهب

كـــز هـــذه النظریـــة علـــى تحجـــیم دور الدولـــة فـــي النشـــاط االقتصـــادي حیـــث تـــرى بـــأن الســـبب األساســـي لعجـــز توتر    
كـار المدرسـة النقدیـة فه أبـ الموازنة العامة هو تدخل الدولة في اإلقتصاد، فالمـذهب النیوكالسـبي یسـتند إلـى مـا جـاءت

والتــي تـــرى بـــأن الهـــدف األساســـي للسیاســة االقتصـــادیة یتمثـــل فـــي ضـــرورة مواجهــة التضـــخم ولـــیس الوصـــول لتحقـــق 
االســتقرار االقتصــادي أو الوصــول للتوظیــف الكامـــل، فالوصــول لتحقیــق االســتقرار النقـــدي لــن یتحقــق إال مــن خـــالل 

تفوق مستوى نمو النـاتج المحلـي االجمـالي، كـذلك دة كمیة التقود بمستویات إنتهاج سیاسة نقدیة مشددة تحول دون زیا
بتعــاد الدولـة عـن التــدخل  ٕ نـادى أصـحاب المدرسـة النقدیــة علـى أهمیـة وضــرورة الـتخلص مـن عجــز الموازنـة العامـة، وا

المــــواد فــــي النشــــاط االقتصــــادي مــــن أجــــل التقلیــــل مــــن النفقــــات الجاریــــة، وخصوصــــا تلــــك النفقــــات التــــي تــــدعم بهــــا 
ـــذلك ركـــزت هـــذه المدرســـة علـــى ضـــرورة  ـــیم والصـــحة، إضـــافة ل كومیـــة ححـــد مـــن االســـتثمارات الالاالســـتهالكیة والتعل

نتها تثمروتحویلها لیس ٕ   )2( .ج طریق الخوصصةفیها القطاع الخاص من خالل تقلیص دور القطاع الحكومي وا
  :أبرزها االنتقادات للكنزیین ومن ولقد قام النقدیون بتوجیه العدید من  

 إختالف الطرق االقتصادیة واالجتماعیة في فترة نجاح األفكار الكینزیة عن الظروف التي تلت تلك الفترة مثل  -
 .التضخم والركود وعجز میزان المدفوعات في جل الدول المتقدمة والدول النامیة

  من اجل أن تؤثر في التغیرات  الكینزیة  في المدى القصیر فالسیاسات المالیة دم فاعلیة السیاسات المالیةع  -
  سبب بطئ تفعیل التشریعات والقرارات اإلداریةب االقتصادیة تتطلب فترة زمنیة طویلة من أجل أن تظهر نتائجها، 

                                            
 .48، 45، 44رمزي زكي، مرجع سابق ص ص ص -)1( 
  .218ص. 1988. ،مركز الكتب األردني" علم االقتصاد"ناریمان في بینهرانیش، أدوین مانسفیلد،   -) 2( 

 .102-100، ص ص1986، دار المستقبل العربي، "التضخم المستورد"رمزي زكي،   -
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 .التغیرات االقتصادیة الحادثة في المجتمع مواجهةل 
المحــدثین فــي  نقــدیینالاالنتقــادات بنــت هــذه المدرســة نظریتهــا وأفكارهــا حیــث تألقــت أفكــار  هــذه أســاسوعلــى     

ات االقتصـادیة واالجتماعیـة فــي البلـدان الصـناعیة، ولقـد تبنــى صـندوق النقـد الـدولي والبنــك الـدولي أفكـار هــذه سـالسیا
ــــة والركــــود  األزمــــات الناتجــــة عــــن تفــــاقم خفیــــف مــــن حــــدةتالمــــن أجــــل  واســــتخدمتالمدرســــة  ــــة والبطال عجــــز الموازن

یـــد لعجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة، فأن هـــذه النظریـــة تعتبـــر بمثابـــة عـــالج ماالقتصـــادي، فیـــرى صـــندوق النقـــد الـــدولي 
عجــز الحســاب الجــاري لمیــزان المــدفوعات وبــین القضــاء علــى عجــز  مــنویســتند ذلــك للعالقــة الوثیقــة بــین الــتخلص 

ـــدولي المـــنهج االنكماشـــي لعـــالج العجـــز فـــي المواز  نـــة العامـــة الموازنـــة العامـــة للدولـــة، ولقـــد إســـتخدم صـــندوق النقـــد ال
  .وخفض معدل نمو االنفاق العام الدولة  بواسطة زیادة موارد

ولقـــد جـــاء بعـــد المـــذهب النیوكالســـیكي المـــذهب النیـــوكنزي والـــذي رد علـــى أفكـــار النیوكالســـیك وجـــاء بأفكـــار     
مـن أجـل  علـى ضـرورة تـدخل الدولـةفي تلك الفترة، وأكـد المـذهب النیـوكنزي تتماشى مع األوضاع االقتصادیة الراهنة 

ا أساســیا فــي اإلقتصــاد الــوطني وان تكــون كوســیلة وأداة  ً تحقیــق اإلســتقرار االقتصــادي وأن تلعــب الموازنــة العامــة دور
لعالج الكساد والتضخم بحیـث تكـون كمنقـذ فـي حالـة الكسـاد، ومـن جانـب آخـر االعتمـاد علـى فـائض الموازنـة العامـة 

حقیق العجـز أو الفـائض فـي الموازنـة مـرتبط بحالـة االقتصـاد ومـن مدى مالئمة تان منه فو كموجه في حالة التضخم، 
      )1( .الدورة اإلقتصادیة ولیس بالضرورة التوازن السنوي مدىحدوث توازن الموازنة على الضروري 

  المذهب االشتراكي :الفرع الرابع
رتباطهـا بالخطـة االقتصـادیة تتمیز الموازنة العامة للدولة في المذهب االشتراكي عن باقي المذاهب األخـرى با  

الخطــة الشــاملة وابــرز أدوات تطبیقهــا، ألن النظــام االشــتراكي یرتكــز علــى أســلوب التخطــیط مــن أجــل  مــنفهــي جــزء 
حــــدد وفقـــا للقــــرارات المتعلقـــة بــــالنمو یتاالشـــتراكي  اإلنفـــاق العــــام فـــي االقتصــــادفالوصـــول إلــــى التطـــور االقتصــــادي، 
ا بالنســبة لإلیــرادات فتتولــد داخــل القطــاع العــام، ففــي االقتصــاد االشــتراكي تكــون االقتصــادي والخطــة االقتصــادیة أمــ

االقتصـادي، وبالتـالي نجـد أن االنفـاق العـام یحتـل مكانـة النشـاط  مـنالسلطات العامة هي المسؤولة عن الجزء األكبر 
االشـــتراكي بالموازنـــة الموحـــدة  كـــرف، وتعـــرف الموازنـــة العامـــة فـــي الةوأهمیــة فـــي الموازنـــة العامـــة فـــي الـــدول االشـــتراكی

والمجمعة لكل الهیئات المحلیة كالبلدیة والدائرة والوالیة، فعنـد إعـداد الموازنـة العامـة فـي إقتصـادیات الـدول االشـتراكیة 
تراعـــي التـــوازن المـــالي فیهـــا كمـــا هـــو معمـــول بـــه فـــي المـــذهب الكالســـیكي، بمعنـــى البـــد مـــن تســـاوي جانـــب النفقـــات 

ز قاعـــدة تـــوازن الموازنـــة فـــي الفكـــر االشـــتراكي علـــى العدیـــد مـــن األشـــكال مـــن أبرزهـــا هـــو التـــوازن واإلیـــرادات، وترتكـــ
الداخلي للموازنة، حیـث یكـون فیهـا مطابقـة النفقـات واإلیـرادات للموازنـة الجزئیـة المختلفـة لموازنـة الدولـة المجمعـة، أمـا 

  الجانبین المالي والمادي لعملیة فیه توازن  یكون الشكل األخر للتوازن فهو التوازن المالي لإلقتصاد الوطني، حیث

                                            
 .81.82، ص ص1986، دار المستقبل العربي، "والتكیف الهیكلي في الدول النامیة التضخم" رمزي زكي،- ) 1( 
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  )1( .االجتماعیة من خالل تطابق الخطة االقتصادیة الوطنیة مع مجموع موازین التمویل المتنوعة اإلنتاج
 ینـــتجومنــه باإلعتمــاد علـــى التــوازن الــداخلي للموازنـــات الجزئیــة المختلفــة التـــي تشــكل بمجموعهــا الموازنـــة العامــة     

مــالي فــي الموازنــة العامــة للدولــة، وممــا ســبق نالحــظ أن الفكــر االشــتراكي ینــادي بضــرورة التــوازن فــي الموازنــة تــوازن 
العامـة للدولــة، دون احـداث عجــز فیهـا، بحیــث یكـون هــذا التـوازن محصــلة للتـوازن فــي الموازنـات المحلیــة والتـي تمثــل 

  .في األخیر الموازنة العامة للدولة
              اإلسالمي المذهب: الفرع الخامس

عامــة،  إیــراداتتهــتم الدولــة اإلســالمیة بكفایــة المصــالح والحاجــات األساســیة للمجتمــع وذلــك بمــا تمتلكــه مــن   
العامــة ألنــه بمثابــة مؤشــر عــن دائمــا تســعى إلــى التــوازن المحاســبي للموازنــة المــذهب اإلســالمي نجــد أن الدولــة  ففــي
یــر الــة لــن تلجــا الدولــة إلــى األدوات غاالقتصــادي، ففــي مثــل هــذه الح لبنیــاناالقتصــادیة وســالمة ارار األوضــاع اســتق

ذا اســـتدعت الحـــاالت الطارئـــة التـــي تتطلـــب منهـــا  ٕ العادیـــة لتمویـــل موازنتهـــا عنـــد وقـــوع عجـــز فـــي موزنتهـــا العامـــة، وا
ولـة، فـنالحظ أن قاعـدة التـوازن المحاسـبي مـن أجـل تحقیـق مصـلحة الد عـناالستعانة باإلیرادات غیر العادیـة فتتخلـى 

النفقــات العامــة العادیــة للدولــة اإلســالمیة تتقــدر وفقــا لألهــداف األساســیة للدولــة ومــدى إســتطاعتها األصــل فــي مجمــل 
ووقــوع عجــز فـي الموازنــة العامــة للدولــة تســتعین بــاإلیرادات  اإلیــراداتعلـى تحصــیل اإلیــرادات، ففــي حالــة عـدم كفایــة 

  )2( .غیر العادیة من أجل سد هذا العجز

ل األنظمـــة قبـــولقـــد عـــرف الفكـــر اإلســـالمي نظریـــة العجـــز المقصـــود قبـــل الفكـــر الرأســـمالي الحـــدیث وطبقهـــا   
الوضــعیة، فالدولــة اإلســالمیة لــم تتقیــد بقاعــدة تــوازن الموازنــة العامــة، فكانــت وضــعیة الموازنــة العامــة للدولــة تتماشــى 

أو عجز في الموازنة العامـة للدولـة اإلسـالمیة وارد  فائض ، فوجوداإلسالمیةللدولة  االقتصادیةوتتسایر مع األوضاع 
وجــود عجــز فـــي  لتــاليخصوصــا فــي صـــدر اإلســالم كانــت نفقــات الدولـــة اإلســالمیة تفــوق إیراداتهــا العامـــة وبا دائمــا

هــذا العجــز بعــدة طــرق ووســائل كفیلــة لســد هــذا العجــز فــي الموازنــة  ســالمیة بمعالجــةالدولــة اإل موازنتهــا، ولكــن تقــوم
  )3( .لعامة للدولةا

مـــن أول األنظمـــة التـــي وضـــعت أسســـا متینـــة وصـــحیحة  ياإلســـالم  نظـــام االقتصـــاديال وبالتـــالي نالحـــظ أن  
نظریــة العجــز المقصــود ولــم یتقیــد بمبــدأ تــوازن الموازنــة علــى للموازنــة العامــة، وأعتمــد النظــام اإلقتصــادي اإلســالمي 

      . عجز الموازنة العامة للدولةالعامة ووضع حلوًال وأدوات ناجعة للوقوف أمام 
  أسباب عجز الموازنة العامة للدولة: المطلب الثالث  

  عوامل سیاسیة أو عوامل هناك العدید من العوامل التي تؤدي للوقوع في عجز الموازنة، وهذه العوامل قد تكون    

                                            
( 1  - ) David . wilfred L :" Poblic Finance ; Planning And Economic development ", Macmillon press LTD .Londan and 
Basing Store.1973  , p p 260.262. 

 .326ص. 1980. ، دار الكتاب الجامعي، القاهرة"النفقات العامة في اإلسالم"یوسف ابراهیم،   -)2( 
 .80، دار النفائس، األردن، ص"المدخل الرأسمالیة الناحیة اإلسالمیة"ولید خالد النشابجي،   -)3( 
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مــو االنفــاق العــام بمعــدالت أكبــر مــن ب الرئیســي یرجــع للعوامــل االقتصــادیة، فنبإجتماعیــة أو إقتصــادیة، ولكــن الســ 
معــدالت نمــو اإلیــرادات العامــة مــن األســباب الرئیســیة لبــروز العجــز فــي الموازنــة العامــة، وهــو مــا ســنتناوله فــي هــذا 

  .المطلب
  النمو في اإلنفاق العام  عامل: الفرع األول   

 تماعیـــةجاة االقتصــادیة واالأصــبحت الدولـــة تتــدخل فــي كــل نــواحي الحیــبعــد ظهــور مفهــوم الدولــة المتدخلــة   
یــادة الدولــة فــي تحقیــق مختلــف أهــدافها، فبز النفقــات العامــة مــن أبــرز الوســائل التــي تعتمــد علیهــا  والسیاســیة فأضــحت
  النشاط االقتصادي 

  للدولة تزاید معه نمو النفقات العامة، وهناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى زیادة معدل النفقات
    )1( :لعامة وأبرزهاا

 زیادة أعباء الدیون العامة المحلیة والخارجیة : أوال
عـن سـداد و هـذا بعـد أن تخلفـت العدیـد مـن الـدول النامیـة  لقد ظهر هذا العامل في عقد السـبعینات والثمانینـات

یة إمـا أن توقـف عملیـة التنمیـة االقتصــاد أمـام خیـارین صـعبین نفســها وجـدت هـذه الـدولف دیونهـا بسـبب تفـاقم حجمهـا،
فـال یمكـن لهـا أن تقـوم  هـذه الـدول علـى تمویـل التنمیـة االقتصـادیة علیه فـإذا ركـزتأو تقوم بخدمة الدیون الخارجیة، و 

سمعتها لدى الدول، وفي المقابل إذا قامت بتسدید دیونها فـال یمكـن لهـا تحقیـق  زتهت منهبتسدید التزاماتها الخارجیة، و 
دیون تظهــر فــي الموازنــة العامــة للدولــة، فیــتم حســاب الفوائــد المســتحقة علــى أهــدافها التنمویــة، فأعبــاء خدمــة هــذه الــ

ویالت الرأســمالیة، ومــع التحــالــدیون الداخلیــة والخارجیــة ضــمن النفقــات الجاریــة، أمــا أقســاط الــدیون فتظهــر فــي بــاب 
   .تغطیة هذه الدیونبتزاید المدیونیة الداخلیة والخارجیة تزاید معها اإلنفاق الخاص 

    اإلنفاق العسكري: ثانیا
فهـي تمثـل نسـبة كبیـرة مـن النسـبة اإلجمالیـة  تعتبر النفقات العسكریة مـن األسـباب الرئیسـیة لتزایـد اإلنفـاق العـام

الحروب وعدم االسـتقرار السیاسـي زاد مـن حجـم هـذه  بسببفارتفاع األعباء الدفاعیة واألمنیة لمجموع النفقات العامة، 
ا فـــي تفـــاقم وزیـــادة عجـــز الموازنـــة للـــدول بســـبب ضـــخامة هـــذه النفقـــات، النفقـــات، فاإلنفـــاق العســـكر  ً ا بـــارز ً ي لعـــب دور
ولكــن فقــط الجاریــة مل علــى مخصصــات األجــور والرواتــب والمســتلزمات الســلعیة والخدمیــة تفاإلنفــاق العســكري ال یشــ

ونتیجـــة لعـــدم ألخیـــرة ففـــي اآلونـــة ا ،راد األســـلحة وكـــل المتطلبـــات العســـكریةیســـتیشـــمل أیضـــا النفقـــات المخصصـــة ال
  .في الدول العربیة نالحظ التزاید الهائل في هذه النفقات خصوصا أغلبیة الدول فياالستقرار األمني 

                                            
، 2000، دار الهـدى للثقافـة  والنشـر، سـوریا، "ويمـعالج عجز الموازنة العامة للدولـة فـي ضـوء المـنهج اإلنكماشـي والمـنهج التن"رمزي زكي،  - :انظر )  1( 

  .95-93ص ص
 .538ص  ،1983معهد اإلدارة العامة، . دیةالسعو ، "علم المالیة العامة مع دراسة تطبیقیة من المملكة العربیة"محمد سعید فرهود،   -
، 1999، مؤسســة نهــا الجامعیــة "االقتصــاد المــالي الوضــعي واإلســالمي بــین النظریــة والتطبیــق"أحمــد فریــد مصــطفى، . محمــد عبــد المــنعم  -

  .   339ص
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 نمو العمالة الحكومیةاتساع : ثالثا
تتمیز العمالة في القطـاع الحكـومي بتزایـد معـدالت نموهـا باإلضـافة إلـى تزایـد نسـبتها إلـى إجمـالي حجـم التوظیـف     

زیـــادة الرواتـــب  یـــؤثر علـــى ارتفـــاع حجـــم النفقـــات الجاریـــة مـــن خـــالل  وهـــو مـــا ســـتوى االقتصـــاد الـــوطني ككـــلعلـــى م
هـو الزیـادة الكبیـرة فـي األجـور  هبتتبع موازنات  الدول نجد  تزاید هائل في جانب نفقـات التسـییر سـبنواألجور، فعندما 

ســببا رئیســیا فــي زیــادة اإلنفــاق بشــكل عــام واتســاع حجــم نتیجــة لنمــو العمالــة الحكومیــة، فهــذا النــوع مــن اإلنفــاق یمثــل 
 .عجز الموازنة العامة بشكل خاص

 األزمات االقتصادیة: رابعا
تؤدي األزمات االقتصـادیة إلـى زیـادة عجـز الموازنـة العامـة للدولـة بسـبب زیـادة اإلنفـاق العـام، ففـي حالـة األزمـات     

، فمـــثال فـــي حالـــة الركــــود حــــدتهاالعـــام مــــن أجـــل التخفیـــف مـــن ق االقتصـــادیة تتجـــه معظـــم الـــدول إلــــى زیـــادة اإلنفـــا
تقـوم الدولـة بزیـادة اإلنفـاق العـام مـن أجـل زیـادة التشـغیل وبالتـالي الزیـادة فـي الـدخل الـوطني، ویكـون ذلـك  ياالقتصاد

 .االنتاجيفعاال في الدول المتقدمة لما تتمیز به من مرونة في جهازها 
 الضروریة التوسع في النفقات غیر :خامسا

یعتبر اإلسراف على إقامة المباني الحكومیة الضخمة والفخمة وصرف نفقات كبیـرة علـى شـراء األثـاث الفـاخر وتـزیین 
صـرف نفقـات كبیـرة علـى هـذه المرافـق اإلداریـة وعلـى موظفیهـا فهذه المرافق من األسباب الرئیسیة لتزایـد اإلنفـاق العـام، 

 .تأثیره السلبي على رصید الموازنة العامة ینعكس كل عام وبالتاليحجم اإلنفاق العام بش تساعایزید من 
  زیادة الدعم السلعي واإلنتاجي وزیادة اإلنفاق العام على االستهالك: سادسا

وجـه الدولـة قتصـادیة زاد معهـا حجـم اإلنفـاق فتنطاق تدخل الدولة في النشـاط االقتصـادي والحیـاة اال تساعاكلما زاد   
ین المحلیین یزیـد مـن حجـم نفقاتهـا التحویلیـة وهـو مـا یـؤثر علـى الحجـم الكلـي جالمحلیة ودعم المنتلدعم بعض السلع 

 .لإلنفاق العام
 سیاسة التمویل بالعجز: سابعا
تعتبر هذه السیاسـة مـن السیاسـات التـي تسـتعمل كـأداة مـن أدوات تمویـل التنمیـة االقتصـادیة، ففـي هـذه الحالـة  

تمویلـه بواســطة اإلصـدار النقــدي الجدیـد ومنــه  یـتم مقصـود فـي موازنتهــا العامـة، بحیــث عجــز إلــى إحـداثالدولـة  تلجـا
القطــاع الخـاص وهــذا مـا یــؤدي   فـيیـتم تحقیــق المزیـد مــن التشـغیل للمــوارد العاطلـة مــن أجـل تعــویض ضـعف الطلــب 

أن  ثبـت عـرض الكلـي، ولقـدإلى زیادة المشروعات االقتصادیة ومنه ارتفاع نسب التوظیف واإلنتاج فیزیـد علـى إثرهـا ال
الموازنـة العامـة  عجـزشـلت فـي تحقیـق أهـدافها وتعتبـر مـن األسـباب الرئیسـیة لتزایـد نسـبة فسیاسة التمویـل بـالعجز قـد 

 .للدولة
 التضخم: ثامنا  

بــر هــو تــدهور القــوة الشــرائیة، حیــث یــؤثر ذلــك علــى الدولــة عة المؤدیــة لتزایــد اإلنفــاق العــام مــن األســباب الرئیســی     
تزاید نفقات مشتریاتها وكل مستلزماتها السلعیة، ففي هذه الحالـة تحـاول الدولـة المحافظـة علـى نفـس اإلشـباع قبـل فتـرة 
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تزیــد التضـخم فتمــنح لألفـراد عــالوة مـن أجــل تعـویض االنخفــاض الـذي یطــرأ علـى دخــولهم الحقیقیـة، إضــافة إلـى ذلــك 
عامـــة، ومـــا تجـــدر إلیـــه اإلشـــارة أن ارتفـــاع األســـعار نتیجـــة فـــع كلفـــة االســـتثمار المـــن مخصصـــات الـــدعم الســـلعي وتر 

                . لدیونارتفاع كل أنواع النفقات العامة مثل النفقات المخصصة  لخدمة الال یؤدي لتدهور القوة الشرائیة للنقود 
  تراجع نمو اإلیرادات العامة  :الفرع الثاني

فـي اإلیـرادات العامـة  رتفاع الكبیر في اإلنفاق العام مادام االرتفـاعال یمكن لعجز الموازنة أن یظهر بسبب اال  
  .ل عن نسبة ارتفاع النفقات العامةتقة، ولكن یظهر هذا العجز إذا ارتفعت اإلیرادات العامة بنسبة بسنیكون بنفس ال

حسـاب العالقـة ویمكن التعرف على مدى التفاوت الحادث بین نمو النفقات ونمو اإلیـرادات العامـة مـن خـالل   
بـین التغیــر النســبي فــي اإلیــرادات العامــة والتغیــر النســبي فــي النفقــات العامــة للدولــة عبــر الــزمن، وتعــرف هــذه العالقــة 

  : )1(بمصطلح حساسیة اإلیرادات العامة للتغیر في النفقات العامة، والمعادلة التي تبین لنا هذه العالقة هي
 

 
  

   :                       أن بحیث
  

   e    :  معامل حساسیة الموارد للتغیر مع النفقات العامة.  
    :  التغیر في الموارد الدولة. 
     :   موارد الدولة العادیة 
   :  التغیر في النفقات العامة. 
    :  النفقات العامة.  
  

فیدل ذلك على اتساع ت تتجه نحو التناقص عبر الزمن فإذا كان معامل حساسیة الموارد للتغیر مع النفقا
الفجوة بین نمو النفقات العامة، ونمو اإلیرادات العامة وهو ما یفسر وقوع الدولة في مشكلة عجز الموازنة لفترات 

  .طویلة من الوقت
رور أو تكون متزایدة مع م e 1أما إذا كان معامل حساسیة الموارد للتغیر مع النفقات أكبر من الواحد أي 

یر نحو تقلیص یسسیر في االتجاه الصحیح بمعنى ییعني أن الوضع المالي للدولة عجز فهو  الوقت، وكان هناك
  .العجز في الموازنة العامة للدولة

  وجد عجز في الموازنة العامة للدولة فهنا یكون أمام الدولة ، وe 1: والمتمثلة فيأما الحالة الثالثة 

                                            
  .   69، ص1992سینا للنشر، القاهرة،   ،"الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث" رمزي زكي، -)1( 
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غیر مع النفقات من أجل أن یتحسن الوضع المالي للدولة تلتد رفع قیمة معامل حساسیة الموار  یتطلب عمل كبیر 
  .ویتم تقلیص عجز الموازنة العامة للدولة

  :)1(فیما یليویمكن إبراز أهم العوامل المتعلقة بقصور الموارد العامة للدولة 
 ضعف الجهد الضریبي: أوال

ي هي الطاقة الضریبیة، ففي ریبمن أهم المقاییس األساسیة التي وضعها االقتصادیون لقیاس الجهد الض
الدول النامیة عامة والجزائر بشكل  و تتسمإلى الدخل القومي،  اإلیراداتیقاس الجهد الضریبي بنسبة  األحیان أغلب

خاص بانخفاض نسبة الحصیلة الضریبیة إلى إجمالي الناتج الوطني والسبب في ذلك یكمن في انخفاض متوسط 
ریبي لدى المكلفین بالضریبة وتوسع نطاق االقتصاد غیر الرسمي والذي یعرف بأنه الوعي الض دخل الفرد وانخفاض

  .مجموع الدخول غیر الواردة في الحسابات الوطنیة وكل هذه األسباب تؤثر بشكل كبیر على الجهد الضریبي
 التهرب الضریبي :ثانیا

الضریبي یقلص  الضریبة، فالتهرباقترن وجودها بوجود هرب الضریبي ظاهرة عالمیة قدیمة تعتبر ظاهرة الت
من أهمیة النظام الضریبي ویهدد وجوده، ویختلف مستوى التهرب من دولة ألخرى، وازدادت أهمیة التهرب 

ي إلى وزیادة العجز في الموازنة، فالتهرب الضریبي یؤد يالضریبي جراء النمو المتسارع للنشاط االقتصادي المواز 
تمثل الجزء الكبیر من اإلیرادات ر على الموازنة العامة للدولة ألن الضرائب ما یؤث إنقاص الحصیلة الضریبیة

 میزانیةسیاسة  إتباعحصیلة اإلیرادات العامة ومنه  إنقاصیتضح لنا أن التهرب الضریبي یؤدي إلى  علیهالعامة، و 
  .من شأنها تقلیص حجم النفقات العامة

 جمود النظام الضریبي: ثالثا
ذلك اإلطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي یراد باختیارها وتطبیقها هو  النظام الضریبي

ؤدي تركیبها إلى واالقتصادیة الفنیة التي ی اإلیدیولوجیةتحقیق أهداف السیاسة الضریبیة، فهو مجموعة من العناصر 
فبطء مسایرة التطورات ، مختلفةتستخدم النظام الضریبي للوصول لتحقیق أهدافها ال، فكل دولة )2(كیان ضریبي معین

العالمیة والمحلیة یؤثر سلبا على تطور النظام الضریبي وبالتالي صعوبة تحقیق األهداف التي تسعى إلیها الدول، 
فمعظم الدول النامیة تعاني من جمود نظامها الضریبي، وعدم تطوره وهو ما عرقل مسار النمو االقتصادي بشكل 

  .ولة بشكل خاصالد إیراداتعام وأثر على 
الخزینة العمومیة فقدان أموال كبیرة جراء جمود النظام الضریبي وعدم مرونته، فحصیلة الضرائب في  و تتكبد

كل سنة مالیة تكون عاجزة عن مواكبة التطورات التي تحصل في األسعار والدخول وانخفاض العملة والسبب في 
التي تضعها السلطة التشریعیة والتي تأخذ فترة زمنیة طویلة، ذلك ارتباط تغیر النظام الضریبي بتغیر القوانین 

                                            
  .   97زكي، مرجع سابق، ص رمزي -)1( 
  .15، ص1985، بیروت، "النظم الضریبیة"سعید عبد العزیز عثمان، -)2( 
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آخر التأخر في استعمال  طارات ذات كفاءة عالیة لتطبیق هذه القوانین ومن جانبإإلى عدم وجود  باإلضافة
   )1(.التكنولوجیا الحدیثة كل هذه العوامل أدت إلى جمود وتخلف األنظمة الضریبیة

اتساع الفجوة بینها وبین النفقات العامة وهو ما یزید  منهنمو إیرادات الموازنة و  وبالتالي تأثیرها السلبي على
  .من عجز الموازنة العامة للدولة

 فاءات والمزایا الضریبیةعاإل كثرة: رابعا
الرئیسیة التي أدت إلى تقاعس نمو اإلیرادات العامة هو كثرة اإلعفاءات والمزایا الضریبیة، فهذه  من األسباب

بجذب اءات تؤثر بدرجة كبیرة على إیرادات الموازنة العامة للدولة، فنالحظ أنه عندما ترید الدولة أن تقوم اإلعف
االستثمارات األجنبیة تقدم لها الكثیر من االمتیازات وأبرزها تكون على شكل إعفاءات ضریبیة كبیرة وهو ما یؤثر 

تقدیم هذه اإلعفاءات غیر المدروسة یؤدي إلى الضرر  سلبا على إیرادات الدولة، وبالتالي اعتماد الدولة على
 .)2(السیادیة اتهابإیراد

 امخد التدهور األسعار العالمیة للموا : خامسا
النامیة من عدم استقرار إیراداتها المالیة جراء اعتماد على صادراتها من المواد الخام،  تعاني الكثیر من الدول

ام جراء األوضاع االقتصادیة العالمیة غیر المستقرة یؤثر وینعكس بشكل كبیر فتدهور األسعار العالمیة للمواد الخ
النقد األجنبي وحصیلة اإلیرادات العامة وهو األمر  على الموارد المالیة لهذه الدول، وهو ما یؤدي إلى قلة حصیلة

 )3(.وقوع العجزا على الموازنة العامة مسببا سلب الذي ینعكس
 ت المالیةظاهرة المتأخرا : سادسا

الدولة، والسمات الرئیسیة لهذه الظاهرة هو  زنةاتؤدي ظاهرة المتأخرات المالیة إلى تدهور الموارد العامة لمو 
إضافة إلى تقاعس  التأخر في تحصیل الضریبة في مواعیدها المقررة قانونا ویرجع ذلك للكثیر من األسباب

یر من العمال المختصین بتحصیل الضرائب وضعف الممولین على دفع ما علیهم من ضرائب واإلهمال الكب
اإلمكانیات وكثرة التعقیدات الموجودة في التشریعات الضریبیة كل هذه األسباب تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة التي 

  )4(.للدولة العامة موازنةالأهم إیراد من إیرادات على تؤثر بدرجة كبیرة 

العوامل  العامة للدولة هي عبارة عن نتاج لمجموعة مركبة من یتبین لنا مما سبق أن ظاهرة عجز الموازنة
 .إلى جانب اإلیرادات لذلك ال یمكن حصر العجز في جانب من الجوانب جزء منهایرجع 

  

                                            
  .   98رمزي زكي، مرجع سابق، ص -)1( 
  .   206، ص2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،"المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة"عبد المجید قدي،  -)2( 
      لالقتصادیین المصریین، الجمعیة المصریة  11، المؤتمر العلمي السنوي "عجز الموازنة العامة في الدول النامیة وآثاره"مل نصحي، أحمد محمود كا -)3( 

  .2، ص1986لالقتصاد السیاسي واإلحصاء، القاهرة، نوفمبر        
  .   99رمزي زكي، مرجع سابق، ص -)4( 
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   آثار عجز الموازنة العامة للدولة: المطلب الرابع
طة العدید من الطرق والوسائل، عندما تقع أي دولة في عجز في موازنتها العامة تقوم بتمویل هذا العجز بواس    

وقد یترك تمویل هذا العجز آثار متعددة وتختلف هذه اآلثار باختالف الطریقة التي یتم بها تمویل هذا العجز، حیث 
للحكومة، واآلثار  حرتبة على زیادة اإلصدار النقدي واالئتمان الممنو تالممن التفرقة بین اآلثار التضخمیة أنه ال بد 

  :ف نتناول كل هذه اآلثار فیما یليالناجمة على االقتراض الداخلي والخارجي وسو  غیر التضخمیة
 اآلثار الناجمة على التمویل التضخمي: الفرع األول

یعتبر العجز المتزاید في الموازنة العامة للدولة من األسباب الرئیسیة للتضخم، حیث أنه في حالة لجوء الدولة       
مشكل العجز في مواجهتها لهذه الوسائل سوف تواجه آثار تضخمیة حادة فعوض إلى تمویل العجز عن طریق 

  .وهو التضخم لها مشكل آخر ال یقل خطورة ظهریالموازنة 
  :وقبل التطرق لهذه اآلثار نذكر بأهم أسالیب التمویل التضخمي وهي

 .السلع والخدماتاإلصدار النقدي الجدید عن طریق البنك المركزي والذي ال یقابله غطاء حقیقي من  -
ج الوطني، تاصرفي بمعدل أكبر من معدل نمو النالتوسع في االئتمان الممنوح للحكومة من قبل الجهاز الم -

وهو ما یؤدي إلى تضخم نقدي ویعتبر من أحد أشكال التضخم التي تساهم في رفع المستوى العام لألسعار أما 
لناتج زیادة االئتمان المصرفي بمعدل أكبر من معدل نمو ا التضخم المالي فیظهر عندما یتم خلق النقود عن طریق

 .عن طریق التمویل المصرفي القومي، فهناك نسبة كبیرة من العجز تغطى
  :)1(وأهم آثار اللجوء للتمویل التضخمي ما یلي

وهو  قیمتها لدى األفراد العملة فقدانفقدان النقود ألبرز خواصها والمتمثلة في خاصیة مخزن للقیمة ومنه   -1
ما یؤدي بهم لالحتفاظ بأموالهم بالعمالت الصعبة وهو ما یؤثر سلبا على العملة الوطنیة وینخفض سعر صرفها 

  .مقابل العمالت األجنبیة
عادة توزیع الدخل بشكل عشوائي لفائدة الطبقة الغنیة على حساب الطبقة المتوسطة والفقیرة وهو ما یؤدي إ  -2

على مستوى معیشتهم،  یؤثرب االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار، ما إلى تدهور دخولهم الحقیقیة بسب
ولكن في الجانب اآلخر نجد أن أصحاب الدخول المرتفعة هم المستفیدون من هذه الحالة ألنهم في أغلب األحیان 

 .هم الذین یمتلكون رؤوس األموال ویحققون أرباح مرتفعة بسبب ارتفاع األسعار
التكالیف بالنسبة  المستوى العام لألسعار ترتفع معهالمدفوعات بسبب التضخم، فعندما یرتفع تأثر میزان   -3

یة لهذه المنتجات وتتدهور قیمتها في السوق العالمي ئللقطاعات التي تعمل في التصدیر فترتفع األسعار النها
  فتصبح أسعار السلع  تضخم،الواردات بسبب ال ترتفع حصیلة آخر وبالتالي تنخفض حصیلة الصادرات ومن جانب

                                            
  . 314، ص2000، الدار الجامعیة للنشر، عمان، "كلياالقتصاد ال" أحمد الشقر،   - انظر)1( 

                 دار الفطر الجامعي"االثار االقتصادیة للتمویل بالعجزمن منظور الفقه االسالمي واالقتصاد الوضعي"ابراهیم متولي حسن المغربي، _            
    311 308،ص ص 2010مصر 
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 .تنافس أسعار السلع المحلیة وجراء كل هذا یولد عجز في میزان المدفوعات المستوردة
زید من تعقید مشكل عجز الموازنة العامة، وذلك جراء عدم استجابة الحصیلة یارتفاع مستویات التضخم   -4

 .ونة الجهاز الضریبيالضریبیة للزیادة مع ارتفاع المستوى العام لألسعار بسبب عدم مر 
 .تزاید سرعة تداول النقود بشكل كبیر وذلك بسبب نقص الرغبة لدیهم باالحتفاظ بالنقود  -5

ومما سبق نالحظ أن االعتماد على التمویل التضخمي لعجز الموازنة مهما أدى إلى تحقیق موارد إضافیة إال أنه   
یؤثر بشكل كبیر كما أنه زیادة االستهالك الدخار الخاص اإلضرار باو  یؤدي إلى إعاقة النمو االقتصادي الحقیقي

  .اعلى االستثمارات من كل جوانبه
ومن جهة أخرى ال یرتفع عرض المواد من جهة ؤدي إلى ارتفاع حجم الطلب الكلي یالكتلة النقدیة المتداولة  ایدفتز   

األسعار وتنخفض قیمة  ترتفع التاليوب، ضا یؤدي إلى زیادة الطلب على العر وهو م ،االستهالكیة بنفس النسبة
عجز  و بالتاليیؤدي إلى زیادة حجم النفقات العامة  ستویات التضخم من تلقاء نفسها ماترتفع م و علیهالعملة 

جدید وتمویل تضخمي جدید وهكذا تبقى الدولة تتخبط بین مشكل العجز والموجات العاتیة للتضخم والسبب في ذلك 
ى أن هذه الوسیلة تمنحها القدرة على زیادة اإلنفاق العام دون اللجوء لزیادة الضرائب هو أن معظم الحكومات تر 

على الحكومة جراء وبالتالي عدم خضوعها لتساؤالت المؤسسات التشریعیة، إضافة إلى ذلك عدم ترتب التزامات 
موزانة العامة نجدها بصورة اللجوء لالقتراض، فاآلثار التي تطرقنا إلیها سابقا والتي ظهرت جراء تمویل عجز ال

  .خاصة في الدول التي ال تتواجد فیها موارد أخرى تمكنها من تمویل عجز موازنتها العامة
   اآلثار الناجمة على التمویل غیر التضخمي: الفرع الثاني    
عرفنا على تختلف آثار عجز الموازنة العامة للدولة باختالف الطریقة المتبعة لتمویل هذا العجز، فبعدما ت    

عرج إلى آثار أخرى تختلف تماما عن اآلثار األولى ألن الناتجة عن التمویل التضخمي سوف نمختلف اآلثار 
  :وسائل مختلفة لتمویل العجز أهمهاالحكومة في هذه الحالة تعتمد على 

 .اللجوء لالقتراض بكل أنواعه -
 .الزیادة في معدالت الضرائب -
 .السحب من االحتیاطات الدولیة -
  :وسوف نتطرق إلى آثار كل تمویل فیما یلي    

  قتراض لتمویل العجزآثار اللجوء لإل : أوال
  .طبیعة القرض الذي تعتمد علیه الدولةو تختلف آثار االعتماد على االقتراض لتمویل عجز الموازنة باختالف نوع   

  .ن جهة أخرىلذلك سوف نتطرق إلى آثار القروض الداخلیة من جهة وآثار القروض الخارجیة م
 آثار االقتراض الداخلي -1

عندما تقع الدول في عجز في موازنتها العامة عادة ما تلجأ لتمویل هذا العجز عن طریق اللجوء إلى المدخرات    
 المحلیة وقد یكون ذلك بسبب عدم قدرة الدولة على تنمیة إیراداتها العادیة خصوصا اإلیرادات الضریبیة، حیث تلجأ
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االقتراض الداخلي وذلك عن طریق أدوات الدین العام الداخلي بحیث یتم االقتراض من الجمهور الحكومات إلى 
أذونات الخزینة لألفراد والمؤسسات المالیة، لذلك تعتبر هذه  و الحكومیةغیر المصرفي بواسطة بیع السندات 

ر صافي في غیال یترتب علیها تالطریقة من المصادر التمویلیة غیر التضخمیة ألنها تعتمد على مدخرات حقیقة ف
عرض النقود ألن مصدر األموال المقترضة عبارة عن نقود سبق إصدارها وبالتالي هذه الطریقة ما هي إال نقل 

 ه اآللیة إلى انخفاض عرض النقود، وفي الغالب ماذهعن طریق ما یؤدي یة من قطاع إلى قطاع آخر للقدرة الشرائ
الطریقة نجاح هذه لرط تشیولكن  تمویل عجز موازنتها خصوصا الدول المتقدمة،على هذه الطریقة ل الدول تعتمد

  :)1(امة وهيوجود عدة شروط ه
  فیه بكل أنواعها، وهو ما یسهل تداول أدوات الدین أن تتوفر الدولة على سوق مالي نشط یتم تداول األوراق

 .المحلي
 مستقر ةأن یكون سعر صرف عملة الدول. 
  لة تتمتع بثقة لدى األفراد والمؤسسات تؤهلها للحصول على المبالغ التي تحتاجها عن ال بد أن تكون الدو

 .طریق هذه السندات وأن تحترم آجال االستحقاق المحددة
 بالفائدة الذي تقدمه هذه األدوات موجكون سعر اال تكون نسب التضخم مرتفعة وأن ی ال بد أن. 
  ة وادخارات تمكنها من المساهمة في هذه العملیة االقراضیةأن تتمتع مختلف القطاعات بفوائض مالیال بد. 
التي تلجأ إلى هذه الطریقة وال تتوفر فیها الشروط السابقة، إضافة إلى ذلك تتمادى ولكن هناك الكثیر من الدول     

  :في استعمال هذه الطریقة لذلك تنجم عنها آثار مختلفة وأهمها
متد لفترات طویلة بحیث یكون أثرها تمویل العجز الهیكلي والمزمن وا يإذا ما تم استخدام هذه الوسیلة ف  -

عالج العجز بهذه الوسیلة تكون سببا أساسیا في زیادته ألن التمادي في كمیة األذونات  عكسیا فعوض أنه یتم
ي، وهو ما واضحة عبء خدمة الدین العام المحلالمصدرة وارتفاع أسعار الفائدة التي تمنح لمشتریها سترفع بصورة 

 .یزید من اإلنفاق العام الجاري وبالتالي تتوسع فجوة العجز في الموازنة العامة
تتسبب هذه العملیة في خفض االدخارات في سوق األموال المخصصة لإلقراض لتمویل اإلنفاق الخاص،   -

لقطاع الخاص ل ريوهو ما یعني انخفاض عرض األرصدة النقدیة المتاحة لتمویل اإلنفاق االستهالكي واالستثما
ومزاحمة النشاط الخاص، وتكون هذه الظاهرة بشكل كبیر في الدول التي تكون فیها ومنه ارتفاع أسعار الفائدة 

الموارد المالیة للقطاع الخاص غیر المصرفي محدودة، فتزاید الطلب على المدخرات الخاصة لإلقراض یتسبب في 
ا على استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي تراجعها بسبب ارتفاع بسل ارتفاع أسعار الفائدة المحلیة وهو ما ینعكس

 .كلفة االستثمار الخاص ومزاحمته من طرف القطاع الحكومي في الحصول على األموال

                                            
  .122، مرجع سابق، ص"انفجار العجز" رمزي زكي، - :   انظر)1( 

   211 209ص ص ،2009منشورات جامعة دمشق  سوریا ،" االقتصاد المالي"علي كنعان -
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تؤثر هذه األداة على االستثمار والنمو االقتصادي، فالدولة عندما تقوم باللجوء إلى االدخارات واستعمالها   -
ازنة العامة للدولة توجه هذه األموال لإلنفاق االستهالكي بدال من توجیهها لالستثمارات في تمویل عجز المو 

یؤثر إلى تضرر االستثمارات وتوقف عملیة التنمیة االقتصادیة وهو ما  یؤدي وهو ما والمشاریع االقتصادیة المنتجة
 .مستویات النمو االقتصادي على

لداخلي یؤدي إلى زیادة حجم الدین الداخلي للدولة، وهو ما یثقل اعتماد الدولة بشكل كبیر على االقتراض ا  -
 .كاهلها خصوصا مع ارتفاع األقساط والفوائد

تؤدي هذه الوسیلة إلى تعمیق التفاوت في توزیع الدخل الوطني لصالح الطبقة الغنیة وأصحاب رؤوس   -
تلك النفقات المخصصة  عن  تقل بكثیرة األموال، لذلك غالبا ما نجد أن نفقات الموظفین في الدوائر الحكومی

 .لتسدید الدین العام وفوائده
من بین اآلثار التي تنجم عن هذه الوسیلة هي اآلثار االنكماشیة على االقتصاد الوطني وذلك بسبب رفع   -

ا، وهو ما یؤدي  فة إلى خفض المیل لالستثمار، إضاسعر الفائدة وهو ما یجعل تكلفة رأس المال الثابت عالیة جدً
 .لذلك فارتفاع كلفة رأس المال الجاري یؤدي إلى اتجاه األسعار نحو االرتفاع

وما تجدر إلیه اإلشارة أنه یمكن أن ال تظهر هذه اآلثار إذا تم استعمال هذه الطریقة التمویلیة بشكل جید 
  .وفي الحدود المعقولة ومع توفر الشروط المذكورة سابقا

  آثار االقتراض الخارجي -2
تتمكن الدولة من سد عجز الموازنة العامة عن طریق االقتراض الداخلي، فإنها قد تلجأ إلى  عندما ال

أو من مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة،  اإلقلیمیةاالقتراض الخارجي، وذلك سواء من األسواق الدولیة أو 
مع جهات خارجیة حكومیة أو  فالقروض الخارجیة كما أشرنا إلیها سابقا تشمل كل أنواع القروض التي تبرمها الدولة

خاصة، وبالتالي عندما تعتمد الدولة على االقتراض الخارجي لتمویل عجز الموازنة العامة فتظهر العدید من اآلثار 
في ذلك هو خلق اآلثار  یكون أهمها من خالل استعمال الدولة لمبالغ هذه القروض لتمویل نفقاتها المختلفة، والسبب

د المحلي بحیث تقوم الدولة بإصدار ما یقابل ذلك بالعملة المحلیة، ومع عدم كفایة الموارد التوسعیة على االقتصا
المالیة الداخلیة تزاید اللجوء واالعتماد على القروض الخارجیة، ومع ذلك زادت آثار هذا التمویل ویمكن إبراز أهم 

  :)1(هذه اآلثار فیما یلي
خارجي لتمویل النفقات االستهالكیة یؤدي ذلك إلى زیادة الطلب عندما تقوم الحكومة بإنفاق حصیلة القرض ال -

 .اإلنتاجيالكلي وبالتالي ارتفاع األسعار عند جمود الجهاز 

                                            
                 ، الجمعیة المصـریة 415، مصر المعاصرة، العدد "التشابك المالي والنقدي وفعالیة السیاسة االقتصادیة" أبو العیون محمود، -: أنظر -)1( 
  .  302، ص1989قتصاد السیاسي واإلحصاء والتشریع، القاهرة، لال                   

  .133رمزي زكي، انفجار العجز، مرجع سابق، ص  -  
  . 119رمزي زكي، الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة لدولة، مرجع سابق، ص   -
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االعتماد  التزاید الكبیر في أعباء خدمة الدیون الخارجیة سواء فیما یتعلق بالفوائد أو األقساط خصوصا مع -
 .ویم أسعار الفائدةالكبیر للمقرضین على تع

دي اللجوء إلى االقتراض الخارجي إلى اقتطاع جزء كبیر من حصیلة صادرات هذا البلد وذلك بسبب یؤ  -
 .ارتفاع معدل خدمة الدیون

یؤدي تراكم أعباء الدیون العامة الخارجیة إلى السحب من االحتیاطات الدولیة، وهو ما یؤثر على حجمها  -
 .ي الدولة بشكل عاماألوضاع االقتصادیة ف وبالتالي التأثیر على استقرار

كبیر خصوصا عند تزاید المدیونیة على السیاسات االقتصادیة الداخلیة بحیث تؤثر القروض الخارجیة بشكل  -
، بحیث أنه غالبا على تطبیق سیاسات اقتصادیة قاسیة من أجل إعادة التوازن لالقتصاد الوطني تكون الدولة مجبرة

 .للنقد األجنبي من أجل تخفیض احتیاجاتها ما تنتهج الدول سیاسات اقتصادیة انكماشیة
  .وهو ما یؤثر بشكل كبیر على المستوى المعیشي لألفراد خصوصا الطبقات المحدودة الدخل  

وما تجدر إلیه اإلشارة إلى أنه عندما تعتمد الدولة على طرح السندات الحكومیة في األسواق المالیة الخارجیة    
لعامة للدولة فسوف یؤدي ذلك إلى التأثیر في عرض النقود، فقیام الحكومة بتقیید من أجل تمویل عجز الموازنة ا

في األسواق الخارجیة لتمویل اإلنفاق المحلي سوف یؤدي إلى زیادة عرض حصیلة بیع السندات الحكومیة 
  .النقود
توسعیة على  على النشاط االقتصادي فتؤدي إلى خلق آثار أما بالنسبة آلثار هذه الطریقة التمویلیة    

إنفاق هذه القروض على  االقتصاد المحلي نتیجة الستعمال حصیلة القرض في تمویل النفقات المحلیة، إذ أنه إذا تم
تراض عدم الوصول إلى مرحلة االستخدام الكامل فإن هذا یؤدي إلى زیادة اإلنتاج فالمشروعات االستثماریة با

   .والدخل
 طة الزیادة في معدالت الضرائبآثار اللجوء للتمویل بواس : ثانیا
إضافة لآلثار السالفة الذكر، هناك آثار أخرى تظهر جراء اعتماد الحكومة لزیادة معدالت الضرائب من     

أجل تمویل عجز الموازنة العامة، بحیث تعتبر الضرائب من أهم الوسائل التي تعتمد علیها كمصدر لإلیرادات، 
ما تقوم الدولة برفع معدالت الضرائب من أجل زیادة اإلیرادات  الباللدولة غة فعندما یحدث عجز في الموازنة العام

  :)1(أبرزها و العدید من اآلثار هذه الزیادة في معدالت الضرائبل نتیجةلتغطیة العجز في الموازنة العامة وتنجر 
دولة برفع الضرائب تؤثر الزیادة في معدالت الضرائب على القدرة الشرائیة لألفراد خصوصا عندما تقوم ال -

على القیمة المضافة، فتؤدي هذه الزیادات إلى خفض إنفاق الطبقات المحدودة الدخل بسبب األعباء الكبیرة 
 .للضرائب من جهة والدخل المنخفض من جهة أخرى 

                                            
  .198ابق، صعبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسات المقارنة، مرجع س -: أنظر -)1( 

  .424عادل أحمد حشیش، أصول الفن المالي، مرجع سابق، ص -               
  .  156 -155عبد الرزاق الفارس، مرجع سابق، ص ص -               
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بحیث أنه یمكن لهذه األداة أن تكون تؤثر الزیادات في معدالت الضرائب على حجم اإلستثمارات في الدولة  -
ستعملها الدولة على حسب وضعیتها االقتصادیة فیمكن من خاللها تالح ذو حدین في تأثیرها على االستثمار فس

تشجیع االستثمارات من خالل اإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة على بعض االستثمارات، كما یمكن أن تكون عقبة 
الت بعض الضرائب على األنشطة االستثماریة أو أمام تطور االستثمارات في الدولة، فعندما تقوم الدولة برفع معد

االستثمار وبالتالي تأثر االقتصاد  استحداث أنواع أخرى من أجل تمویل عجز الموازنة فهو ما یؤثر سلبا على
 .الوطني بشكل عام

إلى تخفیض حجم اإلنتاج كما أنها تؤثر في حجم العمالة في القطاعات  تؤدي المعدالت المرتفعة للضرائب -
وكل هذا جراء تأثیر هذه المعدالت المرتفعة في عرض وطلب األموال  ي تفرض علیها نسب مرتفعة من الضرائبالت

 .اإلنتاجیة
 .ر مستوى الطلب الكلي حیث یزداد التأثیر الصافي في حجم الدخل القومي في االقتصادتأث -
ون بین نن المدخرین یقار یؤثر رفع معدالت الضرائب الرأسمالیة على االدخار بحیث ینخفض االدخار، أل -

زیادة االستهالك على لالتضحیة باقتناء الحاجات االستهالكیة والعوائد المتناقضة من مدخراتهم وهو ما یدفعهم 
 .حساب االدخار

القول أن تأثیر رفع معدالت الضرائب من أجل تمویل عجز الموازنة یتحدد على حسب معدالت  وعموما یمكن
ال یمكن اعتبار الضرائب دائما ذات أثر سلبي بل یمكن أن تستخدم كوسیلة لتولید آثار الضرائب وأنواعها، لذلك 

  .ایجابیة
  .دور السیاسة االنفاقیة في عالج عجز الموازنة العامة للدولة: المبحث الثاني

  

االنفاقیــة ،  مــن أبــرز السیاســات االقتصــادیة التــي تتبعهــا الــدول فــي التــأثیر علــى موازناتهــا العامــة هــي السیاســة      
علـى  مفـي تحلـیلهمن االقتصادیین كثیر ال تفق، حیث ی 1929وأخذت هذه السیاسة مكانتها منذ األزمة العالمیة لسنة 

یــر النشـاط االقتصــادي، أمـا فــي بدایـة هــذا القـرن وبعــد األزمـة العالمیــة ین السیاســات األكثـر فاعلیــة فـي تحفأنهـا مــن بـ
حــدة عجــز الموازنــة التــي تعــاني منــه جــراء األزمــة ، فمعظــم الــدول التــي  اســتعملتها الــدول مــن أجــل تخفــیض 2008
  .األزمة قامت بانتهاج السیاسة التقشفیة لتخفیض حدة العجز الكبیر الذي تعاني منه مستها
البدایــة مختلــف الجوانــب النظریــة للسیاســة االنفاقیــة ثــم بعــد ذلــك نتطــرق إلــى فــي المبحــث  اوســوف نتنــاول فــي هــذ    

رشــید اإلنفــاق وبعــده نتنــاول طــرق وســبل تخفــیض اإلنفــاق العــام الــذي تلجــأ إلیــه الــدول مــن أجــل عــالج عجــز سیاســة ت
 .الموازنة العامة للدولة

  االنفاقیةالجوانب النظریة للسیاسة : المطلب األول  
ات التــي تسـعى السیاســة االنفاقیــة دومـا لتحقیــق العدیــد مــن األهـداف االقتصــادیة للدولــة ، فهــي مـن أهــم السیاســ

ما مـــا یتعلـــق بالموازنـــة العامـــة للدولـــة وذلـــك باعتبـــار یتســـتخدمها للـــتحكم فـــي العدیـــد مـــن المتغیـــرات االقتصـــادیة ال ســـ
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نــة ، وســوف نتطــرق فــي هــذا المطلــب لمفهــوم السیاســة االنفاقیــة واز النفقــات العامــة جــزء رئیســي مــن مكونــات هــذه الم
  .ألدوات التي ترتكز علیهاشیر إلى انواألهداف التي تسعى لها ثم بعد ذلك 

  مفهوم السیاسة االنفاقیة  :الفرع األول
هي تلك الوسائل التي یمكن من خاللها التدخل والتأثیر علـى حجـم الطلـب الكلـي فـي االقتصـاد "السیاسة االنفاقیة     

  .)1("الوطني
تهــدف و نفــاق العــام إلالخاصــة بإمجموعــة مــن القواعــد واإلجــراءات والتعلیمــات «وتعــرف السیاســة االنفاقیــة بـــأنها    

لتحقیــق االســتقرار االقتصــادي والتنمیــة االقتصــادیة،فهي عبــارة عــن الطریقــة التــي تســعى مــن خاللهــا الســلطات العامــة 
  .)2(»باستخدام نفقاتها العامة من أجل تحقیق االستقرار االقتصادي 

هدفــه تحقیـق مجموعـة مــن  وهره اإلنفـاق العـام ذي یكـون جــو ة هـي ذلــك السـلوك المـالي للحكومــة الـفاقیـسیاسـة االنال« 
  .)3(»األهداف

اقیــــة هــــي األداة األساســــیة للسیاســــة المیزانیــــة والتــــي تهــــدف لتحقیــــق ســــبق یمكــــن القــــول بــــأن السیاســــة االنف وممــــا    
نفـاق األهداف االقتصـادیة واالجتماعیـة ، فتقـوم الدولـة بالتـأثیر علـى حجـم الطلـب الكلـي فـي االقتصـاد بزیـادة حجـم اإل

قـــوم بتخفـــیض حجـــم اإلنفـــاق الحكـــومي فیـــنخفض حجـــم تالحكـــومي فیـــزداد الطلـــب الكلـــي ومـــن جانـــب آخـــر یمكـــن أن 
  .الطلب الكلي في االقتصاد وهذا كله یكون على حسب الحالة االقتصادیة السائدة في الدولة

ـــة مـــن أجـــل أن تـــؤثر فـــي الطلـــب الكلـــي ســـواء بتحفیـــزه أو  فالسیاســـة االنفاقیـــة هـــي تلـــك السیاســـة التـــي تنتهجهـــا الدول
 .بتخفیضه بهدف تحقیق التوازن في االقتصاد والوصول لتحقیق األهداف المرجوة

  أدوات السیاسة االنفاقیة   :الفرع الثاني
ـــة با یزانیـــةالسیاســـة االنفاقیـــة هـــي أداة مـــن أدوات السیاســـة الم      عتمـــاد علـــى مجموعـــة مـــن الالتـــي تســـتعملها الدول

اســـتخدام النفقـــات العامـــة مـــن أجـــل التـــأثیر علـــى الطلـــب الكلـــي فـــي االقتصـــاد للوصـــول لألهـــداف التـــدابیر المتعلقـــة ب
التـأثیر فــي النفقــات العامــة، ومــن أهــم  مــن خــالل المرجـوة ، فــأدوات السیاســة االنفاقیــة نابعــة مـن جــوهر هــذه السیاســة 

  )4( :أدوات السیاسة االنفاقیة ما یلي

 متخفیض أو زیادة اإلنفاق العا:  أوال
  التي تستخدمها السیاسة یعتبر التأثیر في حجم اإلنفاق العام سواء بالتخفیض أو الزیادة من أبرز الوسائل    

                                            
  . 326، ص 2009، منشورات جامعة دمشق ، " االقتصاد المالي"علي كنعان  -: أنظر)   1( 

- Ahmed Zakane, dépenses publiques productives, croissance a long terme  et politique economique, These de 
doctorat d’état en sciences economiques, Université d’Alger,2003, P29 

 (2  - ) bttp/www.sudanile.com/ indexphp.com .DAte 2010/07/08 . 
 .190ص .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  "الكلیةالمدخل إلى السیاسات االقتصادیة "عبد المجید قدي ،  -)3( 
   
  .191-190عبد المجید قدي ، مرجع سابق، ص ص-) 4( 
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فیتحــدد حجـــم الزیــادة أو التخفــیض علـــى حســب الوضــعیة االقتصـــادیة للدولــة وبــالقیود المالیـــة التــي تعرفهـــا  ،االنفاقیــة
عیة أو سیاســیة انكماشــیة وذلــك حســب ســاالنفاقیــة سیاســة تو  الدولــة مــن جهــة أخــرى وبالتــالي یمكــن أن تكــون السیاســة
فاق ألن هنـاك حـدود یجـب تتعدى مقدارا معینا من نسبة االن الطبیعة االقتصادیة للدولة ، ولكن ال یمكن ألي دولة أن

ا آثـار قامـت بتجاوزهـا سـوف تنجـز علیهـ إن علیها أن تحترمها وبالتالي ال بد أن تأخـذ فـي الحسـبان تلـك الحـدود ألنهـا
ســلبیة وخیمــة ، ولكــن مــن جهــة أخــرى یمكــن أن تكــون زیــادة ال إرادیــة لإلنفــاق العــام بســبب أوضــاع معینــة فــي الدولــة 

إلـخ كــل هـذه العوامـل تـؤدي إلــى زیـادة اإلنفـاق العـام بشـكل غیــر مسـطر ومخطـط لـه مســبقا ...مثـل األزمـات والحـروب
إعمـار الدولـة بعـد مـرور عاصـفة بهـا أو كارثـة طبیعیـة ، أو إذا فمثال ال یمكن الـتحكم فـي النفقـات التـي توجـه إلعـادة 

دخلــت دولــة معینــة فــي حــرب مــا فــال یمكــن تحدیــد النفقــات العســكریة لهــذه الحــرب وبالتــالي كــل هــذه العوامــل ال یمكــن 
  .التحكم فیها وبالتالي ال یمكن كبح تزاید االتفاق العام

ولفتــرة طویلــة ألن ذلــك ســوف یــنعكس علیهــا  انكماشــیةة انفاقیــة ومــن جانــب آخــر ال یمكــن للدولــة أن تنــتهج سیاســ   
بعــدة انعكاســات ســلبیة فكــل دولــة لــدیها حــد أدنــى مــن حجــم اإلنفــاق ال یمكــن لهــا أن تخرقــه ألنــه ألي دولــة التزامــات 

التــي ال نفقــات االجتماعیـة بكـل أنواعهــا وغیرهـا مـن النفقــات األخـرى و الم بهـا خصوصـا مــا تعلـق بو انفاقیـة ال بـد أن تقــ
یمكــن أن تتخلــى عنهــا أو تقلــل مــن حجمهــا مهمــا كانــت الظــروف االقتصــادیة التــي تمــر بهــا وبالتــالي ال بــد للدولــة أن 

  .تكون دقیقة في تسطیر سیاستها االنفاقیة وتستعمل وسائلها بعنایة كبیرة من أجل أن ال تعالج مشكلة بمشكلة أخرى
 إعادة هیكلة بنیة اإلنفاق العام: ثانیا
كز المبدأ األساسي إلعادة هیكلة بنیة اإلنفاق العام على الوضعیة االقتصادیة للدولـة فهـي التـي تحـدد كیفیـة یرت

إعــادة الهیكلـــة فـــي البنیــة الرئیســـیة لإلنفـــاق العـــام، فــإذا كانـــت الدولـــة تعــاني مـــن شـــح فـــي مواردهــا المالیـــة لیســـت لهـــا 
ب القطاعـــات ســوف تقـــوم بإعــادة هیكلـــة نفقاتهــا علـــى حإیــرادات متنوعــة وتمـــر بوضــعیة مالیـــة معقــدة نالحـــظ أنهــا ســ

یر الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة للدولـة ، وبالتـالي تكـون إعـادة بنـاء هیكـل سالمهمة جدا والتي تكون ذات أهمیة في 
العـام علـى  اإلنفاق العام بواسطة مراجعة األولویات االنفاقیة التي تقوم بها الدولة ، وفـي الغالـب مـا یـتم هیكلـة اإلنفـاق

  :  الشكل التالي
 .نفقات موجهة للخدمات العامة -
 .نفقات موجهة لألمن والدفاع -
 .نفقات الخدمات االجتماعیة -
 .نفقات الشؤون االقتصادیة -
 .نفقات أخرى -

وبالتـالي نالحـظ أن إعــادة هیكلـة بنیــة اإلنفـاق العـام مــن أهـم أدوات السیاســة االنفاقیـة التـي تعتمــد علیهـا لتحقیــق 
وتــتحكم فــي هــذه العملیــة الوضــعیة االقتصــادیة التــي تســود الدولــة وبالتــالي إعــادة الهیكلــة ال تكــون عشــوائیة  أهــدافها
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فعـال إلنفاقهـا العـام مـن جهـة وتحقیـق األهـداف المكن الدولـة مـن التسـییر یولكن تكون بشكل ممنهج ومخطط له لكي 
  .المسطرة من جهة أخرى

یحقـق النتـائج المرجـوة ال بـد أن یكـون وفـق كـي فـاق العـام بشـكل صـحیح ومن أجل أن تتم إعادة هیكلة بنیـة اإلن
  :المبادئ التالیة

 إنتهاج مبدأ األولویة -1
فالعمــل علــى احتــرام هــذا المبــدأ یــؤدي إلــى حفــظ  ةهامــاألمــوال إلــى القطاعــات ال یرتكــز هــذا المبــدأ علــى توجیــه     

یعتمـد هـذا المبـدأ علـى تحلیـل التكلفـة والعائـد فالمقارنـة  وتعظیم منفعـة اسـتخدامها بحیـث األموال العمومیة من الضیاع
بین تحلیل التكلفة والعائد تؤدي إلى اختیار المشاریع والقطاعات الهامة بالنسـبة لالقتصـاد الـوطني، لـذلك یعتمـد فقهـاء 

ــــار المباشــــرة لكــــل هــــذه المشــــاریع مــــن أجــــ ــــة لألهــــداف المرجــــوة واآلث ل ترتیــــب المالیــــة العامــــة علــــى األوزان الترجیحی
  .القطاعات حسب أفضلیتها في تحقیق المصلحة العامة ومنه  یتم إعادة هیكلة بنیة اإلنفاق العام

 توفر المعلومات المالیة -2
تــوفر جملــة المعلومــات الضــروریة عــن المــوارد المالیــة لــة بنیــة اإلنفــاق العــام ال بــد أن تمــن أجــل القیــام بإعــادة هیك   

تلفـة، ویشـترط فـي هـذه المعلومـات أن تكـون معالجـة ودقیقـة قـدر اإلمكـان لكـي تكـون المتوقعة وعن أوجه اإلنفاق المخ
التأكـد مــن اتجاهـات حركـة اإلیــرادات واإلنفـاق مسـتقبال ، فهــذه  مـنقابلـة لالسـتعمال ، وبالتــالي تسـمح هـذه المعلومــات 

لقیــام بهیكلــة النفقــات العامــة المعلومــات تســاعد علــى تحقیــق المبــدأ األول بحیــث یمكــن مــن خاللهــا القیــام بالترتیــب وا
  .على حسب القطاعات

 ضمان تحقیق المردودیة للنفقات -3
بحیـث یجـب أن تعكـس المردودیـة النتیجـة التـي تترتـب عـن النفقـة  یجب أن تحقق النفقات العامة أهـدافها المرجـوة     

تعكـس قیمـة األمـوال التـي أنفقتهـا  العامة سواء كانت مردودیة اقتصادیة أو اجتماعیة ،فیجب أن تكون المردودیة جیدة
الدولـــة النفقـــات الدولـــة مـــن أجـــل تـــوفیر الســـلع والخـــدمات ، فالعمـــل علـــى جـــودة الســـلع والخـــدمات تتفـــادى مـــن خاللـــه 

 .اإلضافیة الكبیرة
  أهداف السیاسة االنفاقیة  :الفرع الثالث

ثیرات ى كبیــرة علــى التوازنــات المالیــة تكتسـي السیاســة االنفاقیــة أهمیــة كبیــرة بالنسـبة لمعظــم الــدول لمالهــا مــن تـأ
من جهة ولمالها مـن انعكاسـات علـى الحیـاة االقتصـادیة مـن جهـة أخـرى ، وبالتـالي تسـعى كـل الـدول النتهـاج سیاسـة 

  :انفاقیة رشیدة تمكنها من الوصول لتحقیق العدید من األهداف ومن أبرزها
 ستوى األسعارالتأثیر على م: أوال

في سیاسة اإلنفاق الحكـومي علـى األسـعار ویكـون ذلـك عـن طریـق تـأثیر السیاسـة االنفاقیـة علـى تؤثر التغیرات       
الضــغوط التضــخمیة ، فــیمكن الوصــول لتحقیــق التوظیــف الكامــل عنــدما تكــون كــل الطاقــات اإلنتاجیــة موظفــة ، فــإذا 

لتــالي ارتفــاع األســعار وبا تحقــق معــدل اإلنتــاج عنــد مســتوى التشــغیل الكامــل فــإن أي ارتفــاع فــي الطلــب ســیؤدي إلــى
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میا ، فعنــدما تســتطیع الحكومــة التنبــؤ بشــكل صــحیح بوقــوع التضــخم فــإن اســتخدام یكــون فــائض الطلــب الكلــي تضــخ
السیاســة االنفاقیــة االنكماشــیة المقیــدة تمكــن مــن الحــد مــن ارتفــاع األســعار وبالتــالي الحــد مــن الموجــات التضــخمیة ، 

فقاتهـا یـؤدي بواسـطة آلیـة المضـاعف إلـى تخفـیض حجـم االسـتهالك وهـو األمـر ومنه عندما تقوم الحكومة بتخفـیض ن
 .)1(الذي یؤدي انخفاض الطلب وینقص من مستوى الزیادة في األسعار

وبالتـالي فاالقتصـاد فــي حـاالت التضـخم یقتــرب إلـى حالـة التشــغیل التـام فترتفـع أســعار السـلع والخـدمات ویــزداد 
رجـاع مسـتویات  من انفاقیة انكماشیة من أجل التقلیلسیاسة انتهاج الطلب الكلي فتلجأ الحكومة إلى  ٕ عملیـة التـداول وا

األسعار لطبیعتها ، والعكس إذا كـان االقتصـاد یمـر بفتـرة كسـاد فتنـتهج الدولـة سیاسـة انفاقیـة توسـیعیة مـن أجـل زیـادة 
  .مضاعف اإلنفاق الحكوميجراء مستوى  زیادات متتالیة في الدخل الوطنيالطلب الكلي وهو ما یترتب علیه 

  توزیع الدخل : ثانیا
ترمي السیاسة االنفاقیة إلى توزیع أمثل للدخل فمكونات اإلنفاق سـواء االسـتثمار واالسـتهالك والزیـادة فـي صـافي      

مــا یمتلكــه األفــراد تــؤثر كلهــا فــي تحقیــق توزیــع عــادل فــي الــدخول، فــنمط إعــادة توزیــع الــدخل الفــردي والــذي یصــاحب 
نفاق الحكومي یتوقف بشكل كبیر على الكفایة اإلنتاجیـة ، ألن ضـعف هـذه األخیـرة لـن یمكـن األفـراد مـن اسـتعمال اإل

الزیــادة التــي تحــدث فــي دخــولهم فــي زیــادة كفــاءتهم اإلنتاجیــة وذلــك بســبب عــدم وجــود خــدمات مثــل خــدمات الصــحة 
قـوم بتحفیـز الزیـادة تائیة لألفراد یجـب أن ر القدرة الش عإلخ ، لذلك فقبل أن تقوم الحكومة على رف... تعلیم واإلسكان وال

على اإلنتاج في السلع والخدمات الضروریة للحیاة ومنه تتجنب اإلرتفاع فـي األسـعار المصـاحب للزیـادة فـي الـدخل ، 
فالحكومـــة تســـعى دائمـــا لتخفـــیض الفجـــوات بـــین أصـــحاب الـــدخول المرتفعـــة وأصـــحاب الـــدخول المنخفضـــة مـــن أجـــل 

التي تساهم بشـكل كبیـر فـي زیـادة المسـتوى المعیشـي ن ذلك بواسطة السیاسة االنفاقیة عدالة اإلجتماعیة ویكو تحقیق ال
 . )2(للطبقات الضعیفة ورفع دخولهم 

 الوصول لتحقیق االستقرار االقتصادي: ثالثا
اإلنفـاق العـام وانتهـاج  تسعى السیاسة االنفاقیة لتحقیق االستقرار االقتصادي وذلك عن طریق التحكم فـي مسـتوى     

إنفاقیـــة حكیمـــة ، وتظهـــر لنـــا العالقـــة بـــین السیاســـة اإلنفاقیـــة واالســـتقرار االقتصـــادي مـــن خـــالل الكثیـــر مـــن  سیاســـة
النمـو أو مسـتوى األسـعار وبالتـالي نالحـظ مـدى التــرابط أو المؤشـرات التـي تـؤثر فیهـا السیاسـة اإلنفاقیـة سـواء الـدخل  

االنفاقیــة وصـوال لتحقیـق االسـتقرار االقتصـادي ، فعملیــة توزیـع الـدخل الحقیقـي لمختلــف  بـین هـذه المؤشـرات والسیاسـة
األفراد یتأثر بشكل كبیر في مجهودات الدولة في تحقیق االستقرار االقتصـادي عـن طریـق اسـتخدام السیاسـة االنفاقیـة 

اإلنفـاق االسـتثماري یـؤدي إلـى  والتي تؤثر أیضا على نسب النمو االقتصادي یبـرز ذلـك مـن خـالل المضـاعف فزیـادة

                                            
الریـاض ،  ،للنشـر ،ترجمـة عبـد الفتـاح عبـد الرحمـان ، عبـد العظـیم محمـد ، دار المـریخ " ریجـارد إلتـروب االقتصـاد الكلـي"جیمس جـوارتین ،  -  :أنظر  -) 1( 

  .306، ص 1999
  .  329،ص 1999، دار وائل للنشر ، األردن " مباد ئ االقتصاد الكلي"خالد واصف الوزاتي ، أحمد حسین الرفاعي ،   -

  .207طارق الحاج، مرجع سابق ، ص  -)2( 
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لمضـاعف علـى مـدى مرونـة وتوسـع ایتوقـف أثـر  وزیـادة الـدخل القـومي وذلـك بمقـدار أكبـر مـن الزیـادة فـي اإلنفـاق ، 
بحیـــث أن إنتهـــاج  لیـــة فــي االســـتهالك كلمـــا قـــام المضــاعف بـــأثرهاالجهــاز اإلنتـــاجي فكلمـــا تجــاوب مـــع الزیـــادات المتو 

ر إیجـابي ـر مؤشــعتبـ، وهـو مـا ی)1(الرئیسـي هـو الوصـول إلـى مسـتویات مقبولـة مـن النمـو اسیاسة انفاقیة توسعیة هـدفه
االقتصــادیة فتســتعمل السیاســة االنفاقیــة لتحقیــق االســتقرار االقتصــادي  اد الــوطني وعلــى الوضــعیةـعلــى أداء االقتصــ

 .وفقا للحالة االقتصادیة
 تحقیق التوازن في الموازنة العامة : رابعا

الدولـة، فلـیس مـن المنطقـي  هداف الرئیسیة واألساسیة للسیاسـة اإلنفاقیـة هـو المحافظـة علـى تـوازن موازنـةمن األ     
ال بــد مــن مراعــاة الركیــزة األساســیة الموجهـــة  أنــهإذ التمــادي فــي انتهــاج سیاســة انفاقیــة تخــل بــالتوازن المـــالي للدولــة 

تحكم وبشــكل كبیــر فــي طبیعــة السیاســة تــهــي التــي  ه األخیــرة فهــذاإلیــرادات العامــة،  والمتمثلــة فــي للسیاســة اإلنفاقیــة 
وقــوع فــي عجــز مــالي كبیــر ألنــه الأن یكــون هنــاك انســجام وتناســق بــین الجــانبین مــن أجــل عــدم بــد اإلنفاقیــة لــذلك ال 

غالبــا مــا تكــون السیاســة االنفاقیــة الغیــر مخططــة بشــكل جیــد ســببا رئیســیا فــي وقــوع الــدول فــي عجــز مــالي ال یمكــن 
جــه بســهولة وفــي فتــرة وجیــزة ، فالسیاســة االنفاقیــة لهــا دور فعــال فــي عــالج االخــتالل فــي عجــز الموازنــة العامــة عال

یجب أن یؤخذ بعین االعتبـار األوضـاع االقتصـادیة للدولـة ثـم بعـد  وللدولة بالتأثیر على مختلف أنواع اإلنفاق العام، 
 .ذلك یتم انتهاج السیاسة االنفاقیة المناسبة 

ر مــن أهــم السیاســات الفعالــة والناجعــة لعــالج مختلــف األزمــات عتبــل عــام یمكــن القــول أن السیاســة اإلنفاقیــة توبشــك 
  .االقتصادیة لمالها من تأثیر كبیر في التحكم في مختلف األزمات كأزمة التضخم وأزمة الكساد

  .ة للدولةترشید اإلنفاق العام كآلیة من آلیات عالج عجز الموازنة العام: المطلب الثاني
عجــز الموازنــة العامــة للدولــة  و عــالج  یعتبــر ترشــید اإلنفــاق العــام مــن أبــرز الطــرق المســتعملة فــي تخفــیض      
  .هإلى ترشید نفقاتها للتخفیف من حدتفي موازنتها  لعجز حاد مواجهتها هذه األخیرة عندم و لذلك تق

   تعریف ترشید اإلنفاق العام:  الفرع األول  
فع لألفراد بواسطة زیادة كفـاءة هـذا اإلنفـاق إلـى أعلـى درجـة نتحقیق أكبر « ید اإلنفاق العام على أنه یعرف ترش    

ممكنــة والقضــاء علــى جمیــع أوجــه اإلســراف والتبــذیر ومحاولــة تحقیــق التــوازن بــین النفقــات العامــة وأقصــى مــا یمكــن 
  .)2(»تدبیره من الموارد المالیة للدولة 

توجیــه النفقــات العامــة مــن أجــل زیــادة حجــم ونــوع النفــع العــام  "نفــاق العــام أیضــا علــى أنــهویعــرف أیضــا ترشــید اإل   
بتوزیعهـا وفقـا لمنظـور شـامل وعــام لمجمـوع حاجـات المجتمـع والعمـل علــى إشـباعها وفقـا ألولویـات واضـحة األهمیــة 

ٕ  بعیدا   .)3( "دار األموال العمومیة وذلك بأدنى حد من التكلفةهعن التبذیر واإلسراف وا

                                            
  .196عبد المجید قدي، مرجع سابق ، ص ) 1( 
  .412ص ، 1995، دار النهضة العربیة ،بیروت ، "المالیة العامة " حسن عواضة ، -)2( 
  .82، دار النهضة العربیة القاهرة ، بدون سنة النشر ، ص " علم المالیة العامة والتشریع المالي"زین العابدین ناصر ،  -)3( 
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ام واالعتمـاد علــى ـاق العـــــد األمثـل لإلنفـوممـا سـبق یمكـن إعطــاء تعریـف شـامل لترشــید اإلنفـاق العـام هـو تحدیــد الحـ
  .دار األموال العمومیة وبالتالي تحقیق األهداف المرجوة هالرشادة في عملیة صرف النفقات العامة وتجنب إ

  ضوابط ترشید اإلنفاق العام:  الفرع الثاني
  .)1(: عدید من الضوابط التي تحكم عملیة ترشید اإلنفاق العام وأهمهاهناك ال
 االبتعاد عن اإلسراف والتبذیر: أوال

إنـه مــن األسـباب الرئیســیة لتزایـد اإلنفــاق العــام هـو التبــذیر واإلسـراف فــي عملیــة اإلنفـاق العــام ، ویظهـر لنــا ذلــك      
عــد هــذه الحالــة مــع قاعــدة مــن القوا تتنــافىمصــروفة علیــه ، حیــث عنــدما ال یتعــادل نفــع اإلنفــاق العــام مــع المبــالغ ال

دار األمــوال العمومیــة للدولـــة هــهــذه الحالــة العدیـــد مــن اآلثــار الســلبیة وأبرزهــا إ عــن الرئیســیة لإلنفــاق العــام ، فتنجــر
دي وبالتــالي تبدیــد جــزء مــن دخــل األفــراد والــذي  تحصــلت علیــه الدولــة عــن طریــق الضــرائب ، ومــن جانــب آخــر یــؤ 

دفع الضــرائب تكــون بــالتمــادي فــي اإلنفــاق العــام إلــى تفشــي ظــاهرة التهــرب الضــریبي وذلــك ألن الممولــون والمكلفــون 
لـدیهم فكــرة ســلبیة حــول دفــع الضــرائب وتوجیههــا ، ومــن أهــم اآلثــار الســلبیة األخــرى والخطیــرة هــي إضــعاف الثقــة فــي 

الـدول خصوصـا مـن كثیـر فـي اإلسراف فـي صـرفالنفقات العامـة أوجه التبذیر و  كما أن هناك الكثیر منمالیة الدولة ، 
 )2(: الدول النامیة وأهمها

 داخل في اختصاصـات الوحـدات اإلداریـة وقیـام أكثـر مـن جهـة واحـدة تنظیم الجهاز الحكومي، فنالحظ ت سوء
ف آداء هـذه الخـدمات بأداء نفس الخدمات أو خدمات متفاوتة أو متكاملة ، وهو األمر الذي یترتـب علیـه ارتفـاع تكـالی

 .بدون أي مبرر
 العامـــة  وازنــةالزیــادة المفرطــة فــي عــدد العــاملین فــي اإلدارات الحكومیــة، فهــذه الزیــادة تــنعكس ســلبا علــى الم

هــدار  ٕ ا لألمــوال للدولـة، فالعــدد الزائــد مــن العــاملین فـي اإلدارات العمومیــة یمثــل ثقــال كبیــرا علـى المــوارد المالیــة للدولــة وا
 .االعمومیة له

 الصــحیة، بحیــث نجــد أن هنــاك  ت العمومیــة كالخــدمات التعلیمیــة واالرتفــاع الكبیــر فــي تكــالیف تقــدیم الخــدما
مبالغـة فــي تقـدیم هــذه الخــدمات یفـوق الطاقــة المالیـة للدولــة،وفي كثیــر مـن األحیــان مـا یقــوم القــائمون علـى تقــدیم هــذه 

یة بكمیـات كبیـرة ثـم بعـد ذلـك تتلـف النتهـاء تـاریخ صـالحیتها الخدمات بعدم ترشید اإلنفاق فیها ومثال ذلك شراء األدو 
 .بین مدى اإلسراف والتبذیر في مثل هذه الخدماتتوهناك الكثیر من األمثلة التي تظهر و 

  مختلـف المشـاریع سـواء مشـاریع توصـیل المـاء  ات العمومیـة المكلفـة بإنجـازغیاب التنسـیق بـین مختلـف اإلدار
ٕ أو الكهربــاء أو الغــاز أو ت دار األمــوال العمومیـــة هــعبیــد الطـــرق ، فعــدم وجــود تنســـیق یــؤدي إلــى اإلســراف والتبـــذیر وا

 .إلخ... فیمكن تعبید الطریق أكثر من مرة جراء الحفر المتكرر لتوصیل الغاز والكهرباء والماء
                                            

  .72،ص 1996، مطبعة جامعة النیلین ، الخرطوم ، "المالیة العامة والمالیة العامة اإلسالمیة"إبراهیم أحمد عبد اهللا ،  -)1( 
  .76ابراهیم أحمد عبد اهللا، مرجع السابق ، ص  -: أنظر  -)2( 

-  Jacque muller et autres," economie manuel d’application", Dunod, Paris, 3eme edition, 2002, P188  
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 لیات الزیـــادة المفرطـــة فـــي نفقـــات التمثیـــل الخـــارجي بســـبب المبالغـــة فـــي إنشـــاء العدیـــد مـــن الســـفارات والقنصـــ
یترتـب علـى ذلـك نفقـات كبیـرة تخـص اإلدارات ومرتبـات العـاملین فیهـا فوالمكاتـب الثقافیـة والتجاریـة والمالیـة والسـیاحیة 

 .ونفقات أخرى
  تحدید حجم أمثل للنفقات العامة: ثانیا

فــراد یعتبـر الحجـم األمثـل للنفقــات هـو الحجـم الــذي یسـمح بتحقیـق أكبـر مســتوى مـن الرفاهیـة ألكبــر عـدد مـن األ
أن یراعي ما یمكن تحصیله من الموارد المالیة للدولة ، فلـیس مـن المعقـول أن تتجـه النفقـات العامـة للدولـة  بشرطولكن 

نحــو التزایــد بــال حــدود ولكــن تفــرض المصــلحة والحاجــة بــأن تصــل النفقــات العامــة إلــى مســتوى معــین وهــو مــا یعــرف 
إلشـــارة أن تزایـــد اإلنفـــاق العـــام غالبـــا مـــا یكـــون مقصـــودا ومتعمـــدا، بـــالحجم األمثـــل للنفقـــات العامـــة، ومـــا تجـــدر إلیـــه ا

الهادفــة إلــى  یزانیــةخصوصــا فــي ظــل االتجاهــات الحدیثــة التــي تعتمــد علــى آلیــات الســوق، باالعتمــاد علــى السیاســة الم
م هنــا قــد تحقیــق أهــداف المجتمــع خصوصــا هــدفي التنمیــة االقتصــادیة والعدالــة فــي توزیــع الــدخول فترشــید اإلنفــاق العــا

یمكـن القـول أنـه ال بـد  وعلیـه )1(یؤدي إلى تـدهور معـدالت التنمیـة االقتصـادیة والتزایـد فـي التفـاوت فـي توزیـع الـدخول، 
مــن تحدیــد لحجــم أمثــل للنفقــات العامــة یتماشــى مــع تحقیــق أهــداف المجتمــع إلــى حــد كبیــر وتجنــب الزیــادة المفرطــة فــي 

  .ماإلنفاق العام والتي ال یقابلها نفع عا
  :ومن أجل الوصول لتحدید الحجم األمثل للنفقات العامة یجب أن تتوفر العناصر اآلتیة

 .زیادة الدخل الوطني  -
 .طریقة توزیع الدخل الوطني على أفراد المجتمع -
 . الموارد المالیة للدولة -

صــت درجــة التفــاوت فــي فــنالحظ أن الرفاهیــة فــي أي مجتمــع ترتفــع كلمــا ارتفــع متوســط دخــل الفــرد الحقیقــي وكلمــا تقل   
  .توزیع الدخل الوطني بین األفراد

 فرض رقابة على اإلنفاق العام : ثالثا
یعتبر جانب الرقابة من أهم العناصر الفعالة في عملیـة ترشـید اإلنفـاق العـام ، لـذلك نجـد أن هـذه العملیـة مطبقـة      

النفقـات العامـة فـي أوجههـا بشـكل یضــمن ى صـرف فـي كـل الدولـة وتقـوم بـه العدیـد مـن األطـراف مـن أجـل السـهر علـ
رقابة حازمة ودقیقـة علـى اإلنفـاق العـام مـن أجـل االقتصـاد فـي صـرفه لضرورة ال تحقیق أقصى نفع عام، لذلك ظهرت

وقد تكون الرقابة رقابة قبلیة أي قبل صرف النفقـات العامـة أو بعدیـة  )2(وحسن استغالله في أحسن وجوه االستغالل، 

                                            
  .09ص   ،2006، اإلسكندریة ، ، الدار الجامعیة  "ترشید اإلنفاق العام وعالج عجز میزانیة الدولة"محمد عمر أبو دوح ، -   : أنظر -)1( 

، دراسـة حالـة الجزائـر، أطروحـة الـدكتوراة غیـر منشـورة، قسـم "الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید اإلنفاق العام و الحد مـن الفقـر"شعبان فرج،  -
  .90، ص 2012-2011، 03العلوم اإلقتصادیة ، جامعة الجزائر 

، دراســة مقارنـة ، دار الفكـر الجــامعي ، "تحقیـق التــوازن المـالي العــام فـي الدولــة الحدیثـة أثــر السیاسـات المالیــة الشـرعیة فــي"محمـد حلمـي الطـوابي ،  -)2( 
  .180، ص2008اإلسكندریة، 
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و ،  هلـ قات العامة، والهدف الرئیسي منها هـو التأكـد مـن أن اإلنفـاق العـام یـتم بالشـكل الـذي سـطرأي بعد صرف النف
ـــة فـــي عملیـــة الرقابـــة باعتبارهـــا الممثـــل الرئیســـي للشـــعب ، فكلمـــ كانـــت  االســـلطة التشـــریعیة مـــن أهـــم األطـــراف الفاعل

مـن العقالنیـة فـي اإلنفـاق العـام، وكـل ذلـك األطراف المكلفة بالرقابة صـارمة فـي عملهـا كلمـا كانـت هنـاك درجـة كبیـرة 
  .یساعد على ترشید اإلنفاق العام

  أهم المجاالت التي تخصها عملیة ترشید اإلنفاق العام : الفرع الثالث
  )1( :هناك العدید من البنود التي تمسها عملیة ترشید اإلنفاق العام نذكرها بإیجاز فیما یلي

   ترشید الرواتب واألجور : أوال   
یعتبــر بنــد الرواتــب واألجــور مــن البنــود التــي تأخــذ حصــة كبیــرة مــن إجمــالي النفقــات العامــة، لــذلك فــإن عملیــة      

ترشــید هــذا البنــد ســوف یســاهم بصــورة كبیــرة فــي تقلــیص عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، وترتكــز معالجــة بنــد الرواتــب 
  :واألجور على نقطتین أساسیتین وهما

توظیــف الخــرجین وهــو مــا یعــرف بــالتوظیف االجتمــاعي بــدون وجــود بسیاســة االلتــزام  تهــاجبانإن مواصـلة الدولــة  -
 .یؤدي إلى ظهور ظواهر سلبیة في االقتصاد كالبطالة المقنعة وتدني إنتاجیة العاملینسحاجة فعلیة لذلك 

ولد عنــه آثــار تیالقیــام بتخفــیض حجــم الرواتــب واألجــور مــن خــالل تجمیــد األجــور أو القیــام بتســریح المــوظفین ســ -
سلبیة مـن الجانـب االجتمـاعي مـن خـالل زیـادة معـدالت البطالـة ، وانخفـاض مسـتوى الطلـب الكلـي ألن حجـم اإلنفـاق 

 .المخصص للرواتب واألجور یمثل مكونا رئیسیا له
 :ویتم ترشید اإلنفاق العام في هذا البند كمایلي  

 .للزومإلغاء الوظائف الشاغرة خاصة تلك الوظائف الزائدة عن ا -
 .القیام بإعادة توزیع الموظفین والوظائف بین األجهزة الحكومیة واإلدارات واألقسام على حسب الحاجة فیها -
لیل من عـدد العـاملین وتكـون بدیلـة لهـم وأكثـر كفـاءة فـي قاإلستعانة باآلالت واألجهزة الحدیثة والتي من شأنها الت -

 .العمل
 .میةتخفیض أعداد الموظفین في اإلدارات الحكو  -
 .تخفیض رواتب وأجور العاملین والموظفین في اإلدارات الحكومیة -

  ترشید النفقات اإلستثماریة: ثانیا
لعــب دورا بـــارزا فـــي التنمیــة االقتصـــادیة ، خصوصـــا تتعتبــر النفقـــات العامــة االســـتثماریة مـــن النفقــات التـــي     

ید اإلنفـاق العـام ال یجـب أن یـؤثر علـى معـدل عندما یتم توجیهها إلى مجـاالت البنیـة التحتیـة ، فكـل إجـراء لترشـ
اإلنفاق العام االستثماري أو على إنتاجیتـه ومـن أهـم اإلجـراءات والتـدابیر المفتوحـة لعملیـة الترشـید فـي هـذا البنـد 

  :ما یلي
                                            

 .401، ص 2008، دار المة ، عمان ، " أصول الموازنة العامة" محمد شاكر عصفور ، -) 1( 
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 .القیام بإنجاز المشاریع الرئیسیة والهامة جدا وتأجیل إنجاز المشاریع األقل أهمیة -
 .ع المنخفضة التكالیف التي تدر عائد ماليتقدیم األولویة للمشاری -
عـادة النظـر فیهـا علـى ضـوء نتـائج الدراسـات وتقی - ٕ مهـا یالقیام بإجراء دراسات دوریة للبـرامج والمشـاریع الحكومیـة وا

ع أو یمكــن إلغائهــا عنــدما ال یكــون فــوبعــد ذلــك یــتم تخفــیض اإلعتمــادات المالیــة للمشــاریع التــي تكــون منخفضــة الن
 .ب مع التكالیف أو عندما تكون كفاءتها اإلنتاجیة غیر عالیة ال ترقى للمستوى المقبولتناسمالعائد 

 .یاتخصوصا ما یتعلق بالتكالیف والمشتر  تعزیز الرقابة المالیة على عملیات الصرف -
 لـةه المؤسسـات إلـى مرحهـذنتقـال ؤسسـات العامـة فـي خسـائر كبیـرة واالدراسة المعمقة لألسباب المؤدیـة لوقـوع الم -

 :شكل الذي تقع فیه المؤسسات العمومیة یجبممن أجل تجنب هذا الاالعتماد على التمویل الذاتي 
 .التي تزید من أعباء هذه المؤسساتفائضة إیجاد حلول لمشكلة العمالة ال -
 .التي تكتسب خبرة عالیةعتماد على الید العاملة المؤهلة اال -
 .مؤسسات العامةإعادة النظر في سیاسة التسعیر التي تنتهجها ال -
تــرك المجــال لهــذه المؤسســات بــأن  تحــتفظ بجــزء مــن أرباحهــا وذلــك مــن أجــل القیــام بعملیــات اإلحــالل والتجدیــد  -

 .مواصلة العمل وتطویرهلوالصیانة الضروریة 
  ترشید النفقات التشغیلیة  :ثالثا 

  :یة ما یليمن أهم النقاط األساسیة التي یجب اإلعتماد علیها في ترشید النفقات التشغیل
االســتغناء عــن المبــاني المــؤجرة لألجهـــزة الحكومیــة والتــي تكــون ثانویــة وغیـــر هامــة بالنســبة لألعمــال األساســـیة  -

 .للدولة
القیام برفع المدة الزمنیة إلستعمال األجهـزة واآلالت واألثـاث والسـیارات ألقصـى مـدة زمنیـة ممكنـة بواسـطة تـوفیر  -

 .االصیانة الالزمة لها والمحافظة علیه
 .القیام بتخفیض نفقات إقامة المعارض الدولیة والمشاركة فیها -
البحث عن كیفیـة تخفـیض إیجـارات المبـاني التـي تسـتأجرها الدولـة إلـى أقـل مسـتوى ، ودراسـة إیجـاد بـدائل أخـرى  -

 .بتكالیف أقل
ز الموازنـة لتخفـیض عجـ ب مـن أجـل التقلـیص مـن حجمـهومنه ال بد من ترشید اإلنفاق العـام فـي كـل هـذه الجوانـ -

 .العامة
، ق وفـق الضــوابط السـالفة الــذكرطبــت أن  وممـا سـبق نالحــظ أنـه مــن أجـل نجــاح سیاسـة ترشــید اإلنفـاق العــام البـد  

  .  )1( :إضافة إلى ذلك یجب وضع معاییر معینة البد من إحترامها ومن أبرزها مایلي
 دل النمو في الناتج المحلي اإلجماليال بد أن ال یفوق معدل النمو في اإلنفاق االستهالكي الحكومي مع. 

                                            
  .255، مرجع سابق ،ص "العالم الثالث الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في"رمزي زكي، ) 1( 
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  الســعي والعمــل مــن أجــل الوصــول لحالــة یكــون فیهــا الصــرف فــي مجــال اإلنفــاق العــام الجــاري  متعــادال مــع
ن أمكـن زیـادة حصـیلة اإلیـرادات الجاریـة علـى مقـدار اإلنفـاق الجـاري مـن أجـل الوصـول  ٕ اإلیرادات الجاریة للدولة، وا

 .اإلنفاق اإلستثماريلتحقیق فائض جاري یحول إلى 
ومن أجل الوصول لتحقیق الهدفین السابقین یتوجب رسم برنامج دقیق للتقشف یمكـن مـن خاللـه مواجهـة كـل صـور   

التبــذیر واإلســراف فــي بنــود اإلنفــاق االســتهالكي الحكــومي ، ویكــون ذلــك مــن خــالل القیــام بعملیــة الترشــید فــي البنــود 
 .سالفة الذكر

  ه ءشـید معالجـة مشـكالت القطـاع العمـومي والسـعي قـدما مـن أجـل رفـع إنتاجیتـه وأدایجب أن تمس عملیة التر
بصورة تؤدي بالمشروعات التـي تملكهـا الدولـة باإلعتمـاد علـى نفسـها فـي التمویـل ، وبالتـالي ال تكـون هـذه المؤسسـات 

اســات تجــاه هــذه المؤسســات ســببا فــي تفــاقم العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة ، ومنــه البــد مــن إعــادة النظــر فــي السی
 .العمومیة ، خصوصا ما تعلق بكل الجوانب المحیطة بها

ومما سبق یتبین لنا مدى أهمیة ترشید اإلنفاق ومساهمته في عالج عجز الموازنة العامة للدولـة ألنـه یمـس البنـود     
عامـة للدولـة ،ویعتبـر ترشـید اإلنفـاق الرئیسیة لإلنفاق العام التي تعتبر مـن البنـود المسـاهمة فـي توسـع عجـز الموازنـة ال

الــذي الج عجـز الموازنـة العامــة للدولـة العـام مـن المرتكــزات األساسـیة التـي ركــز واعتمـد علیهـا المــنهج التنمـوي فـي عــ
  .یعتمد على السیاسات واإلجراءات التي تعالج العجز وفي نفس الوقت االستمرار في عملیة التنمیة االقتصادیة

  ئز نجاح ترشید اإلنفاق العام واألسالیب الحدیثة في إدارتهركا :لرابعاالفرع 
 ركائز نجاح ترشید اإلنفاق العام : أوال

مـــن أجـــل أن تصـــل عملیـــة ترشـــید اإلنفـــاق العـــام لتحقیـــق أهـــدافها المرجـــوة یجـــب أن تكـــون مؤسســـة علـــى ركـــائز 
  .  )1( :ضروریة لنجاحها ومن أبرزها مایلي

 توفر بیئة مالئمة -1
فر بیئـة مالیــة مالئمـة مــن أجـل نجــاح عملیـة ترشـید اإلنفــاق العـام فــاإلدارة الجیـدة لمــوارد الدولـة وتــوفر البـد مـن تــو     

ادة عــن مــوارد الدولــة ســواء فــي جانــب صــرف ها للجمیــع والرقابــة والمســاءلة الجــالشــفافیة فــي تــدفق المعلومــات ووصــول
یاســـات الدولـــة وتوجیـــه نفقاتهـــا ي وضـــع سســـماح بمســـاهمة كـــل األطـــراف فـــالنفقـــات أو تحصـــیل اإلیـــرادات وأیضـــا ال

 .سیساهم في تحقیق أهداف ترشید اإلنفاق العام
 كفاءة األجهزة المالیة للدولة -2

تعتبـر العـین  ألنهـاتعتبر كفاءة األجهزة المالیة للدولة من أبرز العوامـل األساسـیة لنجـاح عملیـة ترشـید اإلنفـاق العـام   
ل إیراداتها فكلمـا كانـت هـذه األجهـزة تعمـل بكفـاءة كاملـة ومنظمـة یة وتحصالساهرة على كیفیة صرف األموال العمومی

                                            
أطروحـة دكتـوراه ، غیـر منشـورة كلیـة االقتصـاد والغیـر ، قسـم االقتصـاد " الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید اإلنفاق العام والحـد مـن الفقـر" شعبان فرج، -) 1( 

 .91-90ص -،ص2011/2012السنة الجامعیة  3جامعة ، الجزائر 
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مكـن اعتبـار هــذا العنصـر مـن الـدعائم الرئیســیة ویبشـكل جیـد كلمـا انعكـس ذلــك علـى عملیـة ترشـید اإلنفــاق باإلیجـاب 
 .العامة للدولة وازنةالجهاز القلب النابض للم النجاح عملیة ترشید اإلنفاق العام بإعتبار هذ

 العمل على إرساء نظام محاسبي ورقابي فعال -3
قــوم بمراقبــة وتقیــیم كــل العملیــات یبحیــث یســمح هــذا النظــام علــى التعــرف علــى كــل عملیــات اإلنفــاق ومجاالتــه و     

اإلنفاقیة وتقدیم نشرات دوریة حـول النشـاط المـالي للدولـة ، بحیـث یمكـن للكـل اإلطـالع علیهـا وتقـدیم اقتراحـاتهم حـول 
 .ید اإلنفاق العامعملیة ترش

 صإفساح المجال للقطاع الخا -4
یعتبر فتح الطریـق للقطـاع الخـاص فـي الكثیـر مـن المجـاالت مـن أهـم العوامـل الرئیسـیة التـي تخفـف العـبء علـى     

الموازنـــة العامـــة للدولـــة بواســـطة الـــتحكم فـــي اإلنفـــاق العـــام وترشـــیده ، ففـــتح المجـــال أمـــام القطـــاع الخـــاص مـــن أجـــل 
تصــار نفقــات الدولــة علــى مجــاالت قي كــل المجــاالت یــنعكس إیجابــا علــى جانــب اإلنفــاق العــام وذلــك إلاالســتثمار فــ

 .المالي من جهة ویمكنها من التحكم الجید في نفقاتها من جهة أخرى هامحددة وهو ما یقلص من عجز 
 األسالیب الحدیثة في إدارة النفقات العامة: ثانیا

ــ بســن الموازنــةقــوم الهیئــات التشــریعیة عنــدما ت    ویض وذلــك مــن أجــل ـالعامــة تصــبح تقــدیرات اإلنفــاق مخصصــة بتف
تنفیــذ نشـــاطات معینـــة والحــدود المفروضـــة علـــى تلــك النشـــاطات ویمكـــن أن تكــون المخصصـــات عامـــة أو محـــددة أو 

فیـــذي مزیجـــا منهمـــا ، فـــإذا كانـــت عامـــة فتعنـــي الهیئـــة التشـــریعیة بممارســـة رقابـــة علـــى السیاســـات ویمـــنح الـــرئیس التن
حتــوي الموازنــات العامــة فــي الغالــب علــى تصــالحیة التصــرف فــي إدارة وتشــغیل بــرامج الحكومــة ونشــاطاتها ، بحیــث 

   :عناصر لمفاهیم متعددة وهي
  .ا ألداء وسوف نركز فقط على مفهوم اإلنفاق هدف اإلنفاق وهدف تخطیط البرامج وهدف

حیل طلبات الموازنة للرئیس التنفیـذي والـذي یقـوم بفصـل النفقـات یشمل مفهوم هدف اإلنفاق األقسام اإلداریة التي ت   
السـلع والخـدمات المحـددة الواجـب  ،وعدد األشخاص الواجب توظیفهم في كـل مسـتوىعلى  الخاصة الواجب إجراؤها 

حالت ٕ هــا إلــى تأمینهــا خــالل فتــرة الموازنــة، بحیــث یجمــع الــرئیس التنفیــذي مــن خــالل ممثلیــه الموازنــة ویقــوم بتعــدیلها وا
 .الهیئة التشریعیة

قـوم بتقـدیر المخصصـات تتقوم الهیئة التشریعیة بدراسة الموازنة وتقـوم بـإجراء تغییـرات فیهـا إذا كانـت ضـروریة و 
م الموازنـة معلومـات إضـافیة عـن المـدخالت وحتـى ییمكـن أن یشـمل تقریـر تقـدو وذلك حسب بنود ومبدأ هدف اإلنفـاق 

ومــن أهــم ممیــزات مفهــوم هــدف  ات هــدف اإلنفــاقبــج لكنهــا تســتعمل فقــط لــدعم طلعــن بیانــات حــول األداء أو البــرام
    )1( :اإلنفاق ما یلي

 .سهولة إعداده وفهمه -
                                            

المالیة العامة ، بیروت یب الحدیثة في اإلدارة  األسال" ، ورقة عمل مقدمة للملتقى العربي الرابع " األسالیب الحدیثة في إدارة المالیة العامة" خالد المیهاني، ) 1( 
  .337، ص 2008الجمهوریة اللبنانیة یولیو ، 
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 .إعداد الموازنة بحسب المؤسسة وأهداف اإلنفاق تتناسب إلى حد كبیر مع نماذج محاسبة المسؤولیة -
 .یسهل مراقبة المحاسبة أثناء عملیة تنفیذ الموازنة -
 .دام البیانات خالل فترة من السنوات إلجراء المقارناتیمكن استخ -
یتمیـــز بـــأن معظـــم البـــرامج تســـیر فـــي معظـــم النفقـــات التـــي ال یمكـــن تجنبهـــا ، وتســـتند القـــرارات الســـنویة إلـــى  -

 .التغیرات في البرامج ولیس إلى إجمالي إعادة التخمین
یم المترافقــة عمومــا مــع مفــاهیم یــالتق یط وبیانــات التخطــباســتخدامه ال یحــول دون إتمــام بیانــات هــدف اإلنفــاق  -

 .أخرى للموازنة
إن التوجــه الحــدیث لمتطلبــات نجــاح عملیــة ترشــید اإلنفــاق العــام تقتضــي بتكامــل تقســیمات الموازنــة ســواء میزانیــة 

رى كـل تقسـیم أوجـه قصـور التقسـیمات األخــ یبــرزاالعتمـادات أو میزانیـة اآلداء أو میزانیـة التخطـیط والبـرامج ، بحیـث 
قوم التقسـیم المقتـرح علـى أسـاس الـدمج بـین ی تطلبات ترشید اإلنفاق العام، ووذلك في إطار تقسیم مركب تتوافر فیه م

ة وذلـــك یـــالوظیفـــة الرقابو عــدد مـــن التقســـیمات للمیزانیـــة بمـــا یمكـــن مـــن تـــوفیر متطلبــات كـــل مـــن الوظیفـــة التخطیطیـــة 
  . )1(اق العام عن طریق تقسیمات الموازنة العامة بإعتبار أن هذه الوظائف تمثل متطلبات ترشید اإلنف

  تخفیض اإلنفاق العام: المطلب الثالث
یعتبـر تخفــیض اإلنفـاق العــام مـن بــین أهـم األدوات الرئیســیة للسیاسـة اإلنفاقیــة والتـي تســتخدمها الدولـة لمعالجــة    

لموازنـة العامـة للدولـة فـي ضـوء المـنهج ر هـذه اآللیـة مـن أهـم آلیـات عـالج عجـز اعتبـعجز الموازنة العامـة للدولـة، وت
عجــز الموازنـة العامـة للدولــة یكمـن فـي زیــادة تـدخل الدولـة فــي لاإلنكماشـي ألن هـذا المـنهج یعتبــر أن السـبب الرئیسـي 

  .بال أیة ضوابط هالحیاة االقتصادیة وهو ما أدى إلى زیادة حجم النفقات العامة ونمو 
  ى الطلب الكليتأثیر اإلنفاق العام عل:  الفرع األول

یتكــــون الطلــــب الكلــــي مــــن اإلنفــــاق الخــــاص علــــى اإلســــتهالك ومــــن االســــتثمار ومــــن اإلنفــــاق الحكــــومي الجــــاري 
واالستثماري ، وبالتالي یشكل اإلستهالك الجزء األكبر من الطلب واإلدخار الذي یتحول إلـى اسـتثمار الجـزء األصـغر 

لـدخل ومنـه الوصـول لتحسـین األوضـاع االقتصـادیة وبمـا أن اإلنفـاق وكلما ازداد االستثمار أدى ذلـك لزیـادة اإلنتـاج وا
 فیتوقـفالعام یشكل جزءا هاما من اإلنفاق الكلي فإن أي زیادة في اإلنفاق العام سوف تـؤدي إلـى زیـادة الطلـب الكلـي 
بیـــة فـــي أثــر اإلنفـــاق علـــى حالـــة العــرض ، فـــإذا كـــان العـــرض مرنـــا فــإن زیـــادة اإلنفـــاق العـــام ســوف تحـــدث آثـــار إیجا

االقتصاد الوطني ، أمـا إذا كـان العـرض غیـر مـرن فـال بـد علـى الدولـة أن تقـوم بتحسـین ظـروف العـرض قبـل التـأثیر 
الفي الطلب  ٕ الـذي یـؤدي یـادة حجـم الطلـب عـن حجـم العـرض مـن جـراء ز سـوف تكـون هنـاك إنعكاسـات سـلبیة نه فا وا

                                            
، 2011اإلسـكندریة ،  ،دار الفكـر الجـامعي ،" ولـة فـي الرقابـة علیـهاإلنفـاق العـام وصـدى دور الد" خالد عبد العظیم أبو غابه ، حسني محمد جاد الرب ،) 1( 

 .166ص 
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ج هــذه المشــكلة بواســطة تخفــیض حجــم اإلنفـــاق الموجــات التضــخمیة لــذلك تتــدخل الدولــة مــن أجــل عــال إلــى ظهــور
  .العام
تــأثیر اإلنفــاق العــام علــى عجــز الموازنـة العامــة للدولــة بواســطة تــأثیر اإلنفــاق العــام علــى الطلــب  و هنـا یظهــر لنــا 

كلـي لمجتمـع فكلمـا ارتفـع الطلـب الالتـأثیر  علـى النشـاط اإلنتـاجي  ل العام الكلي یلعب دورا رئیسـیا فـي نفاقالكلي، فاإل
ارتفع إجمالي الناتج الوطني ولكـن هـذه الزیـادة قـد تكـون حقیقیـة أو زیـادة إسـمیة تعكـس ارتفـاع األسـعار ، حیـث تكـون 

ح المجــال للزیـادة واإلنتـاج ، ولكـن إذا كانـت جمیـع المـوارد مســتخدمة یـة إذا وجـدت هنـاك مـوارد عاطلـة تفسـزیـادة حقیق
توى العام لألسعار دون أي زیادة في النـاتج الـوطني الحقیقـي ، ویتكـون وزاد الطلب الكلي فیؤدي ذلك إلى ارتفاع المس

نفـــاق قطـــاع األعمـــال علـــى االســـتثمار ) C(الطلـــب الكلـــي مـــن إنفـــاق القطـــاع العـــائلي علـــى االســـتهالك  ٕ نفـــاق ) I(وا ٕ وا
  . )G ()1(الحكومة 

 : ویمكن توضیح كیفیة تأثیر اإلنفاق العام من خالل الشكل الموالي
  
  
 
  
  
  
  

  
     

   
  
   
   
  

، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمان ، عبد "االقتصاد الكلي واالختیار العام والخاص" جیمس جوارتیني ، ریجارد إستروب ،    : المصدر 
  .308،ص 1999العظیم محمد ، دار المریخ ، المریخ للنشر،الریاض 

 

                                            
 .95عمر صخري ، مرجع سابق،ص -) 1( 
  

B 

الفجوة 
 التضخمية

 العرض الكلي

C2+I2+G2 

C1+I1+G1 

 الطلب الكلي المخطط

سعار ٔ  التوظيف الكامل واستقرار اال

 Y2 Y1 الدخل الكلي

A 

ــــم ــــكل رقــ ــــب : ) 07( الشــ ــ ــــى الطل ــــام علــ ــــاق العــ ثير اإلنفــ ٔ ــــا تــ
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إلـى  G1+I1+c1مـن یتكـون طلـب الكلـي ا الان و  Aمن خالل الشـكل إذا افترضـنا أن الوضـع التـوازني عنـد النقطـة 
G2+I2+c2 ذا مـا اسـتمرت زیـادة ولم یستطع العرض اللح ٕ اق بالطلب سوف یؤدي ذلك إلى ظهور الفجوة التضـخمیة وا

الطلب وتوقف العرض عـن الزیـادة یـؤدي ذلـك للتضـخم غیـر المرغـوب فیـه لـذلك یجـب علـى الدولـة التـدخل وتخفـیض 
الطلــب للنقطــة التوازنیــة وتتراجــع األســعار ویتراجــع حجــم الــدخل الــذي بــدأ یولــد  حجــم اإلنفــاق حتــى یــؤدي ذلــك لتراجــع
  .تالل بواسطة تخفیض اإلنفاق العامخالتضخم وبالتالي یمكن معالجة هذا اال

  سیاسات تخفیض اإلنفاق العام : الفرع الثاني
  )1( :لعامة للدولة مایليعجز الموازنة اعالج من أهم السیاسات التي ترمي لتخفیض اإلنفاق العام من أجل 

 التحویلیة ذات الطابع االجتماعي تخفیض النفقات: أوال
  ل كاهل الموازنة العامة للدولة ، لذلك عند وقوعثقعتبر النفقات التحویلیة االجتماعیة من أبرز النفقات التي تت

لـق بـدعم تعالتحویلیـة خصوصـا مـا قـوم بتخفـیض النفقـات تالدولة في مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة البـد أن 
أسعار السلع التموینیة الضروریة ومن بین األسالیب التي جـاء بهـا صـندوق النقـد الـدولي بهـذا الخصـوص هـو اإللغـاء 

كــن یالكلــي لهــذا الــدعم مــرة واحــدة وذلــك عــن طریــق زیــادة أســعار هــذه الســلع حتــى تتســاوى مــع تكلفتهــا ، ولكــن إذا لــم 
بالتـــدریج شـــریطة أن تتوصـــل تلـــك  ئـــهغالأن تلجـــأ إل الـــدعم مباشـــرة نتیجـــة لعـــدة أســـباب یمكـــنإلغـــاء  باســـتطاعة الدولـــة

تحقیــق خفــض مســتمر وملمــوس لنســبة تكــالیف الــدعم الســلعي إلــى اإلنفــاق العــام اإلجمــالي خــالل فتــرة  الــىاألســالیب 
ســة فســوف تــنقص نفقــات كبیــرة قــوم بهــذه السیاتاإلصــالحات التــي تقــوم بهــا الدولــة، وبالتــالي إذا اســتطاعت الدولــة أن 

  .تعتبر من أهم أسباب تفاقم العجز
 التخلص من الدعم اإلقتصادي: ثانیا

خسـائر كبیــرة ومتتالیـة مـن أبــرز األسـباب الرئیسـیة لتفــاقم ل هـاقییعتبـر وجـود مؤسســات اقتصـادیة تابعـة للدولــة وتحق    
عــم هـذه المؤسسـات مــن دحیـث یعتبــر الـتخلص مـن عجـز الموازنـة نظـرا للنفقــات الموجهـة لهـذه المؤسســات الفاشـلة ، ب

ببیعهـا للقطـاع  سـواءأهم الحلول لتخفیض عجز الموازنة ویكون ذلك عن طریق التخلص منها بكـل األسـالیب المتاحـة 
 .الخاص أو إعادة هیكلتها

 الضغط على النفقات الموجهة للصحة والتعلیم: ثالثا
تعلــیم مــن أكبــر النفقــات حجمــا فهــي تمثــل نســبة كبیــرة مــن اإلنفــاق ر النفقــات الموجهــة لقطــاع الصــحة وقطــاع العتبــت 

العــام لــذلك البــد للدولــة أن تعیــد النظــر فــي حجــم هــذه النفقــات وبالتــالي الــتحكم الجیــد فــي نفقــات الصــحة والتعلــیم مــن 
نـــاء أبـــرز العوامـــل التـــي تســـاعد علـــى تقلـــیص عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة ویكـــون ذلـــك بـــالتوقف عـــن التوســـع فـــي ب

فســـاح المجـــال أمـــام القطـــاع الخـــاص المستشـــفیات والمـــدارس العامـــة و  ٕ كـــي یســـتثمر فـــي هـــذا القطـــاع وبالتـــالي یخفـــف ا
 .الدولة جراء األموال الكبیرة التي تصرف على قطاع الصحة وقطاع التعلیم ةالعبء على میزانی

                                            
  .160 159، مرجع سابق ،ص ص رمزي زكي، إنفجار العجز  -:  انظر) 1( 

  379 378ص متولي حسن المغربي،مرجع سابق،ص  ابراهیم -
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 تغییر سیاسة الدولة تجاه التوظیف: رابعا
طیـة األجـور والرواتـب مـن أبــرز األسـباب التـي تلـتهم المـوارد المالیـة للدولـة لـذلك البــد تعتبـر النفقـات الموجهـة لتغ     

وظیفیة محكمة من أجل تخفیض نفقات األجـور والمرتبـات ، فتوسـع الدولـة فـي فـتح مناصـب عمـل تمن وضع سیاسة 
لموازنــة العامــة للدولــة ، ألن لألفــراد دون الحاجــة الفعلیــة لهــذه الیــد العاملــة مــن أبــرز األســباب المؤدیــة لتفــاقم عجــز ا

هــؤالء العمــال برفــع أجــورهم ورواتــبهم  تلبــى مطالــبتوقــف عنــد حــد تســدید األجــور والمرتبــات فقــط ولكــن تالنفقــات ال 
البـد مـن وضـع سیاسـة تشـغیلة  عامـة ، لـذااألمر الذي یزید من ارتفاع هذه النفقات وبالتـالي تفـاقم فـي عجـز الموازنـة ال

ع مـــن جهــة أي امتصــاص البطالــة وال تـــنعكس ســلبا علــى التــوازن المـــالي للدولــة مــن جهـــة محكمــة ال تضــر بــالمجتم
 .أخرى

 ابتعاد الدولة عن الخوض في المجاالت االستثماریة: خامسا
إنشاء مشاریع استثماریة ضخمة من شأنه أن ینعكس سلبا علـى الموازنـة العامـة خصوصـا إذا مـا إن قیام الدولة ب     

رتبـة علـى ذلـك البـد للدولــة متالمشـاریع بإحكـام وعقالنیـة لـذلك مـن أجــل تجنـب كـل اآلثـار السـلبیة اللـم یـتم تسـییر هـذه 
 ذلــك أنهــافــي هــذه المشـاریع لتخفیــف العــبء علــى میزانیــة الدولــة ،  لإلســتثمارأن تفسـح المجــال أمــام القطــاع الخــاص 

الخــاص یتــیح للدولــة أن تركــز علــى اإلنفــاق  إتاحــة الفرصــة للقطــاعف و علیــهالدولــة،  وازنــةتســتهلك أمــواال كبیــرة مــن م
علــى المجــاالت التــي ال یمكــن  للقطــاع الخــاص الخــوض فیهــا وبالتــالي ال یكــون هنــاك ضــغط علــى الموازنــة العامــة 

 .للدولة إن كان هناك تكامل وتنسیق بین القطاع العام والقطاع الخاص
  العامة للدولة دور اإلیرادات العامة في عالج عجز الموازنة :المبحث الثالث

  

یعتبر اللجوء للتأثیر فـي اإلیـرادات العامـة للدولـة مـن أهـم الوسـائل المسـتخدمة فـي عـالج عجـز الموازنـة العامـة 
المســتخدمة لعــالج العجــز فـي الموازنــة العامــة وذلــك لمــا لهــا  األدوات  للدولـة، بحیــث تعتبــر اإلیــرادات العامــة مـن أهــم

عجز وفي تمویل اإلنفاق العام، وتختلـف آلیـات اسـتعمال اإلیـرادات هذا ال ي عالجمن تأثیرات مباشرة وفعالة وسریعة ف
العامــة بــإختالف اإلیــرادات المتاحــة للدولــة وبــإختالف الوضــعیة االقتصــادیة وبــاختالف حــدة العجــز الــذي تعــاني منــه 

مومیـة، فاإلسـتعمال الصــحیح كـل هـذه العوامـل تبـین كیفیــة لجـوء الدولـة إلسـتعمالها مـن أجــل تمویـل نفقاتهـا العفالدولـة 
والسـلیم لهـذه األدوات یسـاعد الدولـة علـى تخطـي أزمتهـا ولكـن اسـتعمالها الخـاطئ یـؤدي للوقـوع فـي مشـاكل اقتصــادیة 
وخیمــة ال یمكــن الخــروج منهــا بســهولة كتخــبط الدولــة فــي مدیونیــة كبیــرة أو الوقــوع فــي أزمــة تضــخم یصــعب القضــاء 

  .التخطیط الجید إلستعمال اإلیرادات في تمویل عجز الموازنة على موجاته المدمرة لذلك البد من
  ة العامة للدولة بواسطة اإلقتراضتمویل عجز الموازن :المطلب األول

تلجأ الحكومة إلى اإلقتراض بكل أنواعـه مـن أجـل تمویـل عجـز الموازنـة العامـة وقـد یكـون هـذا اإلقتـراض داخلیـا ، 
توقـف طبیعـة وكل الشـروط المتعلقـة بـالقرض ، وت مدة اإلكتتاب وض ومبلغه قر جیا ، بحیث یتم تحدید نوعیة الخار  أو

دولة ومدى استعداد الجهـة المقرضـة لتقـدیم هـذه المبـالغ موازنة الالقرض على عدة عوامل أهمها المبالغ التي تحتاجها 
مـة التـي تعیشـها الدولـة الظروف العافـمن جهة وعلـى الوضـعیة االقتصـادیة السـائدة للدولـة مـن جهـة أخـرى ، وبالتـالي 
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هــي مــن بــین العوامــل التــي تحــدد معــالم اإلقتــراض الــذي ســوف تلجــأ إلیــه فقــد یكــون قرضــا داخلیــا وقــد یكــون قرضــا 
  .خارجیا

  تمویل عجز الموازنة بواسطة اإلقتراض الداخلي :  الفرع األول
مل لتعبئـة المـدخرات وتمویـل تعد القروض الداخلیة من أهم مصادر تمویل عجـز الموازنـة العامـة للدولـة فتسـتع

السیاسـة الضـریبیة عـن تغطیـة النمـو المتزایـد فـي  زجـعاإلنفاق العام على وجه التحدید ، بحیث تلجأ إلیها الدولة عنـد 
ترضــة مــن قبــل الحكومــة قمجموعــة األمــوال الم بأنهــاالنفقــات العامــة وتعــرف القــروض العامــة بالــدین العــام الــداخلي، 

ممثلة فـي الجمهـور والمؤسسـات المالیـة غیـر المصـرفیة والجهـاز المصـرفي ، ویعتبـر اللجـوء وتكون الجهات المقرضة 
إلــى القــروض الداخلیــة بواســطة أدوات الــدین العــام الممثلــة فــي ســندات الخزینــة مــن األســالیب الرئیســیة لتمویــل عجــز 

یــل غیـر التضــخمیة لعــالج ف هــذه األدوات ضـمن مصــادر التمو نالموازنـة العامــة وخصوصـا فــي الــدول المتقدمـة فتصــ
عجــز الموازنــة العامــة ألنــه فــي هــذه الحالــة یمــول  العجــز بمــدخرات حقیقیــة ال تــؤثر فــي نمــو العــرض النقــدي ومنــه ال 

یقیــة ألنــه فــي هـــذه هــذه القـــروض بــالقروض الحقتعــرف یكــون لهــا تــأثیر فــي زیــادة المســـتوى العــام لألســعار ، بحیــث 
  . )1(الشرائیة التي یمتلكها األفراد والوحدات االقتصادیة لصالح الدولة  لي عن جزء من القوة الحالة یتم التخ

وتعتبـر ســندات الخزینــة العمومیــة مــن أهــم المكونــات الرئیسـیة للــدین العــام الــداخلي بالعملــة الوطنیــة فــیمكن أن 
ســب الفوائــد ة أشــهر أو ســندات مــن فئـة الســنة بحیــث تختلــف نتتكـون ســندات بمــدة ثالثــة أشــهر أو ســندات مـن فئــة ســ

ن أجـل وفي الغالب ما تقوم الدولـة بوضـع إجـراءات لإلكتتـاب فـي هـذه السـندات مـ ،اإلسمیة المدفوعة بإختالف الفئات
مصــرفیة والجهــاز المصــرفي لإلكتتــاب فیهــا، فنجــاح هــذه القــروض یعتمــد علــى الغیــر تشــجیع الجمهــور والمؤسســات 

ى مدى قدرة الدولـة علـى المحافظـة علـى القـیم الحقیقیـة للقـروض توفر فائض السیولة ومدى الثقة بالحكومة، إضافة إل
   .   )2(: أموال الشخص المكتتب ومن بین أهم وأبرز المحددات التي تحكم القروض الداخلیة ما یلي ىللمحافظة عل
 قدرة االقتصاد الوطني على تقدیم القروض : أوال

أي حجم الموارد التي یسـتهلكها األفـراد مـن الـدخول المحققـة فـي فترتبط هذه المقدرة بمدى قدرة البلد على اإلدخار     
فترة معینة وهو بدوره یتوقف على حجم الدخل الوطني وحجـم اإلسـتهالك الـوطني ، وبالتـالي فـإن قـدرة االقتصـاد علـى 

 .القومي أو انخفاض اإلستهالكدخل تقدیم القروض ترتفع عند ارتفاع ال
 لقروضقدرة االقتصاد على خدمة ا: ثانیا

ینجــر عــن لجــوء الدولــة إلــى الــدین العــام الــداخلي إلتزامــات مســتقبلیة واجبــة الســداد عنــدما یحــین تــاریخ اإلســتحقاق     
وهو األمر الذي یجب أخذه بعین اإلعتبار عندما نقوم بالحصـول علـى هـذا القـرض فیجـب أن تحـاول الحكومـة توجیـه 

 اتساعد على تسـدید خدمـة هـذه القـروض ، ولكـن غالبـ في المستقبلالمجاالت اإلنتاجیة التي تحقق عوائد القرض إلى 

                                            
  .06، ص 2002، جامعة القاهرة ،  13، مجلة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، العدد "حلي في مصر وكیفیة إدارته اتجاهات الدین العام الم"زغلول رزق ، -) 1( 

 - )2( Hoe Kim  " Role of Institvtion In Fiscal And Monetary Policie ,"  Phd dissertation .University of    
         Illionois .2004.p14. 
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ستخدم هذه القروض لتغطیة نفقات إستهالكیة وهو ما یشكل عبئا علـى موازنـة الدولـة یـؤدي إلـى إضـعاف المركـز ما ت
 .المالي للدولة
 وق واسعة ومنظمة لألوراق المالیةوجود س: ثالثا

یرهـا مـن أدوات الـدین العـام وترفـع مـن رغبـة األفـراد فـي شـراءها وذلـك نظـرا والتي تتـیح المجـال لتـداول السـندات وغ   
 .للسیولة العالیة التي تتمتع بها

وبشـكل عــام یمكـن اإلعتمــاد علــى هـذه األدوات فــي تمویــل عجـز الموازنــة العامـة للدولــة ، إذا مــا تـم تــوفیر البیئــة      
قیمــة العجـز كبیـرة وتكـون أســبابها أسـباب هیكلیـة ، إضـافة إلــى المناسـبة والمالئمـة لهـذه اآللیــة مـن جهـة وأن ال تكـون 

ذلك البد أن ال تتجـاوز نسـبة القـروض الداخلیـة نسـبة معینـة مـن الـدخل الـوطني ، وتلـك النسـبة تـتحكم فیهـا األوضـاع 
  .االقتصادیة السائدة للدولة

  تراض الخارجي  ة عن طریق اإلقتمویل عجز الموازنة العام: الفرع الثاني  
تـــراض عـــن تـــوفیر التمویـــل ر التمویـــل الداخلیـــة بمـــا فیهـــا اإلقتـــراض عنـــدما تعجـــز مصـــادتلجـــأ الدولـــة لهـــذا اإلق     

ن الدولــة تلجــأ الضـروري، أو تكــون الدولــة بحاجـة لعمــالت أجنبیــة لتغطیــة عجـز میــزان مــدفوعاتها ، وبالتـالي نالحــظ أ
لجـأ تتـراض كافیـة لتمویـل عجـز الموازنـة العامـة لـذلك لإلقال تكـون المصـادر الداخلیـة تـراض عنـدما لهذا النوع مـن اإلق

ــد لعــــالج وتمویــــل هـــذا العجــــز، فهــــو عبــــارة عـــن عقــــد یــــربط الدولــــة مــــع  للمصـــادر الخارجیــــة ألنــــه هــــو الســـبیل الوحیــ
المؤسســات المالیــة الدولیــة كصــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي وأیضــا المؤسســات اإلقلیمیــة بحیــث یكــون هــذا العقــد 

  .الت األجنبیةبالعم
نفقــات الدولـــة یــل عجــز الموازنــة العامـــة للدولــة ویســتعمل لســد یة لتمو خمفیعتبــر هــذا النــوع مــن األدوات غیـــر التضــ  

بـالعمالت األجنبیـة ، وذلــك عنـد قصــور المـدخرات المحلیــة عـن تــوفیر متطلبـات حاجــات النفقـات العامــة ، فتـوفر هــذه 
یـؤدي إلـى زیـادة الثـروة الوطنیـة ومنـه  ة المـوارد االقتصـادیة وهـو مـاـادة كمیـه زیــالقروض قوة شرائیة جدیـدة للدولـة ومنـ

  .)1( لالستعمالزیادة الموارد االقتصادیة المتاحة 
خصوصا فـي فتـرة الثمانینـات مـن القـرن الماضـي وتوسـعت  الدول النامیة لهذا النوع من االقتراضولقد لجأت معظم   

التــالي لتمویــل مــن جهــة ووســع ثقــل المدیونیــة الخارجیــة مــن جهــة أخــرى وبفیــه وهــو مــا وفــر لهــا مصــدرا مــن مصــادر ا
یكلـــف الكثیـــر بالنســـبة للـــدول التـــي تلجـــأ إلیـــه ، وتلجـــأ الدولـــة إلـــى هـــذا النـــوع مـــن  نقـــول أن هـــذا النـــوع مـــن االقتـــراض

م كفایـــة فـــي حالـــة عـــدم تـــوفر مصـــادر التمویـــل الداخلیـــة مـــن أجـــل تمویـــل عجزهـــا المـــوازني ، وبالتـــالي عـــد االقتـــراض
المدخرات المحلیة لتمویـل المشـاریع الضـروریة للتنمیـة یـؤدي للجـوء لهـذه القـروض وتختلـف طبیعـة القـروض الخارجیـة 

  .)2( :وشروطها بإختالف الجهة المقرضة وبشكل عام تقسم مصادر القروض الخارجیة إلى

                                            
  .344، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، اإلسكندریة ، دون سنة نشر ، ص  "بادئ االقتصاد العامم" حامد دزار ،  -)1( 
التوزیـع ، األردن ،  و ،دار الكنـدي للنشـر "فـخ المدیونیـة الخارجیـة للـدول النامیـة األسـباب واالسـتراتیجیات" عجام هیثم صاحب ، سعود علـي محمـد ،    -)2( 

  .75،ص 2006
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 القروض من البنوك التجاریة وأسواق المال الدولیة: أوال
میــــز بــــه أن تتبأســــعار فائـــدة مرتفعــــة وفتــــرات اســـتحقاق قصــــیرة، ومـــا  قو ســـروض وفقــــا ألســــعار الوتمـــنح هــــذه القـــ   

 .الحصول علیها سریع مقارنة بالمصادر األخرى
 القروض الحكومیة الرسمیة: ثانیا

وتعــرف هــذه القــروض بــالقروض الثنائیــة وتمــنح بموجــب إتفاقیــات رســمیة بــین الــدول بحیــث تختلــف شــروطها مــن    
 .رى، وشروطها عادة ما تكون أسهل من حیث سعر الفائدة وفترة اإلستحقاق من القروض التجاریةدولة ألخ

 القروض من المنظمات الدولیة: ثالثا
قدم مـن طـرف الهیئـات والمنظمـات الدولیـة مثـل صـندوق النقـد الـدولي توتعرف هذه القروض بالقروض المیسرة و     

نح بشـروط میسـرة مـن حیـث أسـعار الفائـدة وفتـرة اإلسـتحقاق وفـي الغالـب مـا والبنك الدولي ومن بین ممیزاتها أنها تمـ
تكون موجهة ألغراض معینة ولكن بـالرغم مـن أهمیـة هـذا المصـدر إال أنـه أصـبح فـي السـنوات األخیـرة سـببا رئیسـیا 

الجهـات تفرضـها  للكثیر من األزمات االقتصادیة التي تعاني منها الدول النامیـة وذلـك بسـبب التـدخالت والقیـود التـي
 .المقرضة على هذه الدول

ویمكــن أن تكـــون هـــذه القـــروض الخارجیـــة ســـببا رئیســـیا فـــي إرتفـــاع مدیونیـــة الدولـــة إذ مـــا تمـــادت فـــي اســـتعمالها      
بشــكل عــام تكــون وســیلة لتفــاقم  ةفعــوض أن تكــون أداة لعــالج عجــز الموازنــة بشــكل خــاص واالخــتالالت االقتصــادی

ة یـسببا في انخفـاض االحتیاطیـات النقدیـة الدول كما أنها تعدتزاید العجز في میزان المدفوعات، أزمتها االقتصادیة مثل
موازنـــة العامـــة للدولـــة فـــیكمن فـــي زیـــادة أعبائهـــا فتشـــكل مبـــالغ خدمـــة الـــدین الخـــارجي ممثلـــة فـــي ال، أمـــا أثرهـــا علـــى 

یـــة یـــؤدي عنـــد زیادتهـــا إلـــى الحـــد مـــن حر  والفوائـــد جـــزءا هامـــا مـــن نفقـــات الموازنـــة العامـــة وهـــو األمـــر الـــذي طاألقســـا
 .ما یؤثر سلبا على تحقیق أهداف السیاسة المیزانیة  التصرف في الموازنة العامة،

  تمویل عجز الموازنة العامة للدولة بواسطة اإلصدار النقدي الجدید: المطلب الثاني
 

خلـــق كمیـــة  وذلـــك عـــن طریـــق للدولـــة  تمویـــل عجـــز الموازنـــة العامـــةلاإلصـــدار النقـــدي الجدیـــد كأســـلوب  یعتبـــر      
التــى تعــد تمــویال بــالعجز أو تمـویال تضــخمیا هــي زیــادة تســتهدف بهــا فهـذه السیاســة إضـافیة مــن النقــود بــدون تغطیــة ،

، ألنـــه یترتـــب علـــى إصـــدار النقـــود الجدیـــدة غیـــر المغطـــاة إرتفاعـــا فـــي  الدولـــة تمویـــل الزیـــادة فـــي اإلنفـــاق الحكـــومي
فـاوت قوتهـا علـى حسـب مرونـة الجهـاز اإلنتـاجي ، ونظـرا لمـا لهـذه الطریقـة مـن آثـار سـلبیة األسعار وهذه الضغوط تت

، وتســتند فــي القیــام باإلصــدار العامــةعلــى االقتصــاد فــإن الــدول نــادرا مــا تلجــأ إلیهــا فــي عملیــة تمویــل عجــز الموازنــة 
دیــد القواعــد التــي یســیر بمقتضــاها قــوم بتحتالنقــدي الجدیــد علــى ســلطتها فــي اإلشــراف علــى النظــام النقــدي وتوجیهــه و 

  .وتحدید كمیة اإلصدار
  مبررات اإلصدار النقدي الجدید  :الفرع األول    
یـــد أمـــرا متعمـــدا كأحـــد وســـائل السیاســـة المیزانیـــة التـــي تســـتخدمها دغالبـــا مـــا تكـــون عملیـــة اإلصـــدار النقـــدي الج    

تحقیـق التشـغیل  و علـى النمـوالقتصـاد مـن اجـل حثـه توسـعیة علـى ا أثـارتحقیق  وأهمهااالقتصادیة  أهدافهالتحقیق 
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معطـل فارتفـاع  إنتـاجيفالهدف من هذا التمویل هو التعویض عن النقص الفعلي الكلـي بسـبب وجـود جهـاز  الكامل،
الكلـي والـى رفـع مسـتوى التشـغیل نظـرا لمرونـة  واإلنتـاجارتفاع حجم التشغیل  إلىالطلب الكلي یؤدي في هذه الحالة 

ــــاجياإلالجهــــاز  ــــدة مــــن  أو نت حیــــث تعجــــز المــــوارد  اإلنفــــاقیســــتعمل خــــالل الحــــروب لمواجهــــة المســــتویات المتزای
لتضــخم فــي حـــاالت معینــة  لــه بعـــض الفوائــد وانـــه ان ا ثــر لـــویسآر ،فیـــرى  فــي الغالـــب علــى تغطیتهــا ،االعتیادیــة 

عامـل مسـاعد علـى النمـو بشـرط یصاحب دائما عملیة النمو االقتصادي السریع في العدید من الدول ویمكن اعتبـاره 
الدولـة مـن  إلیـهالـذي تلجـا  األخیـر الملجـأالنقـدي الجدیـد   اإلصدارالى ذلك یعتبر  إضافةأن یكون في حدود معینة 

النقـدي  اإلصـداراالعتمـاد علـى  إمكانیـةوان كـان هنـاك بعـض االقتصـادیین یـرون اجل تمویل عجز الموازنة العامة 
ارتفـاع سـعر الفائـدة  إلـىهـذا االقتـراض سـیؤدي  إذا كـاناض من القطاع الخاص وذلك االقتر  إمكانیةحتى مع وجود 

 اإلصــدار إلــىتلجــا الدولــة مــن اجــل اســتهالك  القــروض العامــة  أنعلــى مســتوى االســتثمار ،و یمكــن  التــأثیرومنــه 
مـادام هنـاك  الرأسـماليم النقـدي الجدیـد فـي ظـل النظـا اإلصدار إلىاللجوء  أنوترى النظریة الكینزیة  النقدي الجدید،

بمجـــرد ارتفـــاع  اإلصـــدارتتوقـــف الدولـــة عـــن عملیـــة   أنیكـــون  مـــرن شـــرط  اإلنتـــاجينقـــص فـــي التشـــغیل والجهـــاز 
 إن إالالنقـدي الجدیـد  لإلصـدارتلجـا  أنالدول النامیة فال یمكن لهـا  أمامستوى التشغیل  التام ، إلىمستوى التشغیل 

 )1.(تضخمیة وخیمة أثاربكمیات صغیرة لكي ال تنجر علیه  یستعمل أن أوكان موجها لالستثمار 
 آلیة تمویل اإلنفاق الحكومي بواسطة اإلصدار النقدي الجدید : الفرع الثاني

  :من خالل الشكل الموالي الجدید عن طریق اإلصدار النقدياإلنفاق الحكومي مكن توضیح آلیة تمویل ی    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                            
  ، دار الفكر الجامعي "االثار االقتصادیة للتمویل بالعجز من منظور الفقه االسالمي واالقتصاد الوضعي"هیم متولي حسن المغربي، ابرا -)1( 

   44 43،ص ص 2010االسكندریة،       

IS 2 

i2 

Lm0 
 سعر الفائدة

i0 

i1 

Lm2 

IS  

I 

ثر زيادة اإلنفاق الحكومي للدولة عن طريق اإلصدار النقدي الجديد  :  )08( شكل رقم ٔ   ا
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  .281مایكل إیدجمان، مرجع سابق ، ص : المصدر                     

   
نالحظ أن زیادة النفقات العامة تؤدي إلى ) ISLM( من خالل الشكل وباستعمال النموذج الكینزي              

قود الجدیدة مي بواسطة إصدار النتمویل الزیادة في اإلنفاق الحكو ، وعندما یتم  IS1إلى  I S 0من   ISإنتقال 
وذلك لزیادة   IS2إلى IS1سوف یزداد الرصید النقدي وتزداد الثروة ومنه یزداد اإلستهالك وبالتالي ینتقل 

 LM2إلى  LMOاإلستثمارات ، فیرتفع الطلب الكلي على النقود وذلك بدرجة أقل من زیادة المعروض النقدي لینقل 
تم تمویله یا یرتفع اإلنفاق الحكومي بقسمیه الجاري واإلستثماري و عندم منه، و  Y2إلى  Y1وبالتالي یرتفع الدخل من 

مرة ثانیة بواسطة اإلصدار النقدي الجدید فإن التوسع المستمر في السیولة الزائدة سوف یدفع األفراد إلى اإلتجاه 
عرف بالدولرة من إلستبدال األصول المالیة المحلیة لعقارات داخلیة  أو بأصول مالیة خارجیة وبالتالي ظهور ما ی

فإن التوسع في العرض النقدي یؤدي إلى خفض سعر الفائدة  علیهو   .)1(خالل تزاید الطلب على العمالت األجنبیة 
وجذب اإلستثمارات اإلضافیة التي تؤدي إلى زیادة الطلب الكلي  إلى غایة نقطة التشغیل التام ، حیث أن أي زیادة 

  .)2( :فإن انتقال التأثیر یكون على الشكل التالي منهو  بعد هذه النقطة تؤدي إلى حدوث تضخم
  
  
  
  
  

                                            
381سابق،ص  عنعان ،مرجك علي  -) 1)  

  .180،ص 2010  ،مكتبة حسین المصریة للطباعة والنشر ، لبنان ،  "لحكومياآلثار اإلقتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق ا" عایب ولید عبد الحمید، -)2(
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 ،مكتبة حسین المصریة للطباعة والنشر ، لبنان ،  "اآلثار اإلقتصادیة الكلیة لسیاسة اإلنفاق الحكومي" عایب ولید عبد الحمید،: المصدر 
  .180،ص 2010

  

حكومي الممولة عن طریق اإلصدار النقدي یجب إدخال تأثیر سیاسة اإلنفاق الولذلك قبل التطرق إلى آلیة      
السوق النقدي في تحلیل أثر المزاحمة ومدى تأثیرها على استثمار القطاع الخاص ، وعموما یمكن القول أن 
مواصلة الحكومة في تمویلها لعجز المیزانیة بواسطة اإلصدار النقدي الجدید یعتبر بمثابة عالج مشكلة بمشكلة 

نتهاج الدولة لسیاسة التمویل التضخمي إلج التي جاء بها أنصار النظریة الكینزیة والتي تؤدي جم الحأخرى وذلك رغ
  .من أجل تغطیة العجز في الموازنة العامة في ظل عدم كفایة الموارد المحلیة

  تمویل عجز الموازنة العامة للدولة بواسطة الضرائب: المطلب الثالث    
الركائز األساسیة لمیزانیة الدولة فنجد أن معظم الدول تحاول دائما تطویر هیكلها بر الضریبة من أهم تتع    

الضریبي من أجل تحصیل أكبر قدر ممكن من اإلیرادات الضریبیة، وتعمل جاهدة لمكافحة التهرب الضریبي 
ها من دور فعال في ل ة لمافي الدول المتقدمة یقدسون الضریببجمیع أنواعه ومعاقبة المتهربین من دفع الضرائب، ف

تمویل الموازنة العامة للدولة لذلك نجد أن اإلیرادات الضریبیة تحتل نسبة عالیة من إیرادات المیزانیة على عكس ما 
التي یة في هذه الدول هو موجود في الدول النامیة فهي تمثل نسبة قلیلة ومحتشمة بسبب هشاشة األنظمة الضریب

الفجوة بین اإلنفاق العام  واتساع وازنةضریبي وتدني الموارد المالیة للمظاهرة التهرب ال شيفساعدت على ت
إعادة إصالح األنظمة الضریبیة والسهر على فان العامة ، لذلك  الموازنةواإلیرادات العامة وبالتالي تزاید العجز في 

ن أهم األدوات التي تستخدمها ر السیاسة الضریبیة م، وتعتبتنظیم القطاع الضریبي یؤدي إلى التقلیل من هذه اآلثار
  .الدول لتمویل عجز الموازنة العامة وذلك سواء برفع نسب ضرائب معینة أو استحداث أنواع جدیدة من الضرائب 

  استخدام الضرائب المباشرة في تمویل العجز: الولاالفرع        
لتها في تمویل عجز الموازنة العامة یمكن للدولة أن تؤثر في العدید من نسب الضرائب المباشرة لكي تستعمل حصی

  )1(:ومن أبرز هذه الضرائب المباشرة التي یمكن للدولة أن تؤثر فیها ما یلي
 الضرائب على أرباح رؤوس األموال:  أوال

                                            
. 233رمزي زكي ،الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث،مرجع سابق،ص  -:انظر -) 1) 

  .374ابراهیم متولي حسن المغربي ،مرجع سابق ،ص  -            

 سعر الفائدة اإلستثمار الطلب الكلي عرض النقود

ثير العرض النقدي على الطلب الكلي  :  )09( شكل رقم ٔ   تا
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ر الضریبة على أرباح رؤوس األموال من أهم الضرائب التي تحقق عوائد مالیة معتبرة لخزینة الدولة ، عتبت     
ها لیس أمرا سهال ألنها تمارس ضغطا كبیرا على األفراد إذا كان سعرها مرتفع لذلك تراعي في زیادة وزیادة نسبت

 .نسبة هذه الضریبة الكثیر من اإلعتبارات
 الضرائب العقاریة: ثانیا

مع التطور العمراني الذي شهدته كل الدول شهدت اإلیرادات الضریبیة المتأتیة من قطاع العمران تطورا      
حوظا لذلك غالبا ما تلجأ الدولة إلى زیادات مدروسة على هذا النوع من الضرائب من أجل تفعیل اإلیرادات مل

الضریبیة العقاریة وذلك بإعتبار أن جبایتها سهلة وال یشعر األفراد بعبء هذه الضریبة ، وبالتالي یرى الكثیر من 
تلك العقارات الموجودة في المدن یمكن أن تساهم علماء المالیة العامة أن فرض ضریبة على العقارات وخاصة 

 .بشكل فعال في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة
 الضرائب على التركات: ثالثا

وهي تعرف أیضا بالضریبة المؤجلة على الدخل بحیث تفرض هذه الضریبة على إجمالي التركة أو تفرض      
المال من الموروث إلى ورثته ، ولكن تعتبر حصیلة هذا النوع من على نصیب الفرد من التركة، جراء انتقال رأس 

 .الضرائب  ضعیفة بسبب عدم ثبات حصیلتها لذلك ال تعتمد علیها الدول بشكل كبیر في تمویل عجز موازنتها
 الضرائب على الدخل: رابعا

األفراد، وتعتبر الضریبة تعمل الضریبة على الدخل على خفض مقدار الدخل الصافي من العمل الذي یقوم به     
الدولة بسبب شمولیتها لطبقة واسعة من األفراد من  وازنةعلى الدخل من أهم الضرائب التي تمثل إیرادات عالیة لم

إذا تم و لذلك تعتبر هذه الضرائب من أبرز المداخیل المالیة للدولة ،  ،دفعها منجهة وعدم قدرة األفراد من التهرب 
 .بشكل سلیم وصحیح سوف تساهم بشكل كبیر في تمویل عجز الموازنة العامة للدولة استخدامها واستغاللها

 استعمال الضرائب غیر المباشرة في تمویل العجز    :الفرع الثاني
یتم فرض الضرائب غیر المباشرة على المال بسبب استعماله أو تداوله ، ومنه فالمال الذي یحصل علیه      

إشباع حاجیاته األساسیة یدفع منه عند اإلنفاق كجزء من السلعة أو الخدمة التي  الشخص على شكل دخل من أجل
یطلبها ، وعادة ما ال یشعر الفرد بهذا النوع من الضرائب ألن الضریبة هنا مدرجة ضمن ثمن السلعة والخدمة التي 

  )1(:للدولة ما یليیقتنیها الفرد ومن أهم الضرائب غیر المباشرة التي تساهم في تمویل عجز المیزانیة 
 ضرائب اإلنتاج: أوال

ین بنقل هذه الضریبة إلى المستهلكین بإعتبار أن المنتج تفرض علیه هذه الضریبة عندما تمر جیقوم المنت    
السلعة بمرحلة اإلنتاج النهائي وبالتالي یمكن له أن یحملها للمستهلك ، وتعتبر هذه الضرائب من أبرز الضرائب 

                                            
252الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث،مرجع سابقرمزي زكي ، -:  انظر)1(   

191انفجار العجز ،مرجع سابق،ص رمزي زكي،  -               
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تستعمل هذه الضرائب في  ففي الغالبلخزینة الدولة بسبب سهولة جبایتها لذلك لتي تدر أمواال كبیرة لمباشرة واغیر ا
 .العامة للدولة تمویل عجز الموازنة

 الضرائب الجمركیة :ثانیا
وهي تلك الضرائب التي تفرض على عملیات التجارة الخارجیة وتكتسي هذه الضرائب أهمیة بارزة في تمویل     

لمرونتها واتساع نطاقها خصوصا وأن حركة السلع والخدمات نشطة في مجال التجارة الخارجیة لذلك تعتبر  الموازنة
 .دولة لل العامة موازنةعجز الحصیلة هذه الضرائب حصیلة هامة بالنسبة لتمویل 

 الضریبة على القیمة المضافة: ثالثا
تحقق في قیمة اإلنتاج في كل مرحلة من مراحل تفرض الضریبة على القیمة المضافة على الزیادات التي ت   

حصیلتها وخصوصا إذا تم االختیار الجید لنسبتها  ةاإلنتاج والتوزیع ، وتتمیز الضریبة على القیمة المضافة بوفر 
أخف  عتبرقید بفترة زمنیة محددة وتتتحصیلها بحیث تتصف بالدیمومة اإلیرادیة طوال العام دون الو وطرق جبایتها 

لى المكلفین بدفعها إلندماج قیمتها في أسعار السلع التي یقومون بشرائها وبالتالي ال یشعر بها المكلف لذلك وقعا ع
غالبا ما تستعملها الدولة لتمویل العجز في موازنتها لما لها من مرونة وممیزات تجعلها من أهم الضرائب 

 .المستخدمة في عملیة التمویل
ة في تحقیق مهامها وأهدافها البد للدولة أن تقوم ببناء هیكل ونظام یالضریبنجاح السیاسة اجل وبالتالي من 

ضریبي مبني على أسس وقواعد سلیمة وقویة تمكنها من الصرامة في تطبیق القوانین والسهر على جبایة مختلف 
ن القتصادیة ، ألاإلیرادات الضریبیة ومكافحة التهرب الضریبي وتوعیة األفراد بمدى وأهمیة الضریبة في الحیاة ا

ال بد أن تقوم السیاسة الضریبیة على أسس علمیة من أجل تحدید اإلمكانیات  الضریبة تعتبر سالح ذو حدین لذا
 یجـب مراعـاة علیهعامـة للدولـة و ز الموازنة الـة عجـمن أجل مواجه الضریبیة والتي بإمكانها أن تكون دعما لإلیرادات

   :االعتبارات التالیة 
   بعین اإلعتبار تحقق العدالة االجتماعیة والتي تستدعي ضرورة تناسب العبء الضریبي مع القدرة على األخذ
 .الدفع
   تحریك الحصیلة الضریبیة في اتجاه یوافق دائما زیادة الدخل لاألخذ بعین اإلعتبار المرونة التي تعتبر ضرورة
 .والناتج

  
  

  ل ـــــة الفصــــــــخالص
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و دور أدوات سیاسة المیزانیة في عالج  لفصل اإلطار النظري لعجز الموازنة العامة للدولةتناولنا في هذا ا 
  :العجز الموازني سواء باستخدام السیاسة االنفاقیة أو استخدام اإلیرادات العامة وتوصلنا الستخالص مایلي

أن المدارس یختلف مفهوم عجز الموازنة العامة للدولة عبر المدارس االقتصادیة بحیث الحظنا  - 1
االقتصادیة لم تكن على درجة واحدة من اإلتفاق واالختالف، فالمدرسة الكالسیكیة بزعامة آدم سمیث ال ترى أهمیة 
لخلق عجز في الموازنة العامة أما كنیر فدعا إلى تجاوز أفكار آدم سمیث ونادى بتدخل واسع للدولة في النشاط 

رسة الكالسیكیة الحدیثة تحت زعامة ملتون فریدمان فلقد جمعت بین االقتصادي و تبني العجز المقصود، أما المد
أفكار آدم سمث الرافضة لعجز الموازنة وأفكار كینز التي تدعوا لخلق عجز في الموازنة العامة للدولة وكل هذه 

القتصادي  المدارس تنطوي تحت لواء االقتصاد الرأسمالي ، أما الفكر اإلشتراكي فیجیز تدخل الدولة في النشاط ا
على أوسع نطاق بإعتبار أن الدولة التي تقوم بتنظیم اإلنتاج وتوزیع الدخل القومي وبالتالي یمكن لها أن تقترض 

  .من أجل سد العجز في الموازنة العامة
تعتبر الساسة االنفاقیة من ابرز  أدوات سیاسة المیزانیة التي لها فعالیة كبیرة في عالج عجز الموازنة  - 2

دولة لما لها من تأثیر كبیر في حجم النفقات العامة  سواء بترشید اإلنفاق العام او تخفیضه ویكون ذلك العامة لل
على حسب الوضعیة االقتصادیة للدولة، فقیام الدولة بترشید اإلنفاق العام وتوجیهه ألوجهه السلیمة فسیؤدي ذلك 

  .لتخفیف العبء على موازنة الدولة
ت العامة من ابرز الوسائل البارزة في عالج عجز الموازنة العامة للدولة یعتبر التأثیر في اإلیرادا - 3

،وتختلف فعالیة اإلیرادات العامة باختالف نوع اإلیراد المستعمل في عالج العجز ،بحیث تعتبر اإلیرادات العادیة 
ادات غیر العادیة سواء من أهم اإلیرادات الفعالة في عالج العجز والتى ال تنجر علیها آثار سلبیة على عكس اإلیر 

كانت قروض أو إصدار نقدي، ومنه یجب العمل على تنمیة اإلیرادات العادیة بشتى أنواعها من اجل إنعاش 
إیرادات الموازنة وبالتالي زیادة حصیلة اإلیرادات وهو ما یؤدي لمسایرة اإلنفاق المتزاید وبالتالي تفادي الوقوع في 

 .عجز مالي
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  تمهیــــــــــد
  

ة التي مست اإلقتصاد الجزائري في نهایة الثمانینات مـن األسـباب الرئیسـیة التـي دفعـت یتعتبر اإلختالالت الهیكل
لـق بالسیاسـات اإلقتصـادیة المنتهجـة تعموسعة شملت كل الجوانب خصوصـا مـا بالجزائر للقیام بإصالحات إقتصادیة 

هـــذه خــالل تلــك الفتــرة ، كـــل ذلــك یرجــع للحالـــة اإلقتصــادیة المتردیــة التــي كانـــت تعــاني منهــا الجزائـــر ، لــذلك قامــت 
سیاســة المیزانیــة خصوصــا بإعتبــار الجزائــر مــن أكثــر ل لسیاســاتها اإلقتصــادیة عمومــا و بعملیــة إصــالح شــاماألخیــرة 

یــرادات ، فقامـــت للجــوء إلـــى صــندوق النقـــد اإلمـــن عجــز فــي موازنتهـــا العامــة بســـبب تــدني  الــدول التــي كانـــت تعــاني
سیاسـة المیزانیـة المتزایدة ، لـذلك تغیـرت مالمـح  الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض تمكنها من تمویل نفقاتها

والشــروط التــي فرضــتها هــذه  التــي كانــت تعیشــها الجزائــر مــن جهــة ،اإلقتصــادیة خــالل هــذه الفتــرة بســبب الوضــعیة 
المؤسسـات المالیــة الدولیــة مــن جهــة أخـرى، فكانــت الجزائــر تنــتهج سیاســة میزانیـة إنكماشــیة مــن أجــل تخفــیض العجــز 

التـي شـهدت فیهـا الجزائـر إنتعاشــا المرحلـة الموالیـة  نتنـاولفـي الموازنـة العامـة للدولـة بـأكبر قـدر ممكـن ، ثـم بعـد ذلـك 
نعكــس اقتصــادیا ال ســیما بعــد إ ٕ رتفــاع أســعار المحروقــات ، وهــو مــا أثــر إیجابــا علــى إیــرادات الموازنــة العامــة للدولــة وا

 هــذا تناولهــا فــي، كــل هــذه النقــاط وغیرهــا ســوف نسیاســة المیزانیــة خصوصــا ادیة عمومــا و ذلــك علــى السیاســة اإلقتصــ
 :یل من خالل التطرق للمباحث التالیةالفصل بالتفصیل وبالتحل

  
 .لموازنة العامة للدولة في الجزائرالجوانب النظریة ل   :األولالمبحث    

 .سیاسة المیزانیة وسیاسات المؤسسات المالیة الدولیة أسباب إصالح  :المبحث الثاني
 . 1998-1990إلصالحات اإلقتصادیة والمالیة  اسیاسة المیزانیة خالل فترة تحلیل   :المبحث الثالث
  .2012 – 1999سیاسة المیزانیة بعد فترة اإلصالحات اإلقتصادیة والمالیة  : المبحث الرابع
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  الجوانب النظریة للموازنة العامة للدولة في الجزائر: المبحث األول
التي تحكمهـا ، بحیـث تبـین لنـا هـذه األطـر من األطر القانونیة والتنظیمیة  على العدید تعتمد الموازنة العامة للدولة

وكــل اإلجــراءات والعملیــات الخاصــة بهــا ال ســیما التصــنیفات التــي تعتمــد  وازنــةالهیئــات المســؤولة عــن الم والضــوابط
علیها الدولة في تصنیف النفقات واإلیرادات ، والمراحل التـي تمـر بهـا الموازنـة والقواعـد والمبـادئ التـي تحكمهـا ، فلقـد 

 84/17فــي القــوانین التــي تنظمهــا ، ولكــن بصــدور قــانون  راتیــعرفــت الموازنــة العامــة فــي الجزائــر العدیــد مــن التغی
و تناول معظـم الجوانـب المتعلقـة  تحددت المعالم الرئیسیة للموازنة العامة في الجزائر بحیث أظهر 1988المعدل في 

فـــي  بكـــل الجوانــب المتعلقــة بالموازنـــة العامــة باإللمــامبحــث مســوف نقـــوم فــي هـــذا ال و علیــهبالموازنــة العامــة للدولـــة ،
  .الجزائر ومختلف القوانین التي حددت أطرها

  مفهوم الموازنة العامة للدولة في التشریع الجزائري: المطلب األول   
ل مـــواد الموازنـــة العامـــة فـــي الجزائـــر بعـــد جـــیعتبـــر التشـــریع المـــالي الفرنســـي المرجـــع الرئیســـي الـــذي كـــان یحكـــم     

 وازنـةوالمتعلق بقوانین المالیة لذلك كان یعرف بالقـانون المجسـد لقـانون الم 84/17قانون  اإلستقالل إلى غایة صدور
  .في الجزائر

   84/17تعریف الموازنة العامة حسب القانون   :الفرع األول        
تتشكل المیزانیة العامة للدولـة مـن اإلیـرادات والنفقـات  :"لقد عرف المشرع الجزائري المیزانیة العامة للدولة على أنها   

  .)1( "النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة والموزعة وفق األحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها
ي الوثیقـــة التـــ"علـــى أنهـــا  1990أوت  15المـــؤرخ فـــي  90/21ویعرفهـــا القـــانون المتعلـــق بالمحاســـبة العمومیـــة 

تســییر واإلســتثمار ومنهــا نفقــات التجهیــز العمــومي ونفقــات تقــدر للســنة المدنیــة مجمــوع اإلیــرادات والنفقــات الخاصــة بال
  . )2( "مال وترخص بها برأس

یكتمـل تعریـف المیزانیـة العامـة  88/05والتـي تـم تعـدیلها بالقـانون  84/17ومن خالل المادة الثالثـة مـن قـانون 
جـازة المیزانیـة العامـة بحیـث جـاء نـص المـادة للدولة ، فهذه المادة  ٕ تؤكد على أنه بناءا علـى قـانون المالیـة یـتم تقـدیر وا

وكـذا الوسـائل وأعبائهـا یقر ویرخص قانون المالیة للسنة بالنسبة لكل سـنة مدنیـة مجمـل مـوارد الدولـة «  :كما یلي 03
  المخصصة  المصاریفعالوة على ذلك  المالیة األخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومیة كما یقر ویرخص

  .)3(» لللتجهیزات العمومیة وكذلك النفقات برأسما
ومنه ومن خالل التعاریف السابقة یمكن تعریـف الموازنـة العامـة للدولـة فـي الجزائـر بأنهـا وثیقـة تشـریعیة سـنویة 

  .العمومیة تقرر الموارد والنفقات النهائیة للدولة وترخص بها بهدف تسییر وتجهیز المرافق
                                                             

بقوانین المالیة، الجریدة  1984یولیو  07هـ الموافق لـ  1440شوال  08المؤرخ في  84/17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بدون وزارة قانون رقم  - )1(
  . 06المادة رقم  1040، ص 1984یولیو  10المؤرخة  28الرسمیة العدد، 

المتعلق بالمحالیة العمومیة الجریدة 1990أوغسطس 15الموافق لـ  1411محرم  24المؤرخ في  90/21قانون  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، - )2(
  .1132،ص 1990أوغسطس، 15الصادرة بتاریخ  35الرسمیة عدد 

یعدل ویتم القانون رقم 1988نایر ی 12الموافق بـ  1408جمادى األولى عام  22مؤرخ في  88/05الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون  -) 3( 
  .م 1988ینایر  13هـ الموافق لـ  1408جمادى األولى عام  23الصادرة في  02المتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسمیة العدد  84/17
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  قوانین المالیة في الجزائر: الفرع الثاني
والـذي یــنص  06وذلـك فـي المــادة  84/17لقـد تـم تعریــف قـانون المالیـة فــي الجزائـر وذلــك مـن خـالل القــانون  
إن اإلیــرادات والنفقــات النهائیــة للدولــة تحــدد ســنویا بموجــب قــانون المالیــة كمــا تــوزع وفــق األحكــام التشــریعیة « علــى 

  .)1(»كل الموازنة العامة للدولةوهي ش
ة األولـى جـاءت لتعطـي مفهومـا واسـعا وشـامال لقـانون تالسـ مـوادهبمختلـف  84/17وبالتالي نالحظ أن القـانون 

المالیة في الجزائر ، بحیث بین كیفیة تحدید قانون المالیة وقدم أهم أنواع قوانین المالیـة ثـم بعـد ذلـك بـین العالقـة بـین 
  .لتي أعطت تعریفا شامال لقانون المالیةالسادسة ا وقانون ضبط المیزانیة وصوال للمادةقانون المالیة 

للدولــــة ،  العامــــة المالیــــة هـــو عبــــارة عــــن وثیقــــة مالیــــة ســـنویة تتضــــمن المیزانیــــة أن قــــانونومنـــه یمكــــن القــــول 
بة أو إقتطـاع إجبـاري ومنـه والمیزانیات الملحقة والحسابات الخاصة للخزینة كمـا یـتم مـن خاللـه تأسـیس أو إلغـاء ضـری

نالحــظ أن العالقــة بــین قــانون  علیــهقــانون المالیــة هــو اإلطــار القــانوني الــذي تصــدر فیــه المیزانیــة العامــة للدولــة ، و ف
اإلیــــرادات  مـــن تتشـــكل المیزانیــــة العامـــة للدولـــة :"06المالیـــة والمیزانیـــة تـــم تحدیـــدها بالعبــــارة التـــي وردت فـــي المـــادة 

قــانون  وهــو مــا یبــین أن ،"ة المحــددة ســنویا بموجــب قــانون المالیــة والموزعــة وفــق األحكــام التشــریعیةوالنفقــات النهائیــ
، ومنـه ال یمكـن إعتمــاد وتنفیـذ المیزانیـة إال مـن خـالل قــوانین للدولـةوجـه القـانوني للمیزانیــة العامـة الإال مـا هـو المالیـة 

  .یكون في شكل قانونالمالیة ألن المصادقة علیها من قبل السلطات التشریعیة 
   :یكتسي طابع قانون المالیة 02:المادة  84/17ومن القانون 

I-  قانون المالیة وقوانین المالیة التكمیلیة والمعدلة. 
II- قانون ضبط المیزانیة. 

ف قـوانین المالیـة األخـرى یعـة مختلـالمتعلق بقـانون المالیـة األساسـي وحـدد طب 88/17وبعدها جاء القانون     
المیزانیــة العامــة للدولــة وهــي قــانون المالیــة الســنوي وقــانون المالیــة التكمیلــي والمعــدل وقــانون ضــبط التــي تحكــم 

  .)2( المیزانیة
 قانون المالیة السنوي: أوال

یقــدر ویــرخص قــانون المالیــة للســنة مجمــل مــوارد «لقــد تــم تعریــف قــانون المالیــة الســنوي مــن قبــل المشــرع بأنــه 
ئل المالیــة األخـرى المخصصـة لتسـییر المرافـق العمومیــة ، كمـا أنـه یقـدر ویـرخص النفقــات الدولـة وأعبائهـا وكـذا الوسـا

  .)3(» الموجهة للتجهیزات العمومیة وكذا النفقات بالرأسمال
ویعــرف أیضــا هــذا القــانون بقــانون ربــط المیزانیــة ، وقــانون المالیــة األولــي بحیــث یتضــمن هــذا القــانون مختلــف 

العامـة ویتمیـز هـذا القـانون بتعـدد قوانینـه  سواء فیما تعلق بتحصیل اإلیرادات أو تنفیذ للنفقـاتالنشاطات المالیة للدولة 
قـــانون المالیـــة الســـنوي هـــو القـــانون الـــذي یقـــوم بتحدیـــد  ومرونتهـــا مـــع الظـــروف واألحـــداث اإلقتصـــادیة للدولـــة ، ومنـــه

                                                             
  .06، مرجع سابق، المادة 84/17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون  - )1(
  .02، مرجع سابق ، المادة  84/17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون  - )2(
  .88/05المعدلة بقانون  84/17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون  - )3(
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یـق هـذا التـوازن ، بحیـث تظهـر لنـا فـي المیزانیـة الـوطني للنفقـات واإلیـرادات التـي تكفـل تحق لالقتصـادالتوازنات العامـة 
العامـــة مجمـــوع النفقـــات واإلیـــرادات العامـــة المخصصـــة لتحقیـــق خطـــة الحكومـــة والتـــي تتناســـب مـــع مجمـــوع أهـــداف 

  .المجتمع
وجب قـانون المالیـة السـنوي یـتم تخصـیص اإلعتمـادات وذلـك بتقسـیمها إلـى نفقـات التسـییر واإلسـتثمار بمومنه ف

ویحدد األعباء األخـرى مـن قـروض وتسـبیقات كمـا أنـه وبنـاء علیـه یـتم تبویـب بیانـات المیزانیـة حتـى تتماشـى مـع مبـدأ 
یحتـــوي «والـــذي یـــنص علـــى  )1(  67ادة المـــ 84/17وضـــوح المیزانیـــة مـــن أجـــل تســـهیل تنفیـــذها ، وبـــالرجوع للقـــانون 

  :» المشروع السنوي لقانون المالیة على قسمین منفصلین
ـــة یـــنص القســـم األول منـــه علـــى اإلقتراحـــات المتعلقـــة بتحصـــیل  المـــوارد العمومیـــة وكـــذا الســـبل والوســـائل الكفیل

  .بضمان التوازنات المالیة التي أقرها المخطط اإلنمائي السنوي
الثــاني منــه المبلــغ اإلجمــالي لإلعتمــادات المطبقــة فــي إطــار المیزانیــة العامــة للدولــة ، بشــأن ویقتــرح فــي القســم 

نفقــات التســییر واإلســـتثمارات العمومیــة ، كمـــا یقتــرح فیـــه المبلــغ اإلجمــالي لإلســـتثمارات المخططــة وتقتـــرح فــي القســـم 
  :الثاني كذلك

  انیة ملحقةلإلیرادات والنفقات بالنسبة لكل میز الترخیصات اإلجمالیة. 
 اإلجراءات ذات الطابع التشریعي المطبقة على الحسابات الخاصة للمیزانیة. 
 األحكام المختلفة المطبقة على العملیات المالیة للدولة. 
وعمومـا یتكـون قـانون المالیـة السـنوي مـن جـزئین رئیســیین فـالجزء األول یتضـمن شـروط التـوازن المـالي مـن مــوارد     

أحكــام قانونیــة مفهرســة ومبوبــة بشــكل مقــنن، أمــا الجــزء الثــاني فیتنــاول مختلــف أنــواع میزانیــة  وأعبــاء وذلــك فــي شــكل
یــة والنفقــات المؤقتــة ، ئالدولــة بحیــث یــتم التركیــز فــي هــذا الجــزء علــى تقــدیم األعبــاء والتــي تأخــذ بمعیــار النفقــات النها

یرادنوكل هذه النقاط سوف  ٕ  .ات الموازنةتناولها بالتفصیل عندما نتناول نفقات وا
وما تجدر إلیه اإلشارة أنه من بین النقاط األساسیة التـي یتناولهـا قـانون المالیـة األساسـي هـي سـبل ووسـائل تغطیـة 

رغم أنه ال یتطرق إلیها بشكل مباشر حیـث یمكـن مالحظتهـا مـن خـالل اللجـوء إلـى القـروض بشـتى  وازنةعجز الم
 .)2( :ول رئیسیة وهيأنواعها ، ویتم إلحاق هذا القانون بثالث جدا

  یبین مختلف موارد الدولة وفق التقسیم المعمول به" أ " الجدول. 
  یبین األعباء الخاصة بمیزانیات التسییر " ب " الجدول. 
  الطـابع النهـائي إضـافة إلـى نفقـات اإلسـتثمار التـي ذات یبین اإلعتمادات المخصصة للتجهیزات " ج" الجدول

 .العموميتتكفل بها مؤسسات القطاع 

                                                             
  .67مرجع سابق المادة  84/17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون  - )1(
  .71 70، ص ص  2004،دار الفجر للنشر والتوزیع،القاهرة، "منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر " لعمارة جمال، - : أنظر - )2(

  - T.Bouara, La loi de finance en Algerie, Thèse pour le doctorat d’état en droit, Université d’Alger, Alger, 2005- 
    2006, P 03. 
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 )المعدل( انون المالیة التكمیلي ق: ثانیا
عـدیل محتـوى قـانون یتم إصدار قانون المالیة التكمیلـي أو المعـدل وذلـك خـالل السـنة المالیـة مـن أجـل تكملـة وت

المقــررة فــي قــانون المالیــة الســنوي قــد تحــدث تغییــرات  ، ألنــه عنــد القیــام بتنفیــذ الموازنــة العامــة للدولــةالمالیــة الســنوي
إقتصادیة أو إجتماعیة تحدث إختالالت لذلك یتم اللجوء إلى قانون المالیة التكمیلي أو مـا یعـرف عـادة بقـانون المالیـة 
المعـدل ومنــه عنــدما تحــدث حالـة عــدم تــوازن بــین اإلیـرادات والنفقــات بســبب ظهــور ظـروف غیــر متوقعــة ســوف یــؤثر 

  .تلجأ الحكومة إلى مشروع مالیة معدل لیتماشى مع تلك األوضاع الجدیدةفك على البیانات التقدیریة ذل
یمكــن لقــوانین المالیــة التكمیلیــة أو المعدلــة دون ســواها إتمــام  « :علــى 84/17مــن القــانون  04وتــنص المــادة 

المصـادقة علـى قـانون المالیـة التكمیلـي مـن قبـل ویـتم  )1( »أحكام قانون المالیة للسنة أو تعدیلها خالل السـنة الجاریـة 
یم زیـــادة اإلیــرادات مـــع الواقـــع یـــدخل فــي إطـــار تكییــف وتققـــانون المالیـــة التكمیلــي والمعـــدل یـــالبرلمــان بغرفتیـــه، ومنــه 

الحــالي ، إضــافة إلــى مراجعــة اإلعتمــادات المفتوحــة لنفقــات التســییر والتجهیــز والتــي مــن شــأنها التكفــل بالمصـــاریف 
  .فیة المستجدة من جهة أخرىاإلضا

 قانون ضبط المیزانیة: ثالثا
یشــكل قــانون ضــبط  «یمكــن التوصــل لمفهــوم قــانون ضــبط المیزانیــة ،  84/17مــن القــانون  05مــن خــالل المــادة   

قـوانین المالیـة التكمیلیـة أو المعدلـة الخاصـة  االقتضـاءالمیزانیة الوثیقة التي یثبت بمقتضـاها تنفیـذ قـانون المالیـة وعنـد 
  .)2( »بكل سنة مالیة

جـازة  هـو ضـبط النتـائج منـهویتطابق هذا القـانون مـع الحسـابات الختامیـة والهـدف  ٕ  الفروقـاتالمالیـة لكـل سـنة وا
بـین مـا تــم تنفیـذه فعـال ومــا ـكان متوقعــا، إضـافة إلـى ذلــك یعـد وسـیلة مــن وسـائل الرقابــة علـى تنفیـذ المیزانیــة مـن قبــل 

  .قدیرات السنوات المقبلةتفي وضع  علیه االعتمادالبرلمان ، ویتم 
قــانون ســواء لــم یحـدد تــاریخ معـین للمصــادقة علــى هـذا ال يومـا تجــدر إلیـه اإلشــارة إلــى أنـه فــي التشـریع الجزائــر 

هـا ، ولكــن تسـویة وتحدیـد فتر تإال أن تحضـیر هــذا القـانون مـرتبط بفكـرة طــرق ال 88/05والقـانون  84/17فـي القـانون 
د سـنتین مـن تنفیـذ المیزانیـة بعـأنه یتم المصـادقة علیـه  نجدقانون ضبط المیزانیة في الجزائر  سیرعندما نالحظ كیفیة 

 2011وقـــانون ضـــبط المیزانیـــة لســـنة  2012یـــتم المصـــادقة علیـــه ســـنة  2010فمـــثال قـــانون ضـــبط المیزانیـــة لســـنة 
ملحــوظ علــى المصــادقة علــى هــذا ، ومنــه نالحــظ أن هنــاك تــأخر  2013یصــادق علیــه مــن قبــل البرلمــان فــي ســنة 

  .القانون
  في الجزائر  وازنةمبادئ ودورة الم: المطلب الثاني

إعدادها للعدید من المبادئ والقواعد التـي تنظمهـا وتحكمهـا ، وفـي تستند الموازنة العامة في الجزائر في مرحلة 
ر ركیـزة أساسـیة لـدورة عتبـوت وازنـةاإلجمال تهدف هـذه المبـادئ والقواعـد إلـى تسـهیل عملیـة التحضـیر والرقابـة علـى الم

                                                             
  .03مرجع سابق المادة  84/17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون  - )1(
  .05مرجع سابق المادة  84/17الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون  - )2(
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ق فــي هــذا المبــادئ ، وســوف نتطــر  لهــذهتســتند بشــكل رئیســي   مراحــل والخطــوات التــي تمــر بهــاالبحیــث أن  وازنــةالم
  .في الجزائر والمراحل والخطوات التي تمر بها للموازنة طلب إلى المبادئ والقواعد الفنیةمال

  العامة في الجزائر الموازنة مبادئ:  الفرع األول
  العامة للدولة تستلزم عملیات تحضیرها وتنفیذها اإللتزام بالعدید للموازنة من أجل السیر الجید 

   العامة للدولة، الموازنة ،ولقد وضع المشرع الجزائري مبادئ وقواعد أساسیة تحكممن القواعد والمبادئ 
مبـدأ السـنویة ،مبـدأ الوحـدة ، مبـدأ العمومیـة ، ومبـدأ التــوازن : وتـتخلص أهـم هـذه القواعـد فـي أربعـة قواعـد رئیسـیة هــي

)1(.  
 مبدأ السنویة : أوال

هــي الوثیقــة التــي تقــدر  فالموازنــةالعامــة للدولــة فــي الجزائــر الموازنــة یظهــر لنــا مبــدأ الســنویة مــن خــالل تعریــف 
للدولــة ، ومنــه نالحــظ أن التحدیــد للســنة المالیــة و البیــان الــذي مــن خاللــه تــرخص وتقــدر اإلیــرادات والنفقــات الســنویة 

ة ، فالنفقــات المـــرخص بهــا فـــي قــانون المالیــة ال تكـــون صــالحة إال لســـنة نتوافــق مـــع الســیالــدوري لتــرخیص الموازنـــة 
مـن كـل سـنة ، بحیـث أن  31/12واحدة ، فالسنة المالیة في الجزائر تبـدأ فـي الفـاتح جـانفي مـن كـل سـنة وتنتهـي فـي 

میــة للدولــة ، تــرجم الجــزء الســنوي مــن برنــامج التنتســنویة فــي إعــدادها شــاملة فــي محتواهــا ومضــمونها ألنهــا الموازنــة 
  . وفیما یتعلق باإلیرادات العامة فتجد قاعدة السنویة تطبیقا دقیقا فیكون الترخیص بتحصیل الضرائب والرسوم سنویا

أمـــا فیمـــا یخـــص النفقـــات العامـــة یجـــب أن تبـــرر اإلعتمـــادات الالزمـــة لتغطیـــة نفقـــات التســـییر فـــي كـــل ســـنة وفـــي    
وهــو مــا یعنــي أنــه ال یــتم للســنة المالیــة التالیــة ،المفتوحــة لســنة مالیــة معینــة عتمــادات التحویــل ا یمكــنمجموعهــا وال 

التجدیـــد اآللـــي إلعتمـــادات التســـییر وبالتـــالي فـــإن تغطیـــة النفقـــات األكثـــر اســـتقرارا ورصـــیدها ال ینبغـــي أن تؤجـــل إلـــى 
  .)2(العامة للسنة المقبلة الموازنة 

  :وهناك بعض اإلستثناءات على هذا المبدأ وهي
  البرامج رخص - 1

وهـــي متعلقـــة بنفقـــات التجهیـــز بحیـــث یمكـــن أن تســـتعمل التخصیصـــات المالیـــة لمـــدة تفـــوق الســـنة ألنهـــا مرتبطـــة 
  .اإلستثمار الطویلة األجل والتي تفوق السنةبمشاریع 
  ترحیل اإلعتمادات -2

وتأجیلهـــا إلـــى وفــي هـــذه الحالـــة یـــتم ترحیـــل اإلعتمــادات والمخصصـــات المالیـــة التـــي لـــم تصــرف فـــي الســـنة المالیـــة   
  .سنوات القادمة

   المیزانیة اإلثنى عشر -3
فـي وقتهـا المحـدد  الموازنة مصادقة البرلمان على دون ویتم اللجوء إلیها عند مواجهة الحكومة لظروف معینة تحول  

بنـود  ب، وهو ما یتطلب من الحكومة تقدیم طلب إلى البرلمان مـن أجـل إجـازة اإلعتمـادات الشـهریة ، بحیـث یـتم العمـل 
                                                             

  .85جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص  -) 1(
  .88جمال لعمارة ، نفس المرجع السابق ، ص - )2(
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العامــة للدولــة ، أي تفــوض إســتثناء بفــتح إعتمــادات  الموازنــة قــانون المالیــة الســابق فیمــا یخــص تنفیــذ إیــرادات ونفقــات
الســـابقة االعتمــاد علـــى الموازنــة المقبلـــة إلــى حـــین المصــادقة وذلــك بعـــد أن یــتم  الموازنــة شــهریة مؤقتــة علـــى حســاب

فـي حالـة مـا  ": والـذي یـنص صـراحة أنـه 69فـي مادتـه  84/17 القـانونكأساس في تحدید المبالغ ، وهو ما جـاء بـه 
إذا كــان تــاریخ المصــادقة علــى قــانون المالیــة لســنة معنیــة ال یســمح بتطبیــق أحكامــه عنــد تــاریخ أول ینــایر مــن الســنة 

  :)1(المالیة المعتبرة 
 :العامة للدولة حسب الشروط التالیة الموازنة تنفیذ إیرادات ونفقات ایواصل مؤقت  - 1

 .بالنسبة إلى اإلیرادات طبقا للشروط والنسب وكیفیات التحصیل المعمول بها تطبیقا لقانون المالیة السابق  -  أ
ଵبالنســـبة لنفقـــات التســـییر فـــي حـــدود   - ب

ଵଶ
 للموازنـــة مـــن مبلـــغ اإلعتمـــادات المفتوحـــة بالنســـبة إلـــى الســـنة المالیـــة 

 .السابقة وذلك شهریا ولمدة ثالثة أشهر
وفــي حــدود ربــع الحصــة المالیــة المخصصــة لكــل قطــاع ولكــل مســیر كمــا تنــتج  االســتثماربالنســبة إلعتمــادات  -ج

  .عن توزیع إعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالیة السابقة
الملحقـــة واألحكـــام ذات الطـــابع التشـــریعي والمطبقـــة علـــى الحســـابات الخاصـــة  الموازنـــة یواصـــل تنفیـــذ مشـــاریع  - 2

 .للموازنة للخزینة طبقا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تیسرها قبل بدایة السنة المالیة الجدیدة
  .أو سیاسیة معینة  اقتصادیةویتم إقرارها نتیجة لظروف  :المؤقتة الموازنة  - أ

وجـب قـانون المالیـة التكمیلـي المعـدل بموهنا یتم صـرف إعتمـادات إضـافیة تكمیلیـة  :اإلعتمادات التكمیلیة    -  ب
  ".األولیةالموازنة وذلك خالل نفس السنة المالیة وهو ما یعني إدخال تعدیالت على 

  دةـــبدأ الوحـــم: اــــــــثانی
یعنــي هــذا المبــدأ أن یــتم إدراج كــل عناصــر الموازنــة فــي بیــان واحــد أي أن تخصــص موازنــة واحــدة تكــون ملمــة  

بجمیــع النفقــات واإلیــرادات وذلــك مهمــا كانــت طبیعتهــا ، بحیــث یقــوم البرلمــان بالتصــویت علیهــا مــرة واحــدة وبصــورة 
دة تمكــن مــن تبســیط التعــرف علــى الوضــعیة المالیــة عامــة، فالنفقــات العامــة واإلیــرادات العامــة المدرجــة فــي وثیقــة واحــ

 رتالدولـــة ، وفـــي الجزائـــر أدخلـــت بعـــض التعـــدیالت لقاعـــدة الوحـــدة وظهـــ موازنـــة للدولــة وتســـهل الـــدور الرقـــابي علـــى
هــــي إدراج الموازنــــة بعــــض اإلســــتثناءات علــــى هــــذه القاعــــدة ومــــن أهــــم التعــــدیالت التــــي أدخلــــت علــــى قاعــــدة وحــــدة 

  .)2(المیزانیات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزینة 
 المیزانیات الملحقة -1

یجــوز أن یكــون موضــوع المیزانیــات الملحقــة العملیــات المالیــة لصــالح «: 84/17مــن القــانون  44بــالرجوع للمــادة   
التي یهدف نشاطها أساسـا إلـى إنتـاج بعـض المـوارد أو تأدیـة و  االعتباریةقانون الشخصیة الالدولة التي لم یضفي علیها 

ـــثمن  ـــة المیزانیـــات الملحقـــة میزانیـــة البریـــد والمواصـــالت والتـــي تتضـــمن  )3(» بعـــض الخـــدمات المدفوعـــة ال ، ومـــن أمثل

                                                             
  .69مرجع سابق المادة  84/17القانون   - )1(
    .98جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص  - )2(
  .1984یولیو  10المؤرخة في  28الجریدة الرسمیة ، عدد  44مرجع سابق المادة  84/17القانون   - )3(



2012 - 1990سیاسة المیزانیة في الجزائر خالل   الفصل الرابع 
 

   165  

 

ة غیـر انـه یـتم تسـجیل النفقـات التـي تكـون مخصصـ االسـتثماراتمجموع اإلیرادات والنفقـات إضـافة إلـى ذلـك إعتمـادات 
لتسییر اإلدارة المركزیة لوزارة البریـد والمواصـالت وأیضـا النفقـات المخصصـة لتسـییر المصـالح التنفیذیـة الوالئیـة المكلفـة 

 .الموازنة بمتابعة وتقدیر نشاط مصالح البرید والمواصالت في
العامــة والتــي  ومنــه یمكــن القــول أن المیزانیــات الملحقــة هــي میزانیــات یرتكــز علیهــا حســن ســیر بعــض المرافــق   

 بموازنـــةتمـــارس نشـــاط صـــناعي أو إداري حیـــث توضـــع لهـــذه المرافـــق میزانیـــات مســـتقلة تشـــتمل علـــى إیراداتهـــا وتلحـــق 
  .الدولة، وكما أشرنا سابقا للمیزانیة الملحقة للبرید والمواصالت

  الحسابات الخاصة بالخزینة -2
التــي  الدولــة جــراء بعـض العملیــات الخاصــة وتعنـي هــذه الحســابات اإلطـار الــذي یســجل دخـول أمــوال إلــى خزینـة

تقــوم بهــا، وال تعتبــر إیــرادات عامــة ویســجل خــروج أمــوال منهــا وال یــتم إعتبارهــا نفقــات عامــة، فهــي حســابات وجــدت 
إجــازة فــتح الحســابات  84/17، وجــاء فــي الفصــل األول مــن القــانون الموازنــة كإســتثناء لــبعض القواعــد كقاعــدة وحــدة 

ال یجــوز فــتح الحســابات الخاصــة بالخزینــة إال بموجــب قــانون المالیــة وال تشــمل :ى النحــو التــالي الخاصــة للخزینــة علــ
  )1(: هذه الحسابات الخاصة سوى األصناف التالیة

 حسابات التجارة. 
 حسابات التخصیص الخاص. 
 حسابات التسبیقات. 
 حسابات القروض. 
 حسابات السنویة مع الحكومات األجنبیةال. 

  )2(: في الجزائر فهيالموازنة أما اإلستثناءات الواردة على قاعدة وحدة 
 إلعتمادات التكمیلیة أو اإلضافیةا -

بســـبب العدیـــد مـــن الظـــروف یـــؤدي إلـــى المســـاس دولـــة أثنـــاء التنفیــذ موازنـــة ال تعتبــر عملیـــة تصـــحیح إعتمـــادات 
مــن أهــم اإلســتثناءات الــواردة علــى  التكمیلیــة أو اإلضــافیةعتبــر اإلعتمــادات تلــذلك  الموازنــة بطبیعــة ســیر قاعــدة وحــدة

  .تلجأ إلى قانون المالیة التكمیلي في الكثیر من السنوات هذه األخیرة ، بإعتبار أنفي الجزائرالموازنة قاعدة وحدة 
 تعدد وثائق المیزانیة العامة -

  ، لذلك الموازنة العامة في الجزائر من بین النقاط التي تخل بقاعدة وحدة الموازنة یعتبر وجود تعدد في وثائق  
فـــي الجزائـــر ، ومنـــه مـــن الموازنـــة العامـــة العامـــة للدولـــة مـــن إســـتثناءات مبـــدأ وحـــدة  الموازنـــة عتبـــر تعـــدد وثـــائقی

 آخــر فــإن فكــرةلة وبشــكل صــیإحــالل بــدل المفهــوم الشــكلي لقاعـدة وحــدة الموازنــة معنــى جدیــد هــو وحـدة الح الضـروري
  )3(فرضت تعدد الوثائق  تألیفیةنظرة بفي العصر الحدیث  إستبدلتوثیقة واحدة قد  الواحدة لمالیة الدولة تستدعيالنظرة 

                                                             
  .48المادة  84/17القانون  -) 1(
  .114جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص  -) 2(
  .115مرجع سابق ، ص جمال لعمارة ،  - )3(
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  المیزانیات المستقلة -
لة بحیـث یكـون لهـذه المرافـق قوهي المیزانیات الخاصة بالمرافق العمومیـة والتـي تتمتـع بالشخصـیة اإلعتباریـة المسـت

بسـبب عـدم إرتباطهـا الموازنـة الدولـة ، تمثـل هـذه المیزانیـات خرقـا لقاعـدة وحـدة موازنـة خاصـة بهـا مسـتقلة عـن موازنة 
أنهــا میزانیــات عــن المیزانیــات الملحقــة العامــة للدولــة وقــانون المالیــة ، ومــن المیــزات التــي تتمیــز بهــا هــذه البالموازنــة 

ي میزانیــــة المرافــــق تتمثــــل فــــلة عمومـــا ســــتقعتباریــــة ، فالمیزانیــــات المتمـــنح للمصــــالح العامــــة التــــي لهـــا الشخصــــیة اإل
العمومیــة والتــي لهــا شخصــیة إعتباریــة بحیــث تمنحهــا الدولــة نوعــا مــن اإلســتقاللیة فــي التســییر واإلدارة بغیــة تســهیل 

 .مهمة أداء وظائفها
  مبدأ الشمولیة أو العمومیة: اـــــــثالث

دون أي مقاصــة  الموازنــة تقــدیرات النفقــات وكافــة تقــدیرات اإلیــرادات فــي وثیقــةیعنــي هــذا المبــدأ أن تظهــر كافــة 
  1:، ویقوم هذا المبدأ على قاعدتین رئیسیتین وهماالموازنة بینهما ، ویعتبر هذا المبدأ مكمل لمبدأ وحدة 

 قاعدة عدم تخصیص اإلیراد -1
ال یمكـن تخصـیص أي :" والتـي تـنص أنـه  84/17مـن قـانون  08تظهر لنا هذه القاعدة بشكل جلي بقراءة المادة    

 ".تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة للدولة بال تمییز،و إیراد لتغطیة نفقة خاصة 
غیــر أنــه یمكـــن أن ـیـنص قـــانون المالیــة صــراحة علـــى تخصــیص المـــوارد لتغطیــة بعــض النفقـــات وتكتســي هـــذه 

  :العملیات حسب الحاالت األشكال التالیة
 المیزانیات الملحقة. 
 الحسابات الخاصة للخزینة. 
  العامــة والتــي تســري علــى األمــوال المخصصــة للمســاهمات الموازنــة أو اإلجــراءات الحســابیة الخاصــة ضــمن

 .أو إستعادة اإلعتمادات
 الخام منتوجقاعدة ال -2

  أي بمبالغها الكاملة وهو ما یمنع مقاصة  بمبلغها الخام تسجیل النفقات واإلیرادات إلزامیةهذه القاعدة  تعني   
 .اإلیرادات والنفقات 

الدولــة وذلــك موازنــة إیراداتهــا فــي  و ومنــه نالحــظ أن أســاس هــذه القاعــدة هــو التســجیل المنفصــل لنفقــات الدولــة   
ال  ي، لكـإجراء أیة مقاصة بینهما، بحیث ال یمكن أن تستخدم بعض اإلیرادات لتغطیة بعـض النفقـات العامـة   بدون 

  .الموازنة تم الخروج عن قاعدة شمولی
 مبدأ توازن المیزانیة: رابعا

أخـذ یالعامـة للدولـة ، أال تزیـد النفقـات العامـة علـى اإلیـرادات والعكـس ، ففـي الجزائـر  الموازنـة تعني قاعـدة تـوازن
جمیـع النفقـات العامـة تظهـر فـي الموازنـة العامـة حیـث بـدأت فـان  1965بعا خاصا فحتى سنة اطالموازنة مبدأ توازن 

                                                             
.123نفس الرجع السابق ،ص  -) 1 ) 
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) 1967/1969( تظهـر بعــض اإلخـتالالت منــذ بدایـة الجزائــر بتطبیقهـا لمخططــات التنمیـة فخــالل المخطـط الثالثــي 
العامـة للدولــة فقامــت  الموازنــة عرفـت الخزینــة مشـاكل فــي التمویـل ومــع تزایـد اإلنفــاق العـام ظهــرت مشـكلة التــوازن فـي

التســــبیقات (  الموازنــــة إدخــــال مــــا یعــــرف بــــالموارد المؤقتــــة ضــــمن مكونــــاتبلحكومــــة مــــن أجــــل حــــل هــــذه المشــــكلة ا
 تخفیــف مــن ثقــل النفقــات علــى الخزینــة العمومیــة والتقلــیص مــن عجــز الموازنــةلل، وهــو األمــر الــذي أدى ) وضوالقــر 

شرعت الجزائر بالعدید من اإلصـالحات وذلـك مـن أجـل تسـهیل عملیـة التمویـل  1971للدولة ، ولكن بعد سنة  العامة
لمختلف المخططات ، فالجزائر منذ هذه الفتـرة أصـبحت تسـتند إلـى مـا یعـرف بـالعجز المؤقـت أو المقصـود أو المـنظم 

ة تحقیـق مناصـب عمـل والوصـول لتحقیـق التـوازن ومحاولـ االسـتثماریةمن أجل زیادة الطلب والتوسع في المشـاریع  )1(
لكـي تـتمكن مـن الوصـول لتحقیـق أهـدافها الموازنـة ، ومنه أصبحت الجزائر ال تركز على مبدأ التوازن في  االقتصادي
  .الموازنة في  ، ولكن ذلك ال یعني التمادي في خلق عجز االقتصادیة

  العامة في الجزائر الموازنة دورة : الفرع الثاني
العامــــة للدولـــة بأربعــــة مراحــــل رئیســـیة وهــــي مرحلــــة التحضـــیر واإلعــــداد ومرحلــــة المناقشــــة الموازنــــة تمـــر دورة 

تــولى كــل مــن الســلطة التنفیذیــة والتشــریعیة الســهر علــى هــذه توالمصــادقة ومرحلــة التنفیــذ وأخیــرا مرحلــة الرقابــة بحیــث 
  .المراحل

 مرحلة تحضیر المیزانیة : أوال
عداد مشروع میزانیة الدولة ، بحیـث أنـه فـي الجزائـر تقـوم وزارة المالیـة     ٕ تقوم السلطة التنفیذیة بعملیة تحضیر وا

تـتم هـذه العملیـة بالتنسـیق بـین وزارة المالیـة والـوزارات األخـرى مـن فمختصـة ومؤهلـة لـذلك  باعتبارهـابهذه العملیـة 
 )2(:العامة للدولة بالمراحل التالیةوازنة الم تمر عملیة إعداد إعداد كل التقدیرات ویمكن أن

 العریضـــة للخطـــة المالیـــة  طفـــي الدولـــة ووضـــع الخطـــو  بالموازنـــة العامـــة یـــةعنالتنســـیق بـــین كـــل العناصـــر الم
  .والبحث في آلیات تجسیدها میدانیا من خالل وضع األهداف المرجوة

 تقــدیرات إلحتیاجــات اللقطــاع بتحدیــد تقــوم الســلطة التنفیذیــة بالتنســیق مــع كــل األعضــاء وتكلیــف كــل وزراء ا
  .قطاعه
  الالزمة والضروریة لقطاعه االحتیاجاتقطاعه من أجل تحدید  مسئوليیقوم كل وزیر بالتنسیق مع.  
   تقوم المدیریة العامـة للدراسـات والتخطـیط بـوزارة المالیـة بجمـع كـل المعلومـات والمعطیـات حـول كـل الـوزارات

سـتنتاج الخطـوط من أجل إستعمالها كوسیلة لقیاس ٕ  العریضـة المسـاعدة فـي بنـاء مشـروع المؤشـرات اإلقتصـادیة وا
  .الموازنة

  تقــوم وزارة المالیــة بدراســة التقــدیرات الموجــودة لــدیها وبعــد مطابقــة هــذه التقــدیرات مــع ســقف النفقــات المحــدد
جلـس الـوزراء ، بحیـث تـتم یكون محل دراسـة علـى طاولـة مقوم بإعداد المشروع األولي لقانون المالیة الذي تمسبقا 

متمسـكا بالخطــة المالیــة یكــون  كـل وزیــر علـى حســب قطاعــه ووزیـر المالیــة والـذي ،المناقشـة بــین مختلـف الــوزراء 
                                                             

  .148جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص  - )1(
.157جمال لعمارة، نفس الرجع السابق، ص  - )  2)  
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إحتیاجــات كــل  جهــة أخــرى فمــن غیــر الممكــن أن تلبــى للدولــة مــن جهــة وبــالتركیز علــى الظــروف اإلقتصــادیة مــن
أن یــرفض كــل مطلــب یمكــن أن  یخــل بالتوازنــات المالیــة للدولــة  الــوزارات بشــكل كامــل ومنــه یمكــن لــوزیر المالیــة

ویحــدث أزمــة ، وعنــد إنتهــاء المناقشــات بــین مجلــس الــوزراء یــتم إعــداد مشــروع قــانون المالیــة لیمــرر للبرلمــان مــن 
  .أجل المصادقة علیه

 قة على قانون المالیة والمیزانیةمرحلة المصاد : ثانیا
مشــروع قــانون المالیــة تمــرره للبرلمــان مــن أجــل المصــادقة علیــه وذلــك بعــد عنــدما تنتهــي الحكومــة مــن إعــداد 

یــوم مــن تــاریخ إیداعــه  75مناقشــته بحیــث یجــب أن یقــوم البرلمــان بالمصــادقة علــى قــانون المالیــة فــي أجــل ال یتعــدى 
  :لدى البرلمان وتمر عملیة المصادقة على قانون المالیة بالمراحل التالیة

  .المالیة على طاولة لمجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشته والمصادقة علیه یتم إحالة مشروع قانون -
نقـوم بدراسـة المشـروع مـن كــل  یحـال مشـروع قـانون المالیـة للجنـة مختصـة وتسـمى بلجنــة الشـؤون المالیـة والتـي -

  جوانبه
  فیه الخطوط العریضة لة دقیقة للمشروع توضحیقوم بإعطاء حصتفقدم نتائج دراستها لهذا المشروع في األخیر ، تل 
  .ألعضاء البرلمان من أجل أن تسهل لهم عملیة مناقشته له 

عنـــدما یطلـــع أعضـــاء المجلـــس علـــى تقریـــر لجنـــة المالیـــة بخصـــوص مشـــروع قـــانون المالیـــة یقومـــون بمناقشـــته  -
عطــاء ٕ نتقــاداتهم وا ٕ المالیــة ، الــذي یعتبــر طــرف دفــاع علــى مشــروع قــانون ویكــون ذلــك بحضــور وزیــر المالیــة  آرائهــم وا
  .یجب أن یكون وزراء القطاعات موجودین من أجل توضیح خطة كل قطاع من خالل هذا المشروع وأیضا
التــي قــدمها النــواب ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفویة ،  التســاؤالتیقــوم وزیــر المالیــة والــوزراء باإلجابــة علــى كــل  -

  .بالتالي إقناعهم بالمصادقة على مشروع القانونبحیث یحاولون توضیح توجیهات ومعالم السیاسة المیزانیة للدولة و 
یـــتم تخصـــیص جلســـة خاصـــة ألعضـــاء المجلـــس للمصـــادقة علـــى مشـــروع قـــانون المالیـــة وبعـــد موافقـــة أغلبیـــة  -

على مجلس األمة بحیث یمر بـنفس الخطـوات التـي مـر بهـا المشروع أي المصادقة علیه یحال  أعضاء المجلس على
المصادقة علیه من قبل أعضاء مجلس األمة وعندما تتم المصـادقة علیـه یعـرض في المجلس الشعبي الوطني بهدف 

  .الرسمیةمن الجریدة  شره في عدد خاصة لیوقع علیه ویتم إقراره بعد نمشروع قانون المالیة على رئیس الجمهوری
 مرحلة تنفیذ المیزانیة: ثالثا

تســند مهمــة تنفیــذ المیزانیــة لــوزارة المالیــة بإعتبارهــا عضــو مــن أعضــاء الســلطة التنفیذیــة وذلــك بكونهــا مختصــة 
فــي هــذا المجــال ، فهــي تســهر علــى تحصــیل إیــرادات المیزانیــة وتســهر علــى صــرف النفقــات العامــة مــن جهــة أخــرى 

ـــة التنفیـــذ مـــن أهـــم المراحـــل األساســـیة فـــي دورة المیزا تعتبـــربحیـــث  نیـــة وذلـــك لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیرات كبیـــرة علـــى مرحل
عنـــدما تـــنجح الســـلطة التنفیذیـــة فـــي تحصـــیل اإلیـــرادات وتســـهر علـــى ســـالمة صـــرف فالوضـــعیة اإلقتصـــادیة للدولـــة ، 

  .هذه المرحلة بإهتمام كبیر من قبل الحكومة ىالنفقات تكون بذلك قد وصلت لتحقیق أهدافها المسطرة لذلك تعن
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 العمومیةتنفیذ النفقات  -1
ترتكـــز عملیـــة تنفیـــذ النفقـــات العامـــة علـــى مبـــدأ رئیســـي وهـــو الفصـــل بـــین وظـــائف اآلمـــر بالصـــرف والمحاســـب  

حاســب العمــومي بحیــث یقــوم مال و العمــومي ، فهنــاك فصــل تــام فــي المهمــة والمســؤولیة بــین كــل مــن اآلمــر بالصــرف
حاســـب العمـــومي بالتنفیـــذ الفعلـــي المـــالي والمحاســـبي ماآلمـــر بالصـــرف بالتنفیـــذ اإلداري للمیزانیـــة العامـــة بینمـــا یقـــوم ال

هنـاك سـلطة لآلمـر بالصـرف انـه ال توجـد فهناك استقاللیة سلطة اآلمر بالصرف عن المحاسب العمومي ویعني ذلـك 
علــى المحاســب العمــومي بحیــث ال یمكــن لشــخص واحــد أن یشــغل منصــب اآلمــر بالصــرف والمحاســب العمــومي فــي 

إحتــرام اإلســتقاللیة فــي إتخــاذ القــرارات ، فیــتم تنفیــذ النفقــات العامــة عــن طریــق البــدأ فــي نفــس الوقــت وذلــك مــن أجــل 
شــر اصــرفها علــى تغطیــة إحتیــاج كــل قطــاع فعنــدما یتســلم األمــر بالصــرف اإلشــعار المتعلــق باإلعتمــادات المالیــة یب

ــ مهامــه ات تســییر ونفقــات التجهیــز والمتمثلــة فــي إســتهالك وصــرف هــذه اإلعتمــادات وذلــك بــإختالف أنواعهــا بــین نفق
 .)1(وعندما یتم إثبات النفقة یقوم المحاسب بتسدیدها 

 تحصیل اإلیرادات  -2
الجزائـر نجـد أن أهـم اإلیـرادات التـي  فـيیلزم قانون المالیة الحكومة بتحصیل كل اإلیرادات المقدرة في الموازنة ف      

یرادات درایفي اإل تتمثلیتم تحصیلها  ٕ  ویجب توفر شرطین رئیسیین وهما أصل الدیون  أمالك الدولةات الجبائیة وا
  .)2(: ورخصة الموازنة أما اإلجراءات العامة لتحصیل اإلیرادات فتتمثل في العملیات التالیة

 اإلثبات  2-1
 .وهي عملیة إداریة من إختصاص اآلمر بالصرف وهو إجراء یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي   

 على التحصلاإلحالة  2-2
ـــدیون الواقعـــة علـــى المـــدین لفائـــدة الـــدائن العمـــومي واآلمـــر     وتعـــرف بالتصـــفیة وتســـمح بتحدیـــد المبلـــغ الصـــحیح لل

 .بتحصیلها
  التحصیل 2-3

ـــدیون   وهـــي عملیـــة مـــن إختصـــاص المحاســـب العمـــومي بحیـــث یعتبـــر التحصـــیل اإلجـــراء الـــذي یـــتم بموجبـــه إبـــراء ال
 .العمومیة

 العامة على تنفیذ المیزانیة مرحلة الرقابة: رابعا
تعتبــر عملیــة الرقابـــة علــى تنفـیـذ المیزانیـــة العامــة للدولـــة عملیــة هامــة وأساســـیة ألنهــا تمكــن مـــن توجیــه األمـــوال 

ـــة تعـــد مـــن المراحـــل تســـرب ودون أي إهمـــال وغـــش وتالعـــب  العمومیـــة إلـــى قنواتهـــا الصـــحیحة دون أي هـــذه المرحل
لمیزانیــة للدولــة وتحقیــق أهــدافها ، بحیــث نجــد أن هنــاك العدیــد مــن أنــواع الرقابــة الرئیســیة الهامــة فــي إنجــاح السیاســة ا

  :تتمثل فیمایلي تختلف في مناهجها ولكن تشترك في غایاتها وأهدافها
  

                                                             
  .211جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص  - )1(
  .18-17-16مرجع سابق المادة  90/21القانون  -) 2(
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 الرقابة اإلداریة - 1
تـتم الرقابـة اإلداریـة فـي ف، علـى نفسـها یةرقابة الهیئة التنفیذ الرقابة اإلداریة هي عبارة عن رقابة داخلیة وهي تعني    

الـوزارة أو اإلدارة الوصـیة ، الجزائر من قبل السلطة اإلداریة الوصیة من خالل أجهزة المفتشین الدائمین علـى مسـتوى 
  قوم بالرقابة المالیةتوالتي  ومن قبل السلطة المالیة المختصة عن طریق األجهزة المختصة التابعة لوزارة المالیة

 .)1(: على مستویین وهما  
الرقابــة المالیــة علــى كــل الــوزارات والهیئــات العمومیــة والجماعــات المحلیــة وتــتم مــن قبــل المراقــب والمحاســب  -

  .العمومي
  .ة العامة للمالیةیالرقابة المالیة على األجهزة المالیة نفسها بحیث تتم هذه الرقابة من قبل المفتش -  
  :سابقة تتم من قبل األجهزة التالیةویمكن للرقابة اإلداریة أن تكون رقابة    

  مفتش الوظیفة العمومیة قابة ر. 
  تابع لوزارة المالیة( رقابة المراقب المالي.( 

الرقابة أثناء التنفیذ فیقوم بها المحاسب العمومي أما رقابة المفتشیة العامة للمالیة فهـي تعتبـر رقابـة الحقـة علـى مـا ف  
  .تم دفعة وتحصیله

الهدف من هذه الرقابة هو السهر على صحة صـرف النفقـات العمومیـة مـن أجـل تجنـب العشـوائیة  وعموما یكون     
 سلیما یتماشـى مـع الخطـة المالیـة للدولـة والوصـول لتحقیـق النفـع العـام والـذي توجیها في صرفها والعمل على توجیهها

  .رئیسیة للدولةالوظیفة ال یؤدي
  رقابة مجلس المحاسبة  -2

هـو أعلـى مؤسسـة للرقابـة فـي مجـال المالیـة العمومیـة بحیـث یعتبـر مـن أهـم الهیئـات الفعالـة فـي مجلس المحاسبة     
أمـوال الدولـة ، فهـو عبـارة عـن هیئـة  الرقابة لما یتمیز به من خصائص مؤهلة لیكون علـى هـرم الهیئـات الرقابیـة علـى
ة للدولـة ، فمجلــس المحاسـبة یخــتص مسـتقلة خولـت لــه صـالحیات واســعة فـي مجــال الرقابـة الالحقــة لألمـوال العمومیــ

فـي مراقبــة مختلــف الحســابات التــي یقــدمها المحاســبون العمومیـون واآلمــرون بالصــرف بحیــث یقــوم بمراجعتهــا مراجعــة 
والــذي وضــع اإلطــار العملــي لمجلــس المحاســبة بحیــث  17/07/1995المــؤرخ  95/20دقیقــة ، ومــع صــدور األمــر 

داري تمكنــه مــن اإلختصــاص اإلشــمل اإلختصــاص القضــائي و تواســعة  أصــبح مجلــس المحاســبة یتمتــع بإختصاصــات
الرقابــة علــى أكمــل وجــه وذلــك مــن خــالل تتبــع الحســابات التــي تبــین عملیــات اإلنفــاق ومراقبتهــا  وظیفــةلممارســة أدائــه 

ة وتقیـیم مراقبة دقیقة تمكن من معاقبة المتالعبین باألموال العمومیـة ، ومـن جهـة أخـرى یقـوم مجلـس المحاسـبة بمراقبـ
  .)2( آداء تسییر المؤسسات العمومیة ومدى كفاءته

  ومنه یمكن القول أن مجلس المحاسبة من خالل رقابته على الهیئات العمومیة واإلدارات العمومیة یمكن أن    
  وبالتالي  واختالسیتم التسییر الفعال والعقالني لألموال العمومیة وصرفها في أطرها الصحیحة دون أي تبذیر  

                                                             
  .221جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص  -) 1(
  .148، ص  2003، دار الهدى ، الجزائر ، " المحاسبة العمومیة" محمد مسعي ، - )2(
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  .یتم التحكم الفعال في عملیة صرف األموال العمومیة
 السیاسیة الرقابة -3
تقـــوم بهـــذه الرقابـــة الســـلطة التشـــریعیة والممثلـــة بالبرلمـــان بغـــرفتین المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة ،        

والسـلیم لمیزانیـة الدولـة سـواء فـي عملیـة صـرف النفقـات  التنفیـذ الصـحیح احترامفالهدف من هذه الرقابة هو التأكد من 
العامة أو تحصیل اإلیرادات وبالتالي یقوم بالرقابة على مدى تنفیذ الخطـة المالیـة للدولـة التـي صـادق علیهـا فـي بدایـة 

بغرفتیـه المجلـس السنة المالیة ، فالحكومة ملزمة أن تقـدم الحسـاب الختـامي للمیزانیـة فـي نهایـة السـنة المالیـة للبرلمـان 
تكـــون فیـــه كـــل التفاصـــیل الفعلیـــة والحقیقیـــة لإلیـــرادات التـــي تـــم تحصـــیلها والنفقـــات و الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس األمـــة 

  .الفعلیة التي تم صرفها وبالتالي مقارنتها بالمشروع األولي للمیزانیة
  )1(: فهذه الرقابة تمكن من 

   المعمول بها والصادرة من قبل الحكومة مدى إلتزام المؤسسات العمومیة بالقوانینمراقبة. 
 الحكم على تسییر المؤسسات لألموال العمومیة وذلك من أجل عدم إهدارها وتنمیتها. 
  الوقوف أمام كل التالعبات بأموال الدولة. 
  العمــل علــى تفــادي كــل النقــائص ســواء لتحصــیل اإلیــرادات العامــة أو صــرف النفقــات وبالتــالي العمــل علــى

 .المركز المالي للدولةسالمة 
  تبویب النفقات في الموازنة العامة في الجزائر: لثالمطلب الثا    

مكونــات الرئیســیة للنفقــات العامــة للنصــها وضــوحا كــامال فــي نجــد  20وتحدیــدا للمــادة  84/17بــالعودة للقــانون 
ا مــتوضــح اإلعتمــادات المفتوحــة بموجــب قــانون المالیــة تحــت تصــرف الــدوائر الوزاریــة فی"  :علــى 20وتــنص المــادة 

ا یتعلــق بنفقــات مــصــرفین العمــومیین الــذین یتحملــون مســؤولیة العملیــات المخططــة فیتیتعلــق بنفقــات التســییر وكــذا الم
  .)2( "اإلستثمار
القطاعـــات التـــي تتضـــمن النفقـــات حســـب ص هـــذه اإلعتمـــادات وتـــوزع حســـب الحـــاالت علـــى الفصـــول أو صـــتخ

  .طبیعتها أو غرض استعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طریق التنظیم
من خالل ما سبق نالحظ أنه یتم تصنیف النفقـات العامـة فـي الجزائـر إلـى صـنفین رئیسـیین وهمـا نفقـات التسـییر 

  .ونفقات التجهیز بحیث یقسم كل صنف بدوره إلى عدة أبواب
  نفقات التسییر :الفرع األول 

ییر المرافــق العمومیــة والمتمثلــة فــي المصــاریف ســنفقــات التســییر هــي تلــك النفقــات المســتمرة الجاریــة والالزمــة لت
حــداث أي زیــادة فــي تــؤدي إل ســتثمارات فهــي الاال قلــخفنفقــات التســییر غیــر موجهــة ل ،العامــة للمؤسســات العمومیــة

نما تتكفل یاإلمكانیات الماد ٕ فهـذه النفقـات تخـص  ،بصیانة ما هو موجود وتمكنیه من السیر بشـكل عـادية الموجودة وا
النشــاط العــادي والطبیعــي الــذي تقــوم بــه الدولــة وهــي تلــك اإلعتمــادات التــي تكــون مســجلة فــي میزانیــة الدولــة وتكــون 
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2012 - 1990سیاسة المیزانیة في الجزائر خالل   الفصل الرابع 
 

   172  

 

اصــة بتســییر موجهـة لتغطیــة المصـاریف الضــروریة لتسـییر المرافــق العمومیــة مثـل أجــور المـوظفین وكافــة النفقـات الخ
  " .ب " نشاط الدولة وتدون نفقات التسییر في جدول یرمز له بـ 

  .)1(: وتنقسم نفقات التسییر إلى أربعة أبواب وهي
  .ة من اإلیرادات مأعباء الدین العمومي والنفقات المحسو  -
  .مخصصات السلطات العمومیة -
  .النفقات الخاصة بوسائل المصالح -
  .التدخالت العمومیة  -
تم تبویب نفقـات التسـییر ضـمن وحـدات قابلـة للـدمج فیمـا بینهـا ونجـد أن األبـواب بـدورها تتكـون مـن أقسـام بحیث ی    
   :وهي

 ة من اإلیرادات مأعباء الدین العمومي والنفقات المحسو : أوال
المختلفـــة إلـــى األعبـــاء الـــدین العمـــومي إضـــافة  باألعبــاءیتكــون هـــذا العنـــوان علـــى اإلعتمـــادات الضـــروریة ال تكفـــل   

 :المحسومة من اإلیرادات بحیث تكون من خمسة أقسام وهي
 دین قابل لإلستهالك: القسم األول. 
 فوائد سندات الخزینة،الدین الداخلي ، الدیون العامة : م الثاني القس. 
 دین خارجي : القسم الثالث. 
 والمؤسسات العمومیةضمانات من أجل القروض والتسبیقات من قبل الجماعات : القسم الرابع. 
  التعویض على منتوجات مختلفةو ة من اإلیرادات منفقات محسو : القسم الخامس. 

 تخصیصات السلطات العمومیة: ثانیا
ة وغیرهـا مثـل المجلـس الشـعبي الـوطني ، یالسیاسـ و یحتوي هذا العنـوان علـى نفقـات تسـییر المؤسسـات العمومیـة   

النفقـات مشـتركة لكـل الـوزارات ، وبالتـالي فـإن النفقـات التـي یتضـمنها القسـمین إلخ وتعتبر هـذه ... مجلس المحاسبة 
 .األول والثاني تجمع في میزانیة التكالیف المشتركة

  النفقات الخاصة بوسائل المصالح: ثالثا
وات وسـائل التسـییر الخاصـة بـالموظفین واألدو وفر بجمیـع مصـالح تـفهـذا البـاب یبـین مجمـوع اإلعتمـادات التـي ت   

 :ویتكون من سبعة أقسام وهي 
  .الموظفون مرتبات العمل -
  .الموظفون یخص المعاشات والمنح -
  .الموظفون یخص التكالیف اإلجتماعیة -
  .یخص األدوات وتسییر المصالح -
  .یخص أشغال الصیانة -
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  یخص إعانات التسییر  -
  .یخص نفقات مختلفة -

 التدخالت العمومیة: رابعا
ث تقســم بــدورها إلــى ســبعة وتخــص هــذه النفقــات نفقــات التحویــل والتــي توجــه العدیــد مــن األنشــطة المتنوعــة ، بحیــ  

 )1: (وهي   أقسام 
  .التدخالت العمومیة واإلداریة أي اإلعانات الموجهة للجماعات المحلیة -
  .النشاط الدولي مساهمات في الهیئات الدولیة -
  ).دراسیةمنح ( النشاط التربوي والثقافي  -
  .النشاط اإلقتصادي ، التشجیعات والتدخالت وهو ما یعرف باإلعانات اإلقتصادیة: القسم الرابع -
  .النشاط اإلقتصادي إعانات للمؤسسات ذات منفعة وطنیة إعانات للمصالح العمومیة اإلقتصادیة -
یـام بـإجراءات مثـل مسـاهمة الدولـة فـي مختلـف صـنادیق المعاشـات والق:اإلحتیـاط _النشاط اإلجتمـاعي  -

  .لحمایة الصحة
  .المساعدة والتضامن: النشاط اإلجتماعي -

وبالتالي فالنفقات المتعلقة بالباب األول والثاني وهي مشتركة لكل الـوزارات والتـي ال تكـون تابعـة لـوزارة معینـة     
  ".ب " نجدها في أسفل الجدول و تجمع في میزانیة التكالیف المشتركة 

قســم حســب الــوزارات بعــدما یحــدد قــانون المالیــة المبــالغ اإلجمالیــة تأمــا النفقــات المتعلقــة بالبــاب الثالــث والرابــع     
" ب " الموجهــة لكــل دائــرة وزاریــة ونجــد أن كــل نفقــات التســییر المجموعــة فــي األبــواب األربعــة تقســم فــي الجــدول 

 :الملحق بقانون المالیة وهو ما یبینه الجدول الموالي
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  .26، ص  2012دیسمبر  30الصادرة  72الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة العدد : مصدر ال     

  )دج(المبالــــــغ   الدوائــــــــــــــــر الوزاریـــــــــــــــة
  9.305.494.000  ...............................................رئاسة الجمهوریة  
  3.363.645.000  ......................................................مصالح الوزیر األول  
  825.860.800.000  .....................................................الدفاع الوطني وزارة  
  566.450.318.000  .......................................وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة  
 30.383.812.000  ....................................................وزارة الشؤون الخارجیة  
  68.308.083.000  ..............................................................وزارة العدل  
  81.376.609.000  ..............................................................وزارة المالیة  
  36.273.458.000  .....................................................وزارة الطاقة والمناجم  
 41.056.640.000  ........................................................وزارة الموارد المائیة  
 23.302.271.000  ............................................وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف  
  221.050.281.000  ..........................................................ارة المجاهدینوز  
 2.711.530.000  ....................................وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة  
 20.022.340.000  ................................................................وزارة النقل  
  628.664.041.000  .....................................................وزارة التربیة الوطنیة  
 215.686.294.000  .............................................وزارة الفالحة والتنمیة الریفیة  
 9.923.617.000  ...................................................وزارة األشغال العمومیة  
  154.122.325.000  ................................وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضایا المرأة  
 21.604.452.000  ..............................................................وزارة الثقافة  
  23.114.603.000  .............................................................التجارةوزارة  
  264.582.513.000  .......................................وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  
 269.375.000  .................................................وزارة العالقات مع البرلمان  
 47.635.070.000  ............................................وزارة التكوین والتعلیم المهنیین  
 15.513.582.000  ...................................................وزارة السكن والعمران  
  276.503.735.000  ..............................وزارة العمل والتشغیل والضمان اإلجتماعي  
 صالح المستشفیات ٕ   306.925.642.000  ................................وزارة الصحة والسكان وا
 2.710.849.000  .....................................وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة  
  34.352.001.000  .................................................وزارة الشباب والریاضة  
 4.149.500.000  .............وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة اإلستثمار  
 3.308.384.000  ..............................وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واإلتصال  
  2.230.922.000  .....................................الصیدیةوزارة الصید البحري والموارد  
 11.813.725.000  .......................................................وزارة اإلتصال  

  3.952.575.911.000  .......................................................المجموع الفرعي 
  383.038.573.000  ..............................................المشتركةالتكالیف  

  4.335.614.484.000  ......................................................المجموع العام 

 . ةوزاري حسب كل دائرة 2013ير لسنة توزيع اإلعتمادات بعنوان ميزانية التسي) ب(الجدول   :  )1(الجدول رقم 
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ـــــــــــــل نفقـــــــــــــات التســـــــــــــییر لســـــــــــــنة          ــابق والـــــــــــــذي یمث تـــــــــــــي بلغـــــــــــــت وال 2013مـــــــــــــن خـــــــــــــالل الجـــــــــــــدول الســـــــــــ
دج أمــا  3.952.575.911.000 الــوزارات، بحیــث بلــغ المبلــغ المــوزع علــى دج4.335.614.484.00قیمتهــا

  التكالیف المشتركة فلقد خصص لها مبلغ 
  .دج 383.038.573.000

  )اإلستثمار(التجهیز نفقات :  الفرع الثاني
  الهیكلیــــة اإلقتصــــادیة واإلجتماعیــــة واإلداریــــة وهــــي ال تعتبــــر مباشــــرة اتمــــن اإلســــتثمار  تتكــــون نفقــــات التجهیــــز 

یضــاف إلــى هــذه اإلســتثمارات إعانــات التجهیــز المقدمــة لــبعض المؤسســات العمومیــة ومــا ة بحیــث كإســتثمارات منتجــ
ة بصــفة غیــر مباشــرة منتجــة أو التــي تكــون قطاعــات منتجــ یمیــز هــذه النفقــات أنهــا تســتعمل مــن قبــل قطاعــات غیــر

مــن أجــل تجهیزهــا  وبالتــالي یمكــن القــول أن نفقــات التجهیــز هــي تلــك النفقــات الموجهــة للقطاعــات اإلقتصــادیة للدولــة
  .بوسائل اإلنتاج
ددت بشـــكل واضـــح هـــذا النـــوع مـــن اإلنفـــاق ، فلقـــد نصـــت علـــى أنـــه تجمـــع حـــ 84/17مـــن القـــانون  35والمـــادة 

نفقــات اإلســتثمار الواقعــة علــى  اإلعتمــادات المفتوحــة بالنســبة للمیزانیــة العامــة وفقــا للمخطــط اإلنمــائي الســنوي لتغطیــة
  .)1( :هيق الدولة في ثالثة أبواب و عات

 .اإلستثمارات المنفذة من قبل الدولة - 1
 .إعانات اإلستثمار الممنوحة من قبل الدولة - 2
 .النفقات األخرى بالرأسمال - 3

بحیــث تســجل نفقــات التجهیــزات العمومیــة ونفقــات اإلســتثمارات والنفقــات برأســمال فــي المیزانیــة العامــة علــى شــكل     
  "ج " الجدول ت الدفع والتي تظهر في بإعتمادا رخص وتنفذ

ورخص البرامج تمثل الحد األعلى للنفقات التي یسمح لآلمـرین بالصـرف بإسـتعمالها فـي تنفیـذ اإلسـتثمارات المخططـة 
  .، وتبقى صالحة دون أي تحدید لمدتها حتى یتم إلغاؤها

فعهـا لتغطیـة صـرفها أو تحویلهـا أو دالسـنویة التـي یمكـن لآلمـر بالصـرف أمـا إعتمـادات الـدفع فتمثـل التخصیصـات   
اإللتزامات المبرمـة فـي إطـار رخـص البـرامج المطلقـة ، بحیـث یـتم تصـنیف نفقـات التجهیـز وفـق عشـرة بـرامج قطاعیـة 

  :والمخططات البلدیة للتنمیة وهي 
 المحروقات :0  القطاع  
  الصناعة المعملیة :1القطاع. 
  المناجم والطاقة :2القطاع. 
  الفالحة والري :3القطاع. 
  الخدمات المنتجة :4القطاع. 

                                                             
  .1043، ص  35املادة  84/17القانون   -)1(
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  المنشآت القاعدیة اإلقتصادیة واإلداریة: 5القطاع. 
  التربیة والتكوین :6القطاع. 
  المنشآت القاعدیة اإلجتماعیة والثقافیة :7القطاع. 
  السكن:8القطاع. 
  مواضیع مختلفة: 9القطاع. 
  المخططات البلدیة للتنمیة: 10القطاع. 

  :ن النفقات التالیةأما فیما یخص العمالت برأسمال فتتضم
 آجال تسدید سندات الخزینة. 
 ممتلكات الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي. 
 مساهمات وتعبیدات تهیئة اإلقلیم. 
 مخططات صندوق تطهیر المؤسسات. 
 النفقات برأسمال. 
 مساهمات التجهیز. 
 الفوائد مكافآت. 
  المتوقعةغیر مؤونات النفقات. 
  تطویرهامؤونات تطویر المناطق المراد. 
 مؤونات تصفیة المدیونیات غیر المسددة. 

لقــانون المالیـة لســنة " ج " كمـا یوضــحه الجـدول " ج " حیـث أن مجمـوع نفقــات التجهیـز تــدون فـي الجــدول 
2013.  
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  .27ص ، 2012دیسمبر  30بتاریخ  72العدد  الجریدة الرسمیةة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهوری: المصدر 

       
  تبویب اإلیرادات في المیزانیة العامة في الجزائر: الرابعالمطلب      

تتضـــمن مــوارد المیزانیـــة "  )1( :اإلیـــرادات العامــة كالتــاليكـــل مصــادر  11فــي المــادة  84/17لقــد حــدد القـــانون 
  :العامة للدولة ما یلي

 .اإلیرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات - 1
 .بعة للدولةامداخیل األمالك الت - 2
 .اوى تواأل اةف المدفوعة لقاء الخدمات المؤدالتكالی - 3
 .األموال المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات - 4
وكــذا الفوائــد المترتبــة  قات الممنوحــة مــن طــرف الدولــة مــن المیزانیــة العامــةســبیالتســدید بالرأســمال للقــروض والت - 5
 .علیها

                                                             
  .1041، ص  11المادة  84/17القانون  - )1(

  إعتمادات الدفع  رخص البرنامج  القطاعات
 3.050.000  61.500  ........................................................................الصناعة  
 129.613.000  187.273.400  ..............................................................الفالحة والري  
 22.286.060  13.741.060  ......................................................المنتجة دعم الخدمات  
 713.925.100  1.113.654.100  .........................................المنشآت القاعدیة اإلجتماعیة والثقافیة  
  273.134.000  169.839.000  ..............................................................التربیة والتكوین  
 235.901.000  113.388.000  ..........................................المنشآت القاعدیة اإلجتماعیة والثقافیة  
 194.070.000  87.202.000  ......................................................دعم الحصول على سكن  
  200.000.000  300.000.000  ..............................................................مختلفة مواضیع  
  40.000.000  40.000.000  .....................................................المخططات البلدیة للتنمیة  

  1.811.979.160  2.025.159.060  ..............................................المجموع الفرعي لإلستثمار 
 وخفـض نسـب تخصیصـات لحسـابات التخصـیص الخـاص (دعم النشاط اإلقتصادي

  )............الفوائد
           -  605.727.500  

  51.500.000  100.000.000  .............................................لفائدة الوالیات البرنامج التكمیلي  
  75.000.000  115.000.000  ...............................................احتیاطي لنفقات غیر متوقعة  

  732.227.500  215.000.000  ............................................المجموع الفرعي لعملیات برأس المال 
  2.544.206.660  2.240.159.060  ................................مجموع میزانیة التجهیز 

:  )02(جدول رقم  
الف ( حسب القطاعات .2013توزيع النفقات ذات الطابع النهائي، لسنة " ج " جدول  ٓ ).دجالوحدة با  
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 .مختلف حواصل المیزانیة التي ینص القانون على تحصیلها - 6
 .مداخیل المساهمات المالیة للدولة المرخص بها قانونا - 7
العمــومي المحســوبة والمحصــلة وفــق الشــروط المحــددة الحصــة المســتحقة للدولــة مــن أربــاح مؤسســات القطــاع  - 8

وذلـك " أ " في التشریع المعمول به ویتم تبویب هذه اإلیرادات في المیزانیة العامـة للدولـة فـي جـدول یرمـز لـه بالجـدول 
 :رئیسین وهما بابین بعنوان اإلیرادات النهائیة المطبقة على میزانیة الدولة بحیث یتكون هذا الجدول من

 الموارد اإلجباریة. 
 الموارد اإلختیاریة. 

  الموارد اإلجباریة: الفرع األول
تحصــل علیهــا الدولــة بشــكل إجبــاري وبــدون مقابــل وتتمثــل هــذه تتعبــر المــوارد اإلجباریــة عــن اإلقتطاعــات التــي      

  .القطاع العمومياإلیرادات في المداخیل الجبائیة والغرامات والحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات 
 اإلیرادات ذات الطابع الجبائي  : أوال

 :یلي اكم" أ" ة في الجدول فوتتكون هذه اإلیرادات من مختلف الضرائب والرسوم ونجدها مصن
 الضرائب المباشرة -1

 :حیث تخص هذه الضرائب المداخیل بمختلف أنواعها   
  الضرائب على األجور 
  التجاریةالضرائب على األرباح التجاریة وغیر. 
 الكفالت والكراء. 
 األرباح الصناعیة. 
 یة من القروضتالفوائد المتأ. 
  حقوق التسجیل والطابع -2

وهــــي تلــــك الضــــرائب التــــي تخــــص بعــــض العقــــود القانونیــــة وتخــــص جمیــــع الوثــــائق الموجهــــة للعقــــود المدنیــــة           
 :والقضائیة مثل

 حقوق التسجیل لرؤوس األموال المحمولة للتسجیل. 
  الزواج والطالقعقود. 
 جواز السفر ورخصة السیاقة ، بطاقة التعریف الوطنیة. 
  الضرائب على األعمال  -3

وتعرف أیضا بالرسم على رقم األعمال بحیث یتم فرضها على مجمل المـواد اإلسـتهالكیة لـذلك تعتبـر ضـرائب غیـر   
  .مباشرة على اإلستهالك

  الضرائب غیر مباشرة -4    
  الخاضعة للضرائب على ى اإلستهالك ولكنها تخص فقط المنتجات غیرلغیر المباشرة عوتتكون من الضرائب    
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  .إلخ... م األعمال ومن بین السلع التي تفرض علیها هذه الضرائب الذهب ، الخمور والكحول قر  
  الحقوق الجمركیة -5   
  .یتم فرض هذه الضریبة على عملیات التجاریة الخارجیة فهي تمس كل المنتجات الموجهة لإلستیراد والتصدیر 
  الجبایة البترولیة -6   
  :وتتكون هذه الجبایة من  

 الضریبة على إنتاج البترول السائل والغازي. 
  بالبحـــث واإلســتغالل والنقـــل عبـــر نشـــاطات البترولیــة المتعلقـــة ال ضــریبة مباشـــرة علــى األربـــاح الناتجـــة عــن
 .القنوات

  الحصة المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومیة: ثانیا
للمؤسســات المنتجــة للســلع مــن  % 15لمؤسســات قطــاع الخــدمات و ل % 50بحیــث تــم تحدیــد هــذه الحصــة بـــ  

األرباح الصافیة للمؤسسات وذلك بعد إقتطاع حصة اشتراكات العمال ، بحیث تخضع هـذه الضـریبة لعـدة قواعـد مثـل 
  .التصریح السنوي والتحصیل إلى غیر ذلك من القواعد األخرى

  الغرامات -ثالثـــا
مفتشــي  یفرضـهاوهـي عبـارة عـن عقوبــة مالیـة تفرضـها المؤسسـات القانونیــة مثـل مجلـس المحاسـبة والمحــاكم وقـد 

ها ضـــعالتـــي ت نصـــوصالجمـــارك ، بحیـــث تفـــرض هـــذه الغرامـــات علـــى األشـــخاص المخـــالفین لل ياألســـعار أو مفتشـــ
 .الحكومة

 الموارد اإلختیاریة : الفرع الثاني
یــة ، فهــذا النــوع مــن الضــرائب یضــم اإلشــتراكات أو الضــرائب اداإلیــرادات المــوارد اإلر  یطلــق علــى هــذا النــوع مــن       

سـتفادتهم  ٕ سـلعة أو خدمـة معینـة بالمدفوعة إرادیا من قبـل األشـخاص ویكـون الـدفع إرادیـا ولـیس إجباریـا مقابـل نفعهـم وا
قدمــــة مــــن طــــرف الدولــــة وأمــــوال تؤدیهـــا لهــــم الدولــــة ، فهنــــاك فــــرق بـــین مــــداخیل أمــــالك الدولــــة أو أجــــرة الخدمـــة الم

اریــا مــن قبــل األفــراد یالمســاهمات والهبــات والهــدایا ، وبالتــالي یضــم هــذا النــوع المشــاركات والمســاهمات المدفوعــة إخت
  :ما یلي یةجراء حصولهم على سلع وخدمات من قبل الدولة وأهم أنواع الموارد اإلختیار 

   مداخیل أمالك الدولة: أوال
المـوارد التــي تتحصـل علیهـا الدولــة عـن طریـق تصــفیتها لثروتهـا أو اسـتغاللها فــي شـكل إجـازة أو خدمــة وهـي كـل     

 :أو رخصة ومنه نجد أن هذا النوع من المداخیل ینقسم إلى قسمین وهما
 مداخیل اإلستغالل. 
 مداخیل التصفیة. 
 مداخیل اإلستغالل - 1

  اللغاإلست، فتقدیم الدولة لرخصة منحها لألشخاص إلستغاللهاة جراء وهي اإلیرادات التي تتحصل علیها الدول     
  المناجم مثل أمالك الدولة والتي یمكن لألفراد إستغاللها ذلك یدر علیها إیرادات تعرف بإیرادات اإلستغالل وأمثلة 
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 .إلخ... األسواق و  والمحاجر، حقوق الصید 
 مداخیل التصفیة -2

وهي تلك المداخیل التي تتحصل علیها الدولة جراء قیامها ببیع السـلع التـي تمتلكهـا والتـي أصـبحت ال تمثـل منفعـة    
 .إلخ كل هذه العوائد تعرف بمداخیل التصفیة... بالنسبة لها ومثال ذلك بیع األراضي  والعقارات والسیارات اإلداریة 

 اة واألتاوى جراء الخدمات المؤد التكالیف المدفوعة: ثانیا
لـذلك " أ " فهذا النوع من اإلیرادات ال یعتبر نوعا حقیقیا من المـوارد ألننـا ال نجـده فـي جـدول اإلیـرادات أي الجـدول   

یصعب تقدیر مبلغه بالتحدید ویمكن إستنتاجه من خالل مكوناتـه ، فتعتبـر التكـالیف المدفوعـة جـراء الخـدمات المـؤداة 
  )1( :قبوضة من طرف الدولة مقابل استعمال خدماتها وأهم أنواعهواألتاوى عن كل المكافآت الم

 المكافآت المحصلة من النشاطات الصناعیة والتجاریة للدولة جراء ما تؤدیه من خدمة. 
 المكافآت المحصلة من النشاطات المالیة للدولة عند قیامها بنشاطات مصرفیة أو تأمینیة. 
 التي تسیرها الدولة مقابل رسوم المكافآت المحصلة من النشاطات اإلداریة. 
 المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات األموال: ثالثا

تقدم هـذه األمـوال بـدون مقابـل بحیـث یخـص األمـر المسـاهمة المالیـة غیـر اإلجباریـة لألفـراد مـن أجـل تمویـل نفقـة     
 .عمومیة وتعتبر قیمة هذه المداخیل غیر محددة

تحـت إسـم اإلیـرادات النهائیـة " أ " ولقد جاء تصنیف مختلف الموارد العامة للدولة في المیزانیة العامـة فـي الجـدول 
  : المطبقة على المیزانیة العامة للدولة كما یبینه الجدول الموالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .50جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص  - )1(
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  .25، ص  2012دیسمبر  30بتاریخ  72، الجریدة الرسمیة العدد راطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمق: مصدرال
  

  السیاسة المیزانیة للجزائر في ظل اإلصالحات اإلقتصادیة: المبحث الثاني 
لــم تظهــر  بدایــة الثمانیــات ففــي  ،لجزائــرفــي االثمانینــات مــن القــرن الماضــي تطــورات إقتصــادیة  فتــرةلقــد شــهدت 
 حیــث كانــت نهایــة الســبعینیاتإقتصــادیة وذلــك لمــا شــهدته الجزائــر مــن مشــاریع تنمویــة وخصوصــا  بــوادر أي  أزمــة

عیة میـزان المــدفوعات ولكــن اإلســتثمار والعمــل علـى تحســین وضــ تســعى جاهــدة للرفـع مــن معــدالت اإلنتـاج و الجزائـر
حیث تعقـدت الوضـعیة اإلقتصـادیة بإعتبـار أن  1986مع ظهور أزمة البترول سنة  تهذه الجهود واإلصالحات توقف

  )بآالف دج(المبالغ   إیرادات المیزانیة
  الموارد العادیة -1
  :اإلیرادات الجبائیة  1-1

  

  903.000.000  .............................حواصل الضرائب المباشرة  -001-201
  49.400.000  ................................والطابع حواصل التسجیل  -002-201
  649.200.000  ....................حواصل الرسوم المختلفة على األعمال -003-201

  324.200.000  )....................لمستوردة منها الرسم على القیمة المضافة على المنتوجات ا( 
  1.500.000  ..........................المباشرةحواصل الضرائب غیر  -004-201
  228.300.000  .........................................حواصل الجمارك -005-201

  1.831.400.000  )1(المجموع الفرعي 
    :اإلیرادات العادیة  -1.2
  20.000.000  ............................حاصل دخل األمالك الوطنیة  -006-201
  62.700.000  ..............................الحواصل المختلفة للمیزانیة -007-201
  -  .......................................اإلیرادات النظامیة  -008-201

  82.700.000  )2(المجموع الفرعي 
    : اإلیرادات األخرى  -1.3

  290.000.000  ....................................................اإلیرادات األخرى 
  290.000.000  )3(المجموع الفرعي 

  2.204.100.000  مجموع الموارد العادیة 
    : الجبایة البترولیة -2

  1.615.900.000  .........................................الجبایة البترولیة  -011-201
  3.820.000.000  المجموع العام لإلیرادات 

                            )03(: جدول رقم
ٔ " جدول  الف دج. 2013النهائية المطبقة على ميزانية الدولة سنة  اإليرادات" ا ٓ الوحدة باال  
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إلــى أن حــدة األزمــة اإلقتصــادیة  تســارعت وتیــرة وفبالدرجــة األولــى علــى قطــاع المحروقــات  المیزانیــة تعتمــد إیــرادات
مـن جهـة بسـبب تزایـد حجـم اإلنفـاق  تعـاني مـن عجـز كبیـر الموازنـة العامـة تبحمست الهیكل اإلقتصادي الكلـي فأصـ

رتفعـت نسـب التضـخم والبطالـة  أخرىالعامة من جهة  وشح اإلیرادات ٕ إضافة إلى ذلك إرتفع عجز میزان المدفوعات وا
رتفـع حجـم المدیونیـة  ٕ  ومخرجـا مـن هــذه ولـم تجــد حـال أصـبحت الجزائــر غیـر قـادرة علـى اســترجاع توازناتهـا الكلیـة ،فوا

وهو ما سوف نتناولـه فـي هـذا المبحـث ،اللجوء للحصول على التمویل الالزم من المؤسسات المالیة الدولیة إال األزمة 
مــن خــالل التطــرق إلــى اآللیــات المختلفــة للتمویــل لصــندوق النقــد الــدولي والتصــحیحات التــي مســت السیاســة المیزانیــة 

  .خالل هذه الفترة
  آلیات التمویل لصندوق النقد الدولي والسیاسات التصحیحیة :المطلب األول  

قـادرة علـى تسـدید مـا غیـر  مع بروز أزمة المدیونیة الدولیة للدول النامیة مع مطلع الثمانینات أصبحت هذه الـدول 
 أصـــبحت المؤسســـات المالیـــة،و وذلـــك لألوضـــاع اإلقتصـــادیة التـــي تعیشـــها وقلـــة مواردهـــا المالیـــة مـــن دیـــون  علیهـــا 
كــل آلیــات التمویــل التــي  قبــولتها و اسیاســ ها ولشــروط خضــو ر للمرغمــة  فأصــبحتاألخیــر لهــذه الــدول  الملجــأالدولیــة 

  .طلب أهم آلیات التمویل لصندوق النقد الدولي وسیاساته التصحیحیةمتقدمها ، وسوف نتناول في هذا ال
  آلیات التمویل لصندوق النقد الدولي:  الفرع األول     

 تعـاني مـن التـي  التي تقـدم قروضـا لمختلـف الـدولأقوى المؤسسات المالیة العالمیة یعتبر صندوق النقد الدولي من 
عجــز فـي میــزان مـدفوعاتها ، حیــث تكـون هــذه القـروض علــى  مـن إخـتالالت إقتصــادیة وخصوصـا الــدول التـي تعــاني

تصـاحب و ، ة للدولـة التـي یقـدم لهـا القـروضشكل آلیـات مختلفـة یسـتعملها الصـندوق علـى حسـب الوضـعیة اإلقتصـادی
ترضـة ، ومـن أبـرز اآللیـات التـي یعتمـد قهذه اآللیات سیاسات تصحیحیة علـى مسـتوى السیاسـة اإلقتصـادیة للدولـة الم

 )1(:علیها صندوق النقد الدولي في تمویله نذكر ما یلي
 فاق اإلستعداد اإلئتمانيإت: أوال

فاق اإلستعداد اإلئتماني بمثابة تأكید للبلد العضو بأنه یستطیع السحب من موارد الصـندوق إلـى حـد معـین تیعتبر إ   
علـى مسـتوى مشـاكل قصـیرة وذلك خالل فترة تتراوح بین السنة والسنة والنصف من أجل مواجهة ما تعانیه الدولة مـن 

  .سنوات بعد كل سحبمیزان المدفوعات ، ویكون التسدید في أجل ثالث سنوات إلى خمس 
 :حقوق السحب العادیة  :ثانیا

وهــي تلــك الحقــوق التــي أقرتهــا إتفاقیــة إنشــاء الصــندوق ، فمــن خاللهــا یســتطیع العضــو أن یشــتري ال أن یقتــرض     
عمالت أجنبیة مـن الصـندوق وذلـك مقابـل تقـدیم عملتـه الوطنیـة بحیـث تكتسـب الدولـة العضـو هـذا الحـق فـي السـحب 

 % 75نبیـــة قابلـــة للتحویـــل و ذهـــب أو عمـــالت أج % 25مـــن حصـــتها فـــي رأس مـــال الصـــندوق والتـــي تتكـــون مـــن 
                                                             

  .215، ص  1999، دار مجدالوي للنشر ، عمان " التمویل الدولي"عرفان تقي الحسیني ، -:أنظر- )1(
  .121-120، ص ص  2008سوریا ، منشورات جامعة حلب ، "التمویل الدولي"غرام مفلح ، -
  .90،ص 2003،مجموعة النیل العربیة،"دیسمبر 11النظام اإلقتصادي الجدید وآفاته المستقبلیة بعد أحداث "عبد الحمید عبد المطلب، -        
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عجـز  هسـبب منهـا مـن إسـتعمالها والسـحب عمالت وطنیة ، ومن أهم شروط حقـوق السـحب الخاصـة أن یكـون الهـدف
مؤقـت فــي میـزان المــدفوعات ، فــال یمكـن أن یكــون الســحب مـن أجــل تمویـل اإلســتثمارات أو تمویــل عجـز هیكلــي فــي 

  .میزن المدفوعات
 تعویضيتسهیالت التمویل ال: ثالثا

األوضــاع االقتصــادیة التــى  وذلــك مــن أجــل أن یتماشــى مــع 1963لقــد تــم إســتحداث هــذا النــوع مــن التمویــل عــام    
الت التمویـــل یتســـتعمل تســـهفإیراداتهـــا علـــى تصـــدیر المـــواد األولیـــة ،  كانـــت تعیشـــها الـــدول النامیـــة والتـــى تعتمـــد فـــي 

وظهـور عجـز طـارئ فـي میـزان األولیة التعویضي في حالة حدوث إنخفاض مفاجئ في حصیلة الصادرات من المواد 
 .المدفوعات
 حقوق السحب الخاصة: رابعا

هـي عبــارة عــن قیــود دفتریـة یقــوم الصــندوق بإمســاكها للـدول األعضــاء بحیــث ال یمكــن التعامـل بهــا لغیــر األهــداف    
تقــیم علــى بعــد ذلــك أصــبحت و ن أجلهــا حیــث تقابــل وحــدة الســحب الخاصــة وزنــا معینــا مــن الــذهب التــي أصــدرت مــ

، بحیــث یتحــدد مقــدار مــا  1981أســاس المتوســط المــرجح لســلة مــن العمــالت بلــغ عــددها خمــس عمــالت وذلــك ســنة 
ولـم یخص كل دولة عضو من مخصصات هذه الحقوق علـى أسـاس نسـبة معینـة مـن حصـتها فـي رأسـمال الصـندوق 
ت دتعــد تســتخدم هــذه الوحــدات لمواجهــة إخــتالالت میــزان المــدفوعات أو المعــامالت الرســمیة للدولــة العضــو بــل تعــد

دائـــرة اإلســـتعمال لهـــذه الحقـــوق وأصـــبحت تســـتعمل فـــي تســـویة اإللتزامـــات المالیـــة وتقـــدیم القـــروض والمـــنح والعملیـــات 
تسع نطاق إستخدام ه ٕ تفاق اإلئتمان المتبادل وا ٕ  .ذه الوحداتاآلجلة وا

 ت البترولیة التسهیال: خامسا
  عندما وقعت الدول المستوردة للنفط في عجز كبیر لقد قام صندوق النقد الدولي بإستحداث التسهیالت البترولیة   
بحیـــث تقـــوم هـــذه اآللیـــة  1974فـــي مـــوازین مـــدفوعاتها جـــراء اإلرتفـــاع الكبیـــر ألســـعار البتـــرول وذلـــك بنهایـــة ســـنة  

علـــى  باالعتمـــادالصـــندوق ویقـــوم  التـــي تعـــاني مـــن عجـــز فـــي میـــزان مـــدفوعاتها نتیجـــة هـــذا اإلرتفـــاع بمســـاعدة الـــدول
  .الصناعیة والدول البترولیة والتي تتمتع بفائض من أجل تمویل هذه التسهیالت اإلقتراض من بعض الدول

 )الموسعة( الت الممتدة التسهی: سادسا
 لیــات التمویلیــةاآلبســبب عــدم كفایــة  1974لقــد قــام صــندوق النقــد الــدولي بإســتحداث التســهیالت الموســعة ســنة     

نمـا فـي قـعفي حـین الحـظ أن معظـم الـدول ال ت ،وأن غالبیتها تقدم آلجال قصیرة األخرى  ٕ تقـع فـي خلـل  خلـل بسـیط وا
الهیكلیـة ، بحیـث ال بـد للدولـة الطالبـة لهـذا النـوع  آلیـة تمویـل تتماشـى مـع اإلخـتالالتإیجـاد  هیكلي وهو ما یسـتدعي 

 36شـهر و 24بـین  امن التمویل إتخاذ عدد من اإلجراءات التصحیحیة في كل النواحي المالیة والنقدیة وتتـراوح مـدته
تلتــزم الدولــة  و % 7وتتزایــد إلــى أن تصــل إلــى حــوالي  % 4شــهر بحیــث تصــل نســبة الفائــدة علــى هــذه التســهیالت 

 .صندوقرضها الفالتى یرام كل الشروط إحتعلى 
 تسهیل التمویل اإلضافي: سابعا

  األعضاء على إصالح الخلل من أجل أن یكون كأداة مساعدة للدول 1979لقد تم إنشاء هذا التسهیل سنة     
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الخارجي والداخلي فـي نفـس الوقـت بحیـث تسـتعمل الـدول األعضـاء تسـهیالت هـذا النظـام بموجـب إتفاقیـة مسـاندة أو  
 .أو ترتیبات ممتدة مؤازرة

 تسهیالت التعدیل الهیكلي : ثامنا
ویقـدم بموجبـه مـوارد مالیـة بشـروط میسـرة للـدول األعضـاء منخفضـة الـدخل  ،1986تم إنشـاء هـذا التسـهیل  سـنة     

خـتالالت مالیـة فـي  ٕ من أجل دعم عملیات تصحیح اإلقتصاد الكلي ، فمعظم هذه الدول تكـون أمـام مواجهـة مشـاكل وا
وفتـرة سـداد  سـنویا % 0,5بنیة اإلقتصاد الوطني ویقدم الصندوق وفقا لهذا الغرض هـذه التسـهیالت بسـعر فائـدة یبلـغ 

تمویـل تســهیالت التعــدیل الهیكلـي مــن خــالل اسـتعادة الصــندوق للقــروض  سـنوات ، بحیــث یــتم 10إلــى  5تتـراوح بــین 
 .األعضاء في ظل صندوق اإلئتمانسبق وأن منحها للدول  التى

 صندوق اإلئتمان: تاسعا
فـي مسـاعدة الـدول  هق وتسـتخدم مـواردلقد تم إنشاء هذا الصندوق من خالل إقتراح أعضاء لجنة التنمیة فـي الصـندو  

  األعضاء
من أجل منح الـدول األعضـاء قروضـا میسـرة بفائـدة بسـیطة تقـدر  1977ذات العجز بحیث تم إنشاء هذا النظام سنة 

مـوارد الصـندوق مـن أربـاح بیـع تتكـون فـاق علـى أن تسـنوات ، بحیـث تـم اإل ةوآجال إستحقاق تصل إلى سـت %1.6بـ 
النقد من ذهب إضافة إلى ذلـك حصـیلة إسـتثمارات الصـندوق وكـذلك المـنح التـي یتلقاهـا الصـندوق ما یمتلكه صندوق 

 .من الدول الغنیة
 تسهیل التكییف الهیكلي المعزز: عاشرا

وذلـــك إســـتكماال لتســـهیل التكییـــف الهیكلـــي  حیـــث یشـــبه هـــذا التســـهیل  1987لقـــد تـــم إســـتحداث هـــذه اآللیـــة ســـنة    
 وإلجراءات المتضمنة في البـرامج والواجـب علـى الدولـة تطبیقهـا أكثـر صـرامة ،  في كون  الهیكلي ولكن یختلف عنه

أجل زیادة نسـب النمـو وتحسـین وضـعیة میـزان من ینتظر من العضو في هذا التسهیل إتخاذ إجراءات شدیدة التكییف 
مــن أجــل أن تســتفید فالمــدفوعات وتتــراوح آجــال ســداد هــذا القــرض مــن خمســة ســنوات ونصــف  إلــى عشــر ســنوات ، 

ــب علیهـــا أن تتقـــدم بطلـــب قـــرض موضـــحة أنهـــا تحتـــاج إلـــى مـــوارد إضـــافیة إلصــــالح  الدولـــة مـــن هـــذا التســـهیل یجـ
اإلخـــتالالت طویلـــة األجــــل فـــي میــــزان المـــدفوعات إضــــافة إلـــى ذلــــك یجـــب علیهــــا أن تكـــون مســــتعدة لتنفیـــذ برنــــامج 

 یزانیـةنقاط التـي یـتم التشـاور علیهـا هـي السیاسـة المإصالحي یتم التشاور بخصوصه مع مندوبي القرض ومن أبرز ال
 .والسیاسة النقدیة وسیاسة سعر الصرف

  .سیاسات التصحیح الهیكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: الفرع الثاني
تكمــن السیاســات التــي یــدعمها صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي فــي سیاســة التثبیــت أو اإلســتقرار وسیاســة 

  .حیح الهیكليالتص
 مفهوم سیاسة اإلستقرار: أوال

دول التـي للـ ةهـا هـو إسـتعادة التوازنـات اإلقتصـادیمنتعرف هذه السیاسة أیضا بسیاسة التثبیت ، فالهدف الرئیسي 
تعاني من مشاكل إقتصادیة ، وذلك من خالل الحد من نمـو النقـد واإلئتمـان بواسـطة مراجعـة طریقـة اإلصـدار النقـدي 
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الجیــد فــي السیاســة النقدیــة ألن معظــم الــدول التــي تلجــأ إلــى صــندوق النقــد الــدولي تكــون نســب التضــخم فیهــا والــتحكم 
مرتفعــة بشــكل كبیــر جــدا لــذلك یكــون التركیــز الكبیــر علــى الــتحكم فــي الموجــات التضــخمیة ، إضــافة إلــى ذلــك تهــدف 

ال والــذي  فــي النفقــات العامــة الكبیــر والتســارعالنمــو  النــاجم عــن ح عجــز الموازنــة العامــة للدولــة بهــذه السیاســة إلــى كــ
یعتبــر الــتحكم فــي عجــز الموازنــة مــن أولویــات سیاســة التثبیــت بواســطة التســییر  لــذا ادات العامــةیــر ســایره نمــو فــي اإلی

التـي تعالجهـا سیاسـة التثبیـت هـي  االخـرى العقالني للنفقات العمومیة والعمل على تنمیة اإلیـرادات العامـة، أمـا النقطـة
الصـــادرات  وزیـــادة إنتهـــاج سیاســـة ســـعر صـــرف مناســـبة مـــن أجـــل تحســـین وضـــعیة میـــزان المـــدفوعات وذلـــك بتفعیـــل

  .والتقلیل من الواردات من خالل تشجیع اإلستثمارات واإلنتاج
ة الرامیـة إلـى تصـحیح لسیاسـات الكلیـار اإلقتصـادي تتكـون مـن عـدد مـن اوعموما یمكن القول أن سیاسة اإلسـتقر 

زالـة حالــة عــدم التـوازن بــین الطلــب الكلـي والعــرض الكلــي  بهـدف الحفــاظ علــى مســتوى  ٕ اإلخـتالالت المالیــة والنقدیــة وا
إعــادة تشــكیل وبنــاء عناصــر السیاســة  عــن طریــقمعــین مــن األداء اإلقتصــادي والعمــل علــى تحســین ذلــك المســتوى 

المــدى القصــیر وغالبــا مــا وعــادة مــا یــتم بنــاء سیاســة التثبیــت علــى أســاس اإلقتصــادیة بإتجــاه إقتصــاد الســوق الحــر ، 
  .ها بترتیب إستعداد إئتماني من صندوق النقد الدوليمیتم تدعی وتكون مدتها ثالثة سنوات 

 مفهوم سیاسة التصحیح الهیكلي: ثانیا
ر جـذري فـي یـإحـداث تغیسیاسة التصحیح الهیكلـي هـي عبـارة عـن حزمـة التـدابیر اإلقتصـادیة التـي تهـدف إلـى 

 الخارجیـة تحریـر الـواردات والتحویـل نحـو تفعیـل التجـارة والهیكـل اإلقتصـادي واإلجتمـاعي مـن خـالل تحریـر األسـعار 
صــالحات إلــى معالجــة اإلخــتالالت صصــة ، إضــافة إلــى ذلــك تســعى هــذه اإلمــن خــالل التصــدیر والتوجــه نحــو الخو 

جــودة كفــاءة إســتخدام المــوارد اإلقتصــادیة المتــوفرة وتحریــر األســعار الهیكلیــة فــي بنیــة اإلقتصــاد عــن طریــق تحســین 
تفعیـــل الصـــادرات، وتشـــجیع القطـــاع لراد ومحاولـــة زیـــادة اإلنتـــاج یالمحلیـــة وتشـــجیع الســـلع المحلیـــة للتقلیـــل مـــن اإلســـت

المــدى  البرنــامج فــي هــذا  األحیــان یكــون تطبیــق اغلــبالخــاص المحلــي علــى توســیع إســتماراته دون أیــة عوائــق وفــي 
یتطلـــب فتـــرة معتبـــرة مـــن أجـــل  وهـــو مـــاالمتوســـط  والطویـــل ألنـــه یهـــدف إلـــى إصـــالح الخلـــل الهیكلـــي فـــي اإلقتصـــاد 

  .الوصول إلیه
للدولــة ، باعتبــار أن معظــم اإلخــتالالت ل والعقالنــي للمــوارد اإلقتصــادیة فیرتكــز هــذا التصــحیح علــى اإلســتخدام األمثــ

عقالنـــي لهـــذه المـــوارد وعمومـــا تهـــدف سیاســـة الهـــو التســـییر العشـــوائي وال حـــدث فـــي الدولـــة ســـببهاتاإلقتصـــادیة التـــي 
   )1( :التصحیح الهیكلي إلى تحقیق األهداف التالیة

  إعـــادة توزیـــع األدوار بـــین القطـــاع العـــام والخـــاص مـــع اإلنســـحاب التـــدریجي لـــدور الدولـــة فـــي بعـــض النشـــاطات
 .مجال اإلنتاجفي خصوصا اإلقتصادیة مقابل تشجیع المبادرات الخاصة 

                                                             
  ،أطروحة دكتوراه دولة اإلقتصاد ، غیر منشورة ، جامعة  "السیاسة اإلقتصادیة وآفاق التنمیة في الجزائر"رضوان سلیم ، -: أنظر ) 1(

  .                          58، ص  2009/2012سطیف                    
                       ، مجلة آفاق "صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في التكییف اإلقتصادي للبلدان النامیة"مصطفى مهدي حسین،   -              

  .116 115، ص ص 1997، اإلمارات، 69العدد  18إقتصادیة، المجلد                  



2012 - 1990سیاسة المیزانیة في الجزائر خالل   الفصل الرابع 
 

   186  

 

  العامة وتكریس مواردها لدعم بعض القطاعات وازنةالعمل على تخفیف أعباء الم. 
 دخ ٕ كیـة علـى رأسـمال الشـركات بهـدف ینامیل الداالقیام على تطویر السوق المالي وتنشیط دورها في تعبئة الموارد وا

 .تطویرها ورفع قدرتها اإلنتاجیة 
 ق وضع قاعدة قانونیة وتشریعیة تكون محفزة لإلستثمار الداخلي والخارجيتوفیر بیئة مالئمة لإلستثمار عن طری. 
  العمـل علـى الكفـاءة فـي اسـتعمال المـوارد اإلقتصـادیة المتـوفرة خصوصـا تلـك المـوارد غیـر متجـددة وتشـجیع عملیـات

 .البحث والتطویر
  ـــتحكم فـــي نســـب التضـــخم وتحقیـــق التـــوازن الخـــارجي  بواســـطةالعمـــل علـــى الوصـــول إلـــى اإلســـتقرار اإلقتصـــادي ال

 .والتوازن الداخلي  ورفع نسب النمو
فیمـــا ملتـــان اكتومـــن خـــالل مـــا ســـبق نالحـــظ أن سیاســـات التثبیـــت وسیاســـات التصـــحیح الهیكلـــي متـــداخلتان وم

بواســـطة رار مـــن أهـــداف برنـــامج التصـــحیح الهیكلـــي تحقیـــق اإلســـتقفبینهمـــا ویشـــتركان فـــي نفـــس األهـــداف الرئیســـیة ، 
والهادفــة إلــى إعـــادة التوازنــات لإلقتصــاد ســـواء لمیــزان المــدفوعات أو الموازنـــة ) التثبیـــت( سیاســات اإلســتقرار  تطبیــق

الضـغط علــى الطلـب الـداخلي والــذي یمكـن تحقیقـه عــن طریـق إجـراءات عاجلــة تمـس معظـم السیاســات بالعامـة وذلـك 
  .اإلقتصادیة للدولة

  اسة المیزانیة في ظل سیاسة اإلستقرار اإلقتصاديالسی: المطلب الثاني      
فـي تنفیــذ حزمــة مـن اإلصــالحات اإلقتصـادیة وذلــك جـراء الوضــعیة اإلقتصــادیة  1989لقـد شــرعت الجزائـر منــذ 

 لإلصـالحات مخرجـا  إال اللجـوءحیـث لـم تجـد أمامهـا  1986المعقدة التي وصلت لها منذ إنفجـار أزمـة البتـرول سـنة 
اإلقتصـــادیة بتـــدخل المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة وأول هـــذه اإلصـــالحات التـــي قامـــت بهـــا هـــي دخولهـــا فـــي سیاســـات 

  .1989اإلستقرار والتثبیت  وذلك منذ 
  1989ثبیت األول ماي إتفاق الت : الفرع األول

 24.63ارجیـــة فلقـــد بلغـــت المدیونیـــة الخمفاوضـــات كبیـــرة منـــذ تعقـــد وضـــعیتها اإلقتصـــادیة  فـــي  دخلــت الجزائـــر
وبدایــة  1988وبـدأت المفاوضــات بنهایـة ،  )1(1984ملیــار دوالر سـنة  15.9بعــدما كانـت  1989ملیـار دوالر سـنة 

تمویــل إحتیاجاتهــا ، بحیــث أقــرت مــن مــع صــندوق النقــد الــدولي مــن أجــل أن تتحصــل علــى قــروض تمكنهــا  1989
ع هـذا اإللتـزام مـمـا تعلـق بـدخولها إلقتصـاد السـوق و الجزائر بأنها سوف تلتزم بشروط صندوق النقد الـدولي خصوصـا 

ملیـون وحـدة حقـوق سـحب خاصــة  155.7لــغ بمنحـه لقـرض بمبتـم اإلتفـاق بـین صـندوق النقـد الــدولي والجزائـر وذلـك 
باي ولقد تـم إسـتعمال هـذا المبلـغ  ملیون دوالر دفعة واحدة وذلك في إطار ما یعرف بإتفاق ستاند 200وهو ما یعادل 

  .1990ماي  30في  بشكل كلي
الت التعویضـیة وذلـك جـراء إنخفـاض ملیون دوالر في إطار التسـهی 360ة كما قدم الصندوق للجزائر قرضا بقیم

ـــ 1988أســـعار البتـــرول ســـنة  رتف ٕ وصـــل إجمـــالي القـــروض التـــي قـــدمها فع أســـعار الحبـــوب فـــي األســـواق العالمیـــة اوا
ملیــون  3215.2بعــد ذلــك تحصــلت الجزائــر علــى تســهیل بقیمــة  وملیــون دوالر  560صــندوق النقــد الــدولي للجزائــر 

                                                             
(1)- AMMAR BENHIMER, la dette extérieur de l’Algérie, casba edition, Alger, 1998, P68. 
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ونیــة وخــدمتها بحیــث یوالهــدف منــه هــو التخفیــف مــن مشــكلة المد )1( خاصــة وهــو مكمــل لإلتفــاق بوحــدة حقــوق ســح
قاقه مــن ثــالث إلــى خمــس ســنوات ، ولقــد صــاحبت هــذه فــي نفــس الســنة و یكــون تــاریخ إســتحه بســحبقامــت الجزائــر 

لــدخول إقتصــاد الســوق مــن خــالل العمــل علــى تحریــر التجــارة الخارجیــة  تــدل علــى بدایــة الجزائــرالتســهیالت مؤشــرات 
وتحریر أسـعار السـلع والعمـل علـى إسـتقاللیة المؤسسـات اإلقتصـادیة والبنـوك والتـي تمـنح  والقیام بتحدید أسعار الفائدة

ــــة ویمكــــن عمومــــا إبــــراز أهــــم العن ــــة درجــــات واســــعة مــــن الحری اصــــر التــــي مســــتها اإلصــــالحات للمؤسســــات العمومی
   )2( :اإلقتصادیة في النقاط التالیة

 م المصرفياإصالح النظ 
 إعادة النظر في عالقة الدولة باإلقتصاد. 
 العمل على إصالح سعر صرف الدینار. 
 وضع تأطیر جدید لألسعار. 
 إعادة تنظیم التجارة الخارجیة. 
 المؤسسي لنظام التخطیط اإلصالح. 

 علـى الحكومـة أرغـمالعامـة  وازنـةالعامـة خـالل هـذه الفتـرة یمكـن القـول أن تفـاقم العجـز فـي الم وبخصـوص المالیـة    
 1989إلـى غایـة  1982في عملیة اإلصـدار النقـدي لتغطیـة عجـز الخزینـة حیـث إمتـدت العملیـة مـن سـنة  استمرارها

ســنة  % 12.7مقابــل  1982ســنة  % 5وذلــك بمعــدل تصــاعدي بالنســبة إلــى النــاتج الــداخلي اإلجمــالي وذلــك بنســبة 
وهــي المؤشــرات التــي تظهــر اإلخــتالل الهیكلــي للمالیــة العامــة الممولــة بإدخــار میزانــي ســلبي إبتــداء مــن ســنة  1988
بحیــث إرتفـع معـدل اإلدخــار السـلبي بالنسـبة إلــى  1986بسـبب األزمـة التــي أحـدثها إنهیـار أســعار الـنفط سـنة  1986

ومــن هــذا المنطلــق یعتبــر اإلخــتالل الهیكلــي للمالیــة العامــة العنصــر  % 8ة نســبب1989النــاتج اإلجمــالي لیصــل ســنة 
   .  )3( األساسي لتوسع النقود األساسیة

  1991إتفاق التثبیت الثاني جوان : الفرع الثاني
لم تكن التمویالت التي تحصلت علیها الجزائر من صندوق النقد الدولي كافیـة لتغطیـة إحتیاجاتهـا وذلـك بسـبب 

 أخــرىمـن جهـة  تعــافي أغلبیـة المؤشـرات اإلقتصــادیة عـدماألزمـة اإلقتصـادیة التــي كانـت تعـاني منهــا مـن جهـة و حـدة 
قــــوم بعملیــــة إصــــالحات تلـــذلك لــــم یكــــن أمامهـــا إال مواصــــلة اإلقتــــراض فقامــــت بإتفـــاق التثبیــــت الثــــاني مــــن أجـــل أن 

قامــت الجزائــر بإرســال خطــاب نوایــا توضــح فیــه نیتهــا فــي مواصــلة اإلصــالحات وبعــد مفاوضــات فة ، میقــإقتصــادیة ع
فتــرة قصــیرة مــدتها عشــرة أشــهر  خــاللإلــى إبــرام إتفــاق یكــون  1991شــاقة توصــلت الحكومــة والصــندوق فــي جــوان 

ف التـي تسـعى الدولـة ولقد كان وراء إتفـاق التثبیـت الثـاني العدیـد مـن األهـدا 1992مارس  31بحیث تنتهي مدته في 
                                                             

  .96، ص 1996، دار هومة الجزائر ، ص " المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي"الهادي خالدي،  - )1(
عادة تنظیم مسارها في الجزائر"محمد بلقاسم حسین بهلول، - )2( ٕ ، ص  1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الثاني ،الجزائر، "سیاسة تخطیط التنمیة وا

295 .  
  عة الجزائر ،،أطروحة دكتوراه غیر منشورة معهد اإلقتصاد ، جام"دور السیاسة المیزانیة في تمویل التنمیة"محمود حمیدات  - )3(

  .232، ص  1995- 1994       
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فسـاح المجـال للقطـاع الخـاص إضـافة  ٕ للوصول إلیها كان على رأسها تخفـیض تـدخل الدولـة فـي النشـاط اإلقتصـادي وا
ضـــبط أســـعار الســـلع والخـــدمات ومـــن النقـــاط األساســـیة  بواســـطةإلـــى ذلـــك العمـــل علـــى ترشـــید اإلدخـــار واإلســـتهالك 
ثبـــت الجزائـــر تمـــالت أخـــرى ، ومـــن أجـــل أن عنار الجزائـــري إلـــى األخـــرى هـــي تحریـــر التجـــارة الخارجیـــة وتحویـــل الـــدی

  )1( :قامت الجزائر باإلصالحات التالیةاالتفاق  شروط العقد و واحتراماها ینوا قصد
 القیام بالتطهیر المالي للمؤسسات. 
 40ة تصل إلى بسنالعمل على تحریر األسعار ب% . 
 تخفیض قیمة الدینار. 
 رفع الدعم عن أسعار الطاقة. 
 توسیع قائمة اإلعفاءات الجمركیة. 

ملیــون دوالر وهــو مــا  400وبإظهــار الجزائــر لصــدق نوایاهــا وقیامهــا بتنفیــذ شــروط الصــندوق قــدم لهــا قرضــا بقیمــة   
 100ملیون وحدة سحب خاصـة وقسـم هـذا القـرض علـى أربعـة أقسـام متسـاویة أي كـل قسـط تبلـغ قیمتـه  300یقارب 

  :بالطریقة التالیة لیون وحدة سحب خاصة بحیث یكون التمویلم 75ملیون دوالر وهو ما یقابل 
  1991القسط األول في جوان. 
  1991القسط الثاني في سبتمبر. 
  1991القسط الثالث في دیسمبر. 
  1992القسط الرابع في مارس. 

التـي ة یولقد قامت الجزائـر بسـحب ثالثـة أقسـاط ولـم تسـتطع إكمـال سـحب القسـط الرابـع جـراء األوضـاع السیاسـ
 االصــــالحات صـــلةفـــي تلـــك الفتـــرة وهـــو مـــا جعـــل الصـــندوق یتخـــوف مـــن عـــدم إمكانیـــة موا الجزائـــر كانـــت تشـــهدها

اإلقتصـادیة وهــو مــا إسـتلزم علــى الجزائــر تقـدیم خطــاب نوایــا ثـاني تلتــزم فیــه بمواصـلة اإلصــالحات اإلقتصــادیة وذلــك 
صـــادیة لـــم تســـتطیع الجزائـــر إحتـــرام إلتزاماتهـــا ، ولكـــن مـــع تـــدهور الظـــروف السیاســـیة واإلقت 1991فـــي أكتـــوبر ســـنة 

قامــــت برفــــع الحــــد األدنــــى لألجــــر  و إصــــدار قــــانون الشــــبكة ف  ،بــــإجراءات تتنــــافى مــــع شــــروط الصــــندوق هــــاامیوق
كـل هـذه اإلجـراءات أدت بصـندوق النقـد  ،إلى زیادة اإلنفاق العام وبالتالي تزاید العجـز المـالي أدياإلجتماعیة وهو ما 

وذلــك بســبب عــدم إلتــزام الجزائــر بالشــروط  والرملیــون د 100 بتقــدیم القســط الرابــع الــذي تقــدر قیمتــه رفض لــالــدولي 
  .)2(وعدم مواصلتها لعملیة اإلصالحات اإلقتصادیة

مـن  % 3.4حققـت قـدرة صـافیة علـى التمویـل تعـادل  1990وبتسلیط الضوء على وضعیة الخزینـة إبتـداء مـن 
الـذي أخذتـه  رغـم أثـر التسـویة 1991فـي  % 6ما یعادل بالدین الداخلي للخزینة  تزاید الناتج اإلجمالي الداخلي ولكن

ویلیـــة الصـــافیة للخزینـــة بالقیمـــة م، فلقـــد تقلصـــت القـــدرة الت 1991ســـنة  العامـــة وازنـــةأســـعار الصـــرف علـــى مـــوارد الم

                                                             
-)1(  Hocine BENISSAD," Algérie Restructvration et reformes économiques (1979.1993), opu Alger 1994.p 141. 

  .201الهادي خالدي ، مرجع سابق ، ص  - : أنظر -)2(
- Hocine Benissad," la reforme economique en Algérie", OPU, Alger, 1991, P74 
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لتحویلیــة الصــافیة للــدفوعات مــن المطلقــة وبالنســبة المئویــة مــن النــاتج الــداخلي اإلجمــالي ، والســبب فــي تآكــل القــدرة ا
صندوق التطهیر المنبثقة عن مجموع اإلجراءات المتخذة فـي هـذا المجـال لصـالح بعـض المؤسسـات العمومیـة ، ومـن 

  :سات تطبیق إتفاق التثبیت الثاني ما یلياأبرز إنعك
 م اإلصالحات اإلقتصادیةدخالقیام بإصدار القوانین والتشریعات التي ت. 
 1991سنة  للدینار الدوالر بالنسبة إرتفاع سعر صرف. 
  إنخفاض نسبة الضرائب خارج الجبایة العادیة على الناتج الـداخلي اإلجمـالي مـن دون قطـاع المحروقـات إلـى
بســـبب  1992الدولـــة ســـنة  وازنـــةزایـــد العجـــز فـــي متوكـــان الســـبب فـــي ذلـــك  1992-1991تي ســـنلوذلـــك  % 18

فخــالل هــذه المرحلــة ارتفــع حجــم النفقــات العامــة فبعــدما ادات اإلجمالیــة ،إرتفــاع نســبة نفقــات التســییر مقارنــة بــاإلیر 
ملیـــــون دینـــــار ســـــنة  420131ملیـــــون دینـــــار ارتفعــــت لتصـــــل الـــــى  136000تقـــــدر بحـــــوالي  1990كانــــت ســـــنة 

ملیــون دینــار ویرجــع الســبب فــي هــذا التزایــد المســتمر  577603فلقــد وصــلت قیمتهــا الــى  1994ســنة  أمــا،1992
لــم تشــهد قیمتهــا  ،فبالنسـبة لنفقــات التســییر أخــرىفقــات التجهیــز مــن جهــة نالرتفـاع نفقــات التســییر مــن جهــة وارتفـاع 

الفتـــرة تلــك ت تعیشــها الجزائــر خـــالل االقتصــادیة غیـــر المســتقرة التــى كانـــ ظـــروفاســتقرار خــالل هـــذه الفتــرة نظــرا لل
ـــــار ســـــنة 90400،فبعـــــدما كانـــــت تقـــــدر ب ـــــون دینـــــار ســـــنة 158000 إلـــــىرتفعـــــت لتصـــــل ا 1990ملیـــــون دین ملی

ارتفعـــت  1994فـــي ســنة  أمــا،ملیــون دینـــار  276131لتصــل قیمتهـــا  1992فــي ســـنة  واصــلت االرتفـــاع و 1991
 إجمـــاليمــن األكبــر ر خـــالل هــذه الفتــرة تمثــل النســبة ،فلقــد كانــت نفقــات التســییملیــون دینار 291417قیمتهــا الــى 

سـنة  %67.87العـام لترتفـع وتصـل الـى  اإلنفـاق إجمـاليمن  %66.47كانت تمثل 1990العام ،ففي سنة  اإلنفاق
ات قـــفیمـــا یخـــص نف أمـــاعلـــى التوالي، 1993و1992 ســـنتي %61.14و %65.72ولكـــن انخفضـــت الـــى  1991

وواصـلت  1990ملیـون دینـار سـنة 74800لتصـل الـى  1990ملیون دینار سنة 45600التجهیز فلقد ارتفعت من 
 ،وملیـون دینــار 185210فبلغـت قیمتهـا  1993سـنة  أمـا،1992ملیـون دینـار ســنة 144000ارتفاعهـا لتصـل الـى 

انـت تتطلبـه العـام فلقـد ارتفعـت نسـبتها مقارنـة بنفقـات التسـییر وذلـك لمـا ك اإلنفـاق إجمـاليما الحظنـا نسـبتها مـن  إذا
االنفــاق العــام ارتفعــت  إجمــاليمــن  %33,53حــوالي  1990،فبعــدما كانــت تمثــل ســنة  إصــالحاتهــذه الفتــرة مــن 

 إلـىفبلغـت نسـبتها 1994في سنة  أما %38.86الى 1993وبلغت قیمتها سنة  1992سنة  %34.28لتصل الى 
 العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة وذلــك بســببفالمالیـة العامــة خــالل هــذه الفتــرة لــم تتحســن حیــث تفـاقم  ،42.86%
قیمتهـــا كانـــت اقـــل مـــن النفقـــات  أن إالمنحاهـــا كـــان تصـــاعدیا  أنرغـــم  العامـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة اإلیـــرادات تذبـــذب
ملیـــون دینـــار ســـنة 248900وارتفعـــت لتصـــل الـــى  1990ســـنة  ملیـــون دینـــار150100فكانـــت تقـــدر ب  ،العامـــة
وذلــــــك بعــــــدما كانــــــت تقـــــــدر ب  1993ملیــــــون دینـــــــار ســــــنة 313949ت وواصــــــلت االرتفــــــاع حتــــــى بلغــــــ 1991

مـن الجبایـة  اإلیـراداتالرتفـاع  العامـة ویرجـع السـبب الرتفـاع حصـیلة االیـرادات 1992ملیون دینـار سـنة 311864
ملیــــون دینــــار ســــنة 74400فبعــــدما كانــــت قیمتهــــا مــــن التســــعینات  األولــــىالبترولیــــة وذلــــك خــــالل الــــثالث ســــنوات 

ملیـون دینـار 193800وواصلت االرتفاع لتبلـغ قیمتهـا 1991ملیون دینار سنة 161600 إلىارتفعت لتصل 1990
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حققــت الموازنــة 1991و1990نعكس ایجابــا علــى رصــید الموازنــة العامــة للدولــة فخــالل ســنتي اوهــو مــا 1993ســنة 
 . م د على التوالي  1610م د و14100العامة للدولة فائضا قدر ب 

 اإلنفـاقرصید الموازنة العامة سالبا بسبب االرتفـاع الكبیـر فـي  أصبح 1992 في سنة أيولكن مباشرة بعد ذلك   
لوقـوع الموازنـة فـي  أدىوهـو مـا  اإلیـراداتلـم یصـاحبه نفـس االرتفـاع فـي جانـب فالعام والذي ارتفع بمقـدار الضـعف 

م د  وتواصـــل العجــز فـــي الموازنـــة العامـــة فــي الســـنة الموالیـــة ولكــن هـــذه المـــرة بســـبب  108267 –عجــز قـــدر ب 
جبایـة البترولیـة فلقـد بلغـت قیمتهـا ال إیراداتالبترول والذي اثر على  أسعارالعامة جراء انخفاض  اإلیراداتانخفاض 

الحـظ مـدى االرتبـاط الوثیـق ومنـه ن 1992سنة م د  193800 م د بعدما كانت  179218یقارب  ما 1993سنة 
فــنالحظ  العامـة ، اإلیـرادات إجمـاليمـن  األكبـرفهـي تمثــل النسـبة  رادات الجبایـة البترولیـةیلرصـید الموازنـة العامـة بـإ

بلغـــت قیمتهـــا مـــن الجبایـــة البترولیـــة التـــي  بـــاإلیراداتلتها مقارنـــة یالعادیـــة تتمیـــز بضـــعف حصـــ اإلیـــراداتقیمـــة  أن
  .1992سنة 118064وارتفعت لتصل الى  1991م د سنة  87300

م د ویعــزى هــذا االرتفــاع لالصــالحات التــي مســت القطــاع الضــریبي فــي  134731فقــدرت ب  1993ســنة  أمــا 
حـل العدیـد ففي مجال الضرائب المباشرة طبقـت ضـریبة جدیـدة علـى جمیـع اربـاح الشـركات والتـى حلـت م ،تلك الفترة

ة علـى دخـل االفـراد لتحـل محـل نظـام الضـرائب المجدولـة المتعـددة،اما وطبقـت ضـریبة موحـد من الضـرائب االخـرى،
ت اربعــة تتــرواح مــن صــفر الــى فیمــا یخــص الضــرائب غیــر المباشــرة فلقــد تــم ادخــال ضــریبة القیمــة المضــافة بمعــدال

 بالمئــة واتســمت بالبســاطة عمــا كانــت علیــه فــي الســابق وســمحت بتوســیع القاعــدة الضــریبیة وازالــة الضـــرائباربعــة 
بتطبیــق تعریفــة جمركیــة  1992التراكمیــة ال ســیما مــایخص الخــدمات ،ولقــد اســتكمل االصــالح الضــریبي فــي عــام 

محتشـــمة  ة االیـــرات الضـــریبیةحصـــیل یـــتقب ، ورغـــم كـــل هـــذه االصـــالحات )1(جدیـــدة تحتـــوي علـــى ثمانیـــة معـــدالت 
 مـــن الجبایـــة البترولیـــة والتـــى تعتبـــر هـــي المســـیطرة علـــى وضـــعیة الموازنـــة العامـــة فـــي الجزائـــر، بـــاإلیراداتمقارنـــة 

مــن النــاتج الــداخلي  % 29.4لإلنخفــاض حیــث لــم تســجل ســوى  اتجهــت وازنــةالم إیــرادات أنوعمومــا یمكــن القــول 
الجبایــة  إیــراداتســبب تــدهور ذلــك ب  1992ســنة  % 31.8وذلــك بعــدما كانــت تلــك النســبة  1993اإلجمــالي ســنة 

بحیــث یعتبــر إنخفــاض أســعار  العامــة وازنــةمجمــوع إیــرادات الممــن   %57إلــى  %63فلقــد تقلصــت مــن ،البترولیــة 
 نتیجــةهــو الســبب الرئیســي لتلــك الوضــعیة المعقــدة للمالیــة العامــة  1993البتــرول خــالل السداســي الثــاني مــن ســنة 

المســـتوى المرتفـــع مـــن جهـــة أخـــرى و  ،ادیـــة علـــى الخصـــوصوالضـــریبة الع عمومـــا وازنـــةضـــعف مردودیـــة مـــوارد المل
العامــة للدولــة وذلــك بنســبة زیــادة تقــدر بـــ  وازنــةعجــز الم ،وهو مــا ادى لتفــاقم مشــكلةكمــا اشــرنا ســابقا للنفقــات العامــة

د یمــن النــاتج الــداخلي اإلجمــالي وفیمــا یتعلــق برصــ % 17.3وهــو مــا یمثــل نســبة  1992مقارنــة بســنة  % 184.5
صـیص وصـندوق التطهیـر الختامي والـذي یمثـل العجـز المـوازني منقوصـا منـه رصـید كـل مـن حسـابات التخ وازنةالم
الـــــداخلي       مـــــن النــــاتج % 7.9ممـــــثال بــــذلك  1993إلــــى ســــنة  1992وذلـــــك مــــن ســـــنة  % 258.7 ب إرتفــــع قــــد

  .1992سنة  % 2.5مقابل  1993اإلجمالي لسنة 
                                                             

 1998واشنطن، ،"تحقیق اإلستقرار والتحول إلى إقتصاد  السوق، الصندوق النقد الدولي :الجزائر  "،النشاشیبي كریم واخرون  -)1(
                .36ص 
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عنــه عــن ســنة  1993ســنة  % 25ومــن جهــة أخــرى إرتفــع تمویــل الخزینــة بإســتخدام المســاهمات المؤقتــة بنســبة  
الزیـــادة علـــى الخصـــوص اإلنخفـــاض المحســـوس للســـداد وهـــو األمـــر الـــذي یعكـــس وكـــان الســـبب فـــي هـــذه  1992

بشــكل  1993للخزینــة ســنة الصــعوبات المالیــة التــي تعرفهــا المؤسســات العمومیــة ، بحیــث تــم تمویــل األعبــاء الكلیــة 
فلقــد كانــت فــي حــدود  ملیــار دینـار أمــا القــروض الخارجیــة  74.7لــغ بكامـل بواســطة القــروض المصــرفیة ، وذلــك بم

ثـل تموالقـروض الخارجیـة  % 39.5ملیار دینـار بحیـث نجـد نسـبة التمویـل بواسـطة القـروض المصـرفیة تمثـل  428
مــن مجمــوع التمویــل اإلجمــالي ، أمــا التســبیقات المتعلقــة بإعــادة شــراء دیــون المؤسســات العمومیــة فتمثــل  % 22.7

تضـمن التمویـل اإلضـافي النقـدي الجدیـد إضـافة إلـى تـراكم دیـن الخزینـة لـدى تمن مجمـوع التمویـل   % 25.2ة بسن
ى ضـعف الهیكـل المـالي الجزائـري خـالل هـي كلهـا أرقـام تـدل علـو ملیـار دینـار جزائـري  266.8غ بلـك الجزائر بمنب

 .)1(ومن خالل هذه المؤشرات أصبحت الجزائر مرغمة على مواصلة اإلصالحات اإلقتصادیة  منهتلك الفترة و 
  1995-1994سیاسة المیزانیة في ظل برنامج التثبیت الثالث : الفرع الثالث

 إطار برنامج التثبیت: أوال
إال أنهـــا لـــم تســـتطع معالجـــة اإلخـــتالالت  1989قامـــت بهـــا الجزائـــر منـــذ رغـــم اإلصـــالحات اإلقتصـــادیة التـــي 
ام أصبحت إخـتالالت هیكلیـة ، وبعـد تـأزم الوضـعیة اإلقتصـادیة عـالتي  و اإلقتصادیة ، بسبب عمق هذه اإلختالالت

لة رسـا 1994بعثـت الحكومـة الجزائریـة فـي مـارس وجـه حصـیلة كبیـرة لخدمـة المدیونیـة و أصبحت الحكومة ت 1993
للتفــاوض حــول شــروط عــادة جدولــة دیونهــا الخارجیــة وأبــدت إســتعدادها إإلــى صــندوق النقــد الــدولي تطلــب فیهــا   نیــة

برنــامج اإلســتقرار اإلقتصــادي ویمكــن تلخــیص األســباب الرئیســیة التــي أدت بــالجزائر للجــوء مــرة ثالثــة لصــندوق النقــد 
  )2( :الدولي فیما یلي

  ستمرار العجز في الموازنةاإلختالالت المالیة الداخلیة ٕ  .العامة وا
  1992سنة  %76بعدما كانت تقدر بـ  1986سنة  % 86إرتفاع عبء خدمة المدیونیة والتي بلغت. 
 1994مـن حصـیلة الصـادرات لسـنة  % 95الـذي یمثـل نسـبة تفـوق تماد الكبیر علـى قطـاع المحروقـات اإلع 

 .1993رغم اإلنخفاض الكبیر  ألسعار المحروقات سنة 
 )3(: وتتمثل األهداف الرئیسیة لهذا اإلتفاق فیما یلي

  العمــل علــى إنـعـاش النمــو اإلقتصــادي والوصــل لتحقیــق اإلســتقرار المــالي والنقــدي والعمــل علــى كــبح جمــاح
 .التضخم
 مناصب شغل جدیدة خلق العمل على. 
 تشجیع اإلستثمار في قطاع السكن. 

                                                             
 .239محمود حمیدات ، مرجع سابق ، ص  - )1(
 .202الهادي خالد ، مرجع سابق ، ص  - )2(
  ، منشورة معهد اإلقتصاد ، رسالة دكتوراه غیر"فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة دراسة حالة النظام الضریبي الجزائري" ،عبد المجید قدي -)3(

 .288، ص1995جامعة الجزائر 
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 ولكي یتم التوصل لتحقیق هـذه األهـداف لجـأت الجزائـر  ،الفقیرةرفع من القدرة الشرائیة للطبقات اإلجتماعیة ال
 :إلى إتخاذ العدید من اإلجراءات وأبرزها

  40.17دج وهـو مـا یعنـي تخفـیض قیمـة العملـة بمقـدار  36= دوالر  1تخفیض قیمة الدینار بحیـث أصـبح 
% . 

 الداخلي الخام من الناتج % 3.3إلى  العامة وازنةتخفیض عجز الم. 
  وفــي  % 14إلــى  % 10تیــرة توســع الكتلــة النقدیــة بواســطة رفــع معــدل الفائــدة علــى اإلدخــار مــن تقلــیص و

 . % 23.5نفس الوقت رفع معدالت الفائدة على القروض إلى 
 دعم إندماج اإلقتصاد الجزائري مع اإلقتصاد الدولي وذلك بواسطة وضع نظام لتحریر التجارة الخارجیة. 
  األسعار والعمل على تخفیض اإلعاناتالمواصلة في عملیة تحریر. 

فـاق علـى جدولـة الـدیون توتـم اإل دوالر ملیار 1على قرض بقیمته  فاقتصلت الجزائر لقاء عقدها لهذا اإلولقد تح
ادة الجدولـة لت الجزائـر علـى آجـال مناسـبة إلعـحصـمع مجموعة نادي باریس من الدائنین الثنائیین الرسـمیین ، ولقـد ت

وهو التـاریخ الفاصـل وعلـى جـدول سـداد للتخـارج  1993ن على شمول الدیون المتعاقد علیها قبل ائنیموافقة الدبوذلك 
وذلــك علــى مــدى خمســة عشــر عامــا مــع فتــرة ســماح قصــیرة لمــدة خمســة ســنوات حیــث تخــص إعــادة جدولــة الــدیون 

  )1(: اإللتزامات التالیة
  1994ماي  31یتم دفعها في كل مبالغ أصل القرض والفوائد المستحقة السداد والتي لم. 
  علـى أن  1994أكتـوبر  31و 1994جـوان  1المسـتحقة السـداد وذلـك مـن كل مبـالغ أصـل القـرض والفوائـد

 .1998ماي  31قسط وذلك بدایة من  24یتم دفعها على 
 یزانیة في ظل برنامج اإلستقرارإجراءات تصحیح سیاسة الم: ثانیا

هــو تخفــیض عجــز ) فــاق التثبیــت الثالــثتإ( لبرنــامج اإلســتقرار اإلقتصــاديلقــد كــان مــن بــین األهــداف الرئیســیة 
الموازنـــة العامـــة للدولـــة والـــذي كـــان مـــن بـــین اإلخـــتالالت اإلقتصـــادیة التـــي لـــم تســـتطع الجزائـــر عالجهـــا لـــذلك قامـــت 

هـــذه الجزائـــر مـــن خـــالل هـــذا البرنـــامج اإلصـــالحي بعـــدة إصـــالحات شـــاملة مســـت السیاســـة المیزانیـــة بحیـــث تمثلـــت 
من عجز الخزینـة وتخفـیض اإلنفـاق العـام وذلـك عـن طریـق رفـع الـدعم علـى المـواد التخفیض  محاولة في  اإلجراءات

إبتعاد الخزینـة عـن تمویـل اإلسـتثمارات  العمومیـة للمؤسسـات العمومیـة والتوجـه نحـو الخوصصـة  الغذائیة األساسیة و
العامــة  وازنــةعجــز الممــن ض یتخفــاللعــام ونمــوه وبالتــالي ، فكــل هــذه اإلجــراءات تســاعد علــى تقلــیص حجــم اإلنفــاق ا

  .للدولة
أما فیما یخص زیادة اإلیرادات العامـة فلقـد مسـت اإلصـالحات وضـع نظـام لسـعر صـرف الـدینار أكثـر واقعیـة كمـا    

اتجهـــــت  1993المواصـــــلة فــــي عملیــــة االصــــالحات الضــــریبیة فمنــــذ ســــنة  تذكرنــــا ســــابقا ، إضــــافة إلــــى ذلــــك تمــــ
ــــة لســــنة اإلصــــالحا ــل النظــــام الضــــریبي ،فطبقــــت ضــــریبة الثــــروة بموجــــب قــــانون الموازن ــــى تحســــین هیكــ     ت أساســــا إل

هیكلـة معـدالت ضـریبة  أعیـدت أخـرتفـرض علـى العقـارات ،ومـن جانـب  التـى  و لتحل محل ضـریبة التضـامن1993
                                                             

 .122النشایشي كریم وآخرون ، مرجع سابق،ص  - )1(
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الضــریبي وزیــادة القاعــدة الضــریبیة وتــم تخفــیض  العــبءمــن اجــل تخفیـف  1994والشــركات ســنة  األفــرادالـدخل علــى 
ســنة  أمــا، 1994علــى الســلع الكمالیــة ســنة اإلنتــاج وتــم تطبیــق ضــرائب   % 38الــى  % 42ضـریبة الشــركات مــن 

وتـــم   % 21 إلـــى % 40نســـبة وتخفیضـــها مــن  أعلــى إلغـــاءفــتم تبســـیط ضــریبة القیمـــة المضـــافة عــن طریـــق  1995
 ه، ومنــ)1(المهنیــة والمنتجــات البترولیــة  واألنشــطةشــمل قطــاعي المصــارف والتــامین توســیع نطــاق الضــریبة تــدریجیا لی

 رلمســطانالحــظ أن الجزائــر إنتهجــت سیاســة میزانیــة إنكماشــیة هــدفها الرئیســي هــو تخفــیض عجــز الموازنــة إلــى الحــد 
بحیــث كانــت نقطــة البدایــة هــي تخفــیض أســعار صــرف العملــة   وذلــك بزیــادة اإلیــرادات العامــة وتخفــیض اإلنفــاق العــام

الوطنیة ألن ذلك ـیؤثر علـى إیـرادات الجبایـة  البترولیـة واإلیـرادات الجمركیـة ، ومـن جهـة أخـرى اسـتمرت الجزائـر فـي 
األســعار األساســـیة وهـــو مـــا أدى إلـــى  عـــداعملیــة تحریـــر األســـعار بحیـــث قامــت عـــن التخلـــي عـــن دعــم األســـعار مـــا 

حجـــــم النفقـــــات الموجهـــــة لـــــدعم األســـــعار بحیـــــث تقلصـــــت النفقـــــات العامـــــة الموجهـــــة لـــــدعم األســـــعار مـــــن  إنخفـــــاض
، وهـو مـا یـدل علـى رفـع الـدعم  )2( 1995دج سـنة  17000.000.000إلـى  1994دج سـنة 17400.000.000

العامـة للدولـة قـد تقلـص  وازنـةأن عجـز المالعامـة للدولـة ، فـنالحظ  وازنةعلى األسعار وهو ما إنعكس إیجابا على الم
 العامــــة وذلــــك بســــبب الــــتحكم فــــي النفقــــات 1995دج ســــنة  1939600 000 -دج إلــــى  168350.251-مــــن 

ــــــرادات  ــــــرة فــــــي اإلی ــــــادة المعتب ــــــرادات العامــــــة مــــــن ،والزی ــــــد إرتفعــــــت اإلی إلــــــى  1993دج ســــــنة 335.600.000فلق
 اإلیـــرادات أمـــاملیـــار دینـــار  257ترولیـــة ،ولقـــد قـــدرت االیـــرادات مـــن الجبایـــة الب1994دج لســـنة  474.100.000

وذلـــك  األكبـــرلخـــدمات الحصـــة دینـــار مثلـــت الضـــرائب علـــى الســـلع و املیـــار  163.2الجبائـــة فبلغـــت قیمتهـــا حـــوالي 
، بحیـث تـم تخفـیض )3(ملیـار دینـار 13.3ملیار دینار ، امـا االیـرادات غیـر الجبائیـة فقـدرت قیمتهـا ب  65.9بحوالي 

الجزائـــر أن تكـــبح  اســـتطاعت مـــن النـــاتج الـــداخلي الخـــام و  % 5.7إلـــى  1994ســـنة  للدولـــةعجـــز الموازنـــة العامـــة 
  .%30بعدما كان یتجاوز  % 29معدل التضخم في حدود 

  1998-1995سیاسة المیزانیة في ظل برنامج التصحیح الهیكلي : المطلب الثالث
  الجوانب العامة للبرنامج:  الفرع األول    

ــــم  االقتصــــادیةرغــــم اإلصــــالحات  ــــة التــــي طبقتهــــا الجزائــــر إال أنهــــا ل ــــى معالجــــة إختالالتهــــا تالحثیث  توصــــل إل
ة إلـى ذلـك ضـعف اإلنتـاج المحلـي كل كبیـر علـى قطـاع المحروقـات إضـافاإلقتصادیة وذلك بسبب إرتباط إیراداتها بش

 مــرة أخــرى دوق النقــد الـدوليمــن صـن اإلقتـراضل أجبـرت الجزائــر مــواعوتفـاقم المدیونیــة الخارجیـة مــن جهـة كــل هـذه ال
یكـون بمثابـة مواصـلة اإلصـالحات اإلقتصـادیة التـي بـدأتها  1995وذلك عـن طریـق عقـد إتفـاق تصـحیح هیكلـي سـنة 
إلــى صــندوق النقــد الــدولي لكــي یــدعم السیاســات  1995مــارس  30الجزائــر ، بحیــث وجهــت الجزائــر، رســالة نیــة فــي 

لهــذا القــرض ومــن أهـــم األســباب التــي أدت بـــالجزائر  احتیاجهـــاأســباب  التــي تنتهجهــا وأوضـــحت الجزائــر االقتصــادیة
  :للرجوع لصندوق النقد الدولي هي

                                                             
.37مرجع سابق ، ص  كریم النشاشیبي، -) 1)  

 .1995-1994قوانین المالیة لسنة  - )2(
.1998صندوق النقد الدولي ،دلیل احصائیات الجزائر  -) 3) 
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 من الناتج الداخلي الخام %5.7عجز الموازنة العامة للدولة بحیث وصلت نسبته  استقرار. 
  30معدل التضخم یقارب%. 
  دل على إلزامیة مواصلة اإلصالحاتشرات توكل هذه المؤ  % 1.1النمو السلبي للناتج الداخلي الخام یقدر بـ 

 هـانالـت موافقـة الصـندوق بسـبب إحترام والتصـحیح الهیكلـي ،  إتفـاقمن الصندوق عقد  توبشكل مستعجل لذلك طلب
 1995التصـحیح الهیكلـي مدتـه ثالثـة سـنوات وذلـك مـن مـاي  اتفـاقم عقـد تـ ولكل الشروط التي فرضها الصـندوق ، 

وهـــو مـــا یعـــادل ،ملیـــار دوالر 1.8القـــرض علـــى مبلـــغ ، وتحصـــلت الجزائـــر مـــن خـــالل هـــذا 1998إلـــى غایـــة مـــاي 
مـــن حصـــة الجزائـــر فـــي الصـــندوق ، وكـــان  % 127.9أي مـــا یعـــادل  DTSملیـــون وحـــدة بســـحب خاصـــة  1.169

لإلقتصــاد الــوطني وتجــاوز مرحلــة اإلنتقــال إلــى  االســتقرارث عــالهیكلــي هــو ب برنــامج التصــحیحالهــدف الرئیســي مــن 
قامــت الجزائــر بــإبرام إتفــاق إضــافي مــن أجــل إعــادة جدولــة  1995إقتصــاد الســوق ، وبعــد هــذا اإلتفــاق فــي جویلیــة 

 )1( :الدیون ویعتبر إتفاق خروج ویتضمن هذا اإلتفاق على
  1998ماي  31و  1995جوان  01وذلك بین إعادة جدولة المبالغ المستحقة السداد. 
  1996ماي  31و 1995جوان  -01كل الفوائد المستحقة السداد وذلك في الفترة بین. 

 تقرر 1995مع اإلتفاق الذي أجرى عام  1994وما تجدر إلیه اإلشارة إلى أن أحكام إتفاقیة جوان  
تواصـل إلـى غایـة تو  1999نـوفمبر  30، بدایـة مـن ف سنویة متزایدة تدریجیا صقسط ن 25سداد المبالغ وذلك عبر  

ملیــار دوالر نتیجــة للمفاوضــات التــي تمــت حــول  16، بحیــث ســمحت هــذه اإلجــراءات العامــة بإعــادة جدولــة  2011
  .إعادة جدولة دیون المؤسسات الخاصة بین نادي لندن والجزائر والمفاوضات مع نادي باریس حول الدین العمومي

  )2( :فيحددة من خالل برنامج التصحیح الهیكلي وتتمثل األهداف الم
  قابـل  1998- 1995سـنویا خـالل المرحلـة الممتـدة مـا بـین  % 5العمـل علـى تحقیـق نمـو إقتصـادي یصـل إلـى

 .لإلستمرار ویعمل على خلق مناصب عمل ویمول اإلستثمارات
  10.3تحقیق اإلستقرار والتثبیت المالي وذلك عن طریق تخفیض معدل التضخم إلى ل الجهودمواصلة بذل % . 
  تخفیــــف الضــــغط علــــى میــــزان المــــدفوعات وتحقیــــق إحتیــــاطي مــــن الصــــرف یعــــادل ثالثــــة أشــــهر مــــن الــــواردات

 .عادل ثالثة أشهر من الواردات وتخفیض العجز في میزان المدفوعات یوتخفیض العجز في میزان المدفوعات 
 والعمل على إیجاد مصادر تمویل أخرى % 50إلى  % 45المدیونیة لتصل ما بین  ةتخفیض أعباء خدم. 
  ولقـــد شـــمل هـــذا البرنـــامج حزمـــة مـــن اإلصـــالحات اإلقتصـــادیة مســـت معظـــم السیاســـات اإلقتصـــادیة بدایـــة مـــن

مفتـاح اإلصـالح اإلقتصـادي وعـالج سیاسـة التجاریـة بإعتبـار هـذه السیاسـات هـي الالسیاسة المیزانیة ثم السیاسـة النقدیـة و 
  .موضوع الدراسة باعتبارهات وسوف نركز على السیاسة المیزانیة الاإلختال

  اإلصالحات الخاصة بسیاسة المیزانیة : الفرع الثاني
  :تشتمل اإلصالحات المتعلقة بسیاسة المیزانیة على العناصر األساسیة التالیة

                                                             
 .123-122النشاشبي كریم وآخرون ، مرجع سابق ، ص ص  -)1(

)2(  -La Banque d’ Algérie,Algérie situation financieres et perspective a Moyen terme juillet 95 pp 05-06. 
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 إصالح الهیكل الضریبي. 
  الضریبیةتقویة اإلدارة. 
  محاسبة العمومیة خصوصا ما تعلق بصرف النفقات والرقابة علیهاللإصالحات معمقة. 
 إصالح قطاع المؤسسات العامة من أجل تقلیص اإلنفاق العام. 
 العجـز وكل هذه العناصر تسعى للوصـول لتحقیـق هـدف رئیسـي وهـو تخفـیض عجـز الموازنـة العامـة للدولـة وهـو 

الجزائر خالل فتـرة طویلـة ، بحیـث یعتبـر مـن األسـباب المؤدیـة لتعقـد الوضـعیة المالیـة واإلقتصـادیة للدولـة،  الذي أرق
لذلك كانت من أبرز اإلصالحات التي مست السیاسة المیزانیة هي التـأثیر فـي حجـم نمـو اإلنفـاق العـام وتقلیصـه قـدر 

اعیة لألفراد ، وهو یعني قیـام الجزائـر بترشـید إنفاقهـا ، اإلجتم المستطاع وذلك بدون المساس بالمصالح اإلقتصادیة و
الحكومــة علــى رفــع إیراداتهــا العامــة وذلــك بواســطة تفعیــل النظــام الضــریبي عــن طریــق قیــام  یجــب ومــن جهــة أخــرى 

إصالح الهیكل الضریبي والعمل على تقویة اإلدارة الضریبیة ومنـه العمـل علـى رفـع الضـغط الجبـائي والجبایـة العادیـة 
د الدولـة بصـفة ر إرتبـاط مـوا على وجه الخصوص بحیث كانت إیرادات الجبایة العادیة ضعیفة جدا خـالل تلـك الفتـرة و

األخـــرى التـــي  اتومـــن اإلجــراء ،كبیــرة بعائـــداتها مــن الصـــادرات النفطیـــة والتــي تتحـــدد أســعارها فـــي األســـواق العالمیــة
بـــل  وازنـــة العامـــةة صـــارمة مـــن أجـــل تخفـــیض عجـــز المفاقیـــة إنكماشـــینمســـت سیاســـة المیزانیـــة هـــي إنتهـــاج سیاســـة إ

وذلـــك باإلبتعـــاد عـــن اإلعتمـــاد علـــى قطـــاع المحروقـــات وتشـــجیع المشـــاریع  ذلـــكالوصـــول لتحقیـــق فـــائض إن أمكـــن 
اإلنتاجیـــة البدیلـــة والتـــي یمكـــن أن تـــوفر إیـــرادات معتبـــرة ، وأهـــم معـــالم إصـــالح السیاســـة المیزانیـــة مـــن خـــالل برنـــامج 

 )1( :هي التصحیح الهیكلي
  تخفیض النفقات الحكومیة وترشیدها والتي تعتبر سببا رئیسیا في تفاقم العجز الموازني. 
 رادات البترولیة وتوفیر هامش تحركمناسب من أجل تفادي اإلهتزازات یاإلبتعاد عن التركیز على اإل  

 .د تولدها أسعار البترولقالتي 
 القیام على تحسین مداخیل الدولة. 
  إقامـة نظـام ضـریبي مـرن وكفـئ وذلـك بواسـطة توسـیع الوعـاء الضـریبي بحیـث یتوقـع هـذا البرنـامج تحقیـق إرتفـاع

خـــالل  % 1.8وتخفــیض النفقـــات بحــوالي  1998إلــى غایـــة  1994بـــین  % 1.5فــي النـــاتج المحلــي الخـــام  بحــوالي 
 .نفس الفترة

 :المیزانیة من خالل برنامج التصحیح الهیكليوفیما یلي سوف نحاول شرح اإلجراءات المتعلقة بالسیاسة 
 تخفیض النفقات وترشیدها : أوال

لقد ركزت اإلصالحات اإلقتصادیة خالل تلك الفترة علـى بنـود اإلنفـاق والتـي تأخـذ حجـم كبیـر مـن إجمـالي اإلنفـاق    
 )2(:لذلك مس تخفیض اإلنفاق ثالثة  أنواع من النفقات وهي

                                                             
 .66سلیم ، مرجع سابق ، ص رضوان  -)1(
 .20 18 16النشاشیبي كریم، مرجع سابق ،ص ص ص   -)2( 
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 نفقات األجور والمرتبات - 1
عـادة النظـر إتعد النفقات الموجهة لتغطیة األجور والمرتبات مـن أكبـر األسـباب المؤدیـة لتزایـد اإلنفـاق العـام لـذلك تـم  

القـــوانین الخاصـــة بالوظـــائف المؤقتـــة ، وقـــوانین التقاعـــد المســـبق  مراجعـــةخـــالل فـــي نفقـــات األجـــور والمرتبـــات مـــن 
إنخفـض حجـم هـذا اإلنفـاق  و  مست نفقات األجـور والمرتبـات وتقلیص مناصب العمل ، ونتیجة لهذه اإلجراءات التي

 .1996إلى غایة سنة  1994من سنة  %40بما یفوق 
 إلغاء الدعم  - 2

 إزالــة تالزراعــة ومشــاریع الســكن، وتمــ غــراضاإلنتــاج أل جمیــع مســتلزمات أســعارحریــة  أطلقــت 1994فــي ســنة    
التجزئـــة وعلـــى هـــوامش الـــربح بالنســـبة لمعظـــم الســـلع والخـــدمات باســـتثناء عـــدد محـــدود مـــن  أســـعارالضـــوابط علـــى 

قامــت الحكومــة بتحریــر األســعار وذلــك بعــد رفــع ضــوابط األســعار وهــوامش ف ، األساســیةالمنتجــات خصوصــا الســلع 
لغاء بنود الدعم بحیث تم إعتماد قانون المنافسة في  ٕ التحریـر الحـر ألسـعار  والذي یرمى لتأسـیس مبـدأ 1995الربح وا

الـــذي  یخـــص المنتجـــات البترولیـــة والمنتجـــات م إلغـــاء الـــدعم اإلســـتهالكي العـــام تـــ 1995ففـــي ســـنة  ،كــل المنتجـــات 
تـم إلغـاء  1995وفـي سـنة  % 30سـبة بنم رفـع إیجـارات اإلسـكان وذلـك تـ 1997-1995الغذائیة وفي الفترة ما بین 

الضــوابط علــى هــوامش األربــاح وتحریــر أســعار الســكر والحبــوب ، وكــل هــذه اإلجــراءات كانــت بمثابــة مؤشــر إیجــابي  
الدولــة مــن خــالل تقلــیص نفقــات دعــم الســلع وهــو مــا ســاعد علــى تخفــیض حجــم اإلنفــاق  وازنــةلتخفیــف الثقــل علــى م

 .الكلي
  نفقات التعلیم والصحة -3   
ر نفقــات التعلــیم والصــحة مــن أبــرز النفقــات العامــة التــي تأخــذ نســبا كبیــرة مــن إجمــالي اإلنفــاق العــام ،لــذلك عتبــت     

  مست
الكتـــب واألدوات المدرســـیة إضـــافة إلـــى رفـــع أســـعار قامـــت الحكومـــة برفـــع الـــدعم عـــن فاإلصـــالحات هـــذه القطاعـــات  

الخــدمات المدرســیة أمــا فیمــا یخــص جانــب الصــحة فقامــت برفــع الــدعم عــن األدویــة وفــتح المجــال أمــام المســتثمرین 
تخفــیض اإلنفــاق  كبیــر فــيالخــواص لإلســتثمار فــي هــذا المجــال ویمكــن القــول أن هــذه اإلجــراءات ســاهمت إلــى حــد 

  .العام
  لتطهیر المالي للمؤسسات العمومیةإعادة الهیكلة وا : ثانیا

مؤسسـة عمومیـة محلیـة  827لقد أكدت الحكومة على مواصلتها إلصالح القطـاع العـام وذلـك بواسـطة تصـفیة 
مؤسســــة والقیــــام بخوصصــــة بعــــض المؤسســــات  23ومواصــــلة تطهیــــر  مؤسســــة عمومیــــة محلیــــة 1300مــــن أصــــل 

إسـتبدال  مماثلـة فـي قطاعـات النقـل والتجـارة والسـیاحة والصـناعات الغذائیـة و العمومیة وذلك على أن تتبعهـا عملیـات
منح االسـتقالیة و ،مجمـع 11 هاصنادیق المساهمة الثمانیة بالشركات القابضـة والتـي تعـرف بمجمعـات الهولـدینع وعـدد

الـــى ذلـــك التصـــریح بالمشـــاركة  إضـــافةمؤسسســـة عامـــة كبـــرى مـــن المؤسســـات التـــى تكبـــدت خســـائر ضـــخمة  22ل 
، كــل هــذه اإلجــراءات تهــدف إلــى تقلــیص  فــي المائــة 100مــال معظــم المؤسســات العامــة بنســبة  رأسالخاصــة فــي 
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الدولــة مــن خــالل تقلــیص اإلنفــاق علیهــا ، ولقــد كلفــت عملیــة التطهیــر  وازنــةأعبــاء هــذه المؤسســات العمومیــة علــى م
  .1997ر سنة ملیار دینا 196خزینة الدولة ما یقارب 

 إصالح النظام الضریبي : ثالثا
النظــام الضــریبي  هشاشــةالجبایــة العادیــة هــو  مــن  اإلیــرادات التــى تقــف وراء ضــعفاألســباب الرئیســیة  بــین نمــ   

الغــش والتهــرب الضــریبي  تفشــي ضــبط الوعــاء الضــریبي إضــافة إلــى ذلــك،ویظهــر ذلــك مــن خــالل عــدم الجدیــة فــي 
 :النظام الضریبي واهم هذه اإلجراءات نذكر منها  بها الفترة بإصالحات معمقة خصتقامت الجزائر خالل هذه ف

 ومرن  فافالعمل على وضع نظام جبائي ش. 
 وضع رقم ضریبي لكل ممول. 
 تطبیق ضریبة القیمة المضافة على المنتجات البترولیة. 
 الفوائد من سندات الخزینة إیراداتالضریبیة على  اإلعفاءات إلغاء.. 
  الكهربائیة االستهالكیة واألدواتزیادة الرسوم الجمركیة على الكمالیات. 
 إلغاء اإلعفاء على الرسم على القیمة المضافة للكثیر من المواد والسلع الغذائیة. 
 فرض الضریبة على المداخیل الغیر القارة. 
 جیة مثـــل األدویـــة وفــــرض القیـــام بإلغـــاء اإلعفـــاء الجمركـــي علــــى الـــواردات بالنســـبة لـــبعض الســــلع اإلســـتراتی

 .التعریفة الجمركیة على الواردات من المحاصیل الزراعیة التي كانت محضورة
 إعتماد نظام جبائي مرن على المنتجات البترولیة. 

  تطور رصید المیزانیة خالل اإلصالحات الهیكلیة: المطلب الرابع   
اإلصـالحات الواسـعة التـي قامـت بهـا بمعیـة  لقد عملت الجزائر جاهدة لتحقیق اإلسـتقرار اإلقتصـادي مـن خـالل

المؤسسات المالیة الدولیة، بحیث تمكنت من تحسین أوضاعها اإلقتصادیة عما كانت علیـه ومـن بـین المؤشـرات التـي 
إنعكسـت علیهــا هــذه اإلصـالحات هــي الموازنــة العامـة للدولــة وذلــك بفضـل اإلصــالحات الواســعة التـي مســت السیاســة 

رات خالل فتـرة اإلصـالحات اإلقتصـادیة مسـت الموازنـة العامـة للدولـة وسـوف یثت الكثیر من التغیالمیزانیة، بحیث حد
رات مــن خــالل تتبــع وضــعیة مكونــات الموازنــة ســواء النفقــات العامــة واإلیــرادات العامــة ثــم بعــد ذلــك یــنتنــاول هــذه التغی

  .نتتبع وضعیة رصید الموازنة العامة للدولة
  تحلیل تطور نفقات المیزانیة خالل فترة اإلصالحات الهیكلیة  :  الفرع األول

صـــالحات اإلقتصـــادیة التـــي قامـــت بهـــا ة عـــدة تطـــورات وذلـــك خـــالل فتـــرة اإللقـــد شـــهدت النفقـــات العامـــة للدولـــ
الجزائــر بســبب إعــادة إصــالح السیاســة اإلنفاقیــة للدولــة ، حیــث حاولــت الدولــة فــي هــذه الفتــرة تخفــیض حجــم اإلنفــاق 

  .نفقات التجهیز أو نفقات التسییرعام بالتأثیر على مكوناته سواء ال
 نفقات التسییر: أوال

تمیــز حجــم نفقــات التســییر یتعتبــر نفقــات التســییر هــي النفقــات التــي تســیطر علــى حجــم اإلنفــاق العــام للدولــة ، ف     
وذلـك  بإعتبارهـا متكونـة مـن األجـور والتحـویالت اإلجتماعیـة بحیـث ال یمكـن التـأثیر  علیهباإلرتفاع لصعوبة الضغط 
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تــم التــأثیر علــى نفقــات  التجهیــز بشــكل أكبــر مــن نفقــات التســییر رغــم اإلجــراءات التــي  افــي هــذه النفقــات بســهولة ، لــذ
ن مجمـوع النفقـات العامـة مـ % 57.99نالحظ أن نسبة نفقات التسییر تمثـل  1994مست نفقات التسییر ، ففي سنة 

رتفعت هذه ال ٕ  64.46فلقـد إرتفعـت نسـبتها لتصـل  1996أمـا فـي سـنة  1995سنة   % 59.60ة لتصل إلى بسن، وا
ومنــه نالحــظ النمــو المســتمر لنفقــات التســییر وهــو مــا یبــین تزایــد  % 74.34نســبة  1998إلــى أن وصــلت ســنة  %

 :التجهیز ، كما یبین لنا ذلك الجدول الموالي حجم نفقات التسییر ولكن ذلك كان على حساب نفقات
  
 
  

ة نفقات التسییر نسب  السنوات
  لمجموع النفقات العامة

ة نمو نفقات نسب
التجهیز لمجموع 

  النفقات العامة

معدل نمو 
النفقات 
  العامة

مجموع 
النفقات 
  العامة

1994  57.99% 42.01% 21.78%  613700  
1995  59.60% 40.40%  19.75%  734876  
1996  64.46% 35.54%  15.48%  848600  
1997  70.25% 29.75%  11.50%  946217  
1998  74.34% 25.66%  8.08%  1022697  

  .ریر بنك الجزائراتقمن إعداد الطالب باإلعتماد على : المصدر
  

التى  رة والتوجهات االقتصادیة للدولة تماشى مع تلك الفتتنسبة نمو نفقات التسییر  أنومنه یمكن القول     
نقطة مئویة  3.5،فلقد انخفضت النفقات الجاریة بمقدار  1998*1994تمیزت بتطبیق برنامج التعدیل الهیكلي 

على  وأثرهرغم تخفیض سعر الصرف  قاإلنفاالناتج المحلي فلقد فرض سقف محكم على معظم بنود  إجماليمن 
نقطة  1.4إلى  1993عام  اإلنفاقعلى الموظفین والذي شكل ثلث مجموع  اإلنفاقالمحلیة وتخفیض  األسعار

 استجابة لسیاسة األجور الصارمة وتجمید حجم الخدمة المدنیة 1997مئویة من إجمالي الناتج المحلي سنة 
ت الدعم العامة على السلع الغذائیة االساسیة وخفض االعانات للمنتجین اضافة الى ذلك فلقد ساهم الغاء اعانا

باء الوطنیة وشركة السكك الحدیدیة من اعانات ضمنیة و تحول الدعم لشركة الغاز والكهر في القطاع الزراعي 
قات والتقلیص من نسب نمو نف الموازنة العامة عموما الى اعانات صریحة في الموازنة في تخفیف العبء على

  )1(.التسییر خصوصا

  

                                                             
.39النشاشیبي كریم ، مرجع سابق ،ص  -) 1)  

: )04(جدول رقم   

)الوحدة مليار دينار( 1998 – 1994معدل نمو النفقات العامة   
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 نفقات التجهیز: ثانیا
ــــار ســــنة  236مــــن  1998و  1994 خــــالل الفتــــرةضــــت فخبالنســــبة لنفقــــات التجهیــــز فلقــــد إن     ــــار دین  1994ملی

إرتفعــت مــن  أنهــانالحــظ  1997و 1996، وخــالل عــامي  1998ار دینــار جزائــري عــام ملیــ 211.9ووصــلت إلــى 
بــالبنى بســبب تشــجیع اإلســتثمار مــن خــالل النهــوض  1997ملیــار ســنة  201.6إلــى 1996ملیــار دینــار ســنة  174

ة إلجمــالي اإلنفــاق العــام نالحــظ أن الدولــة إســتطاعت ب، ولكــن عنــدما نتتبــع نســب نمــو نفقــات التجهیــز بالنســ التحتیــة
ســنة  35.54لتصــل إلــى  1994ســنة  % 42.01 مــن االــتحكم فــي هــذه النفقــات إلــى حــد كبیــر فلقــد تقلصــت نســبته

وقـد  1998سـنة  % 25.66إلى أن وصلت  1997سنة  % 29.75وواصلت النسبة إنخفاضها لتصل إلى  1996
نفقــــات التجهیـــز بحیــــث  ر ، فلقـــد تمیــــزت هـــذه المرحلــــة بالضـــغط علـــىیكـــان هـــذا اإلنخفــــاض  لحســـاب نفقــــات التســـی

وعلـى الـرغم مـن األمـوال الكبیـرة التـي  1996و  1994ي الخـام بـین سـنتيمن الناتج الـداخل % 1.8إنخفضت بنسبة 
ة لنفقـات التسـییر ومـن أهـم بخصصت إلصالح البنیة التحتیة خالل الفترة إال أنها شـهدت إنخفاضـا كبیـرا مقارنـة بالنسـ

إجمـــالي  األســباب الرئیســـیة التـــي أدت إلــى إنخفـــاض نفقـــات التجهیـــز هــي تخفـــیض نفقـــات العملیـــات بــرأس المـــال مـــن
أمـا  1998سـنة  % 7إلـى أن وصـلت إلـى حـوالي  1994سـنة  % 51.30نفقات التجهیز فقد إنخفضت نسبتها مـن 

 .1998سنة  % 18.59لیصل إلى  % 13.81معدل نمو نفقات اإلستثمار فلقد إرتفع من 
نفقـــات  وبالتـــالي یمكـــن القـــول أن تخفـــیض نفقـــات التجهیـــز خـــالل فتـــرة التصـــحیح الهیكلـــي ناتجـــة عـــن تخفـــیض

العملیــات بــرأس المــال والمتكونــة فــي األســاس مــن تخصیصــات صــندوق تطهیــر المؤسســات العمومیــة باإلضــافة إلــى 
مـــن إجمــالي النـــاتج  % 2.4فــتم تخفـــیض النفقــات الرأســمالیة والقـــروض الصــافیة بحــوالي  عملیــات بــرأس مـــال أخــرى

بب فیــه خفــض قیمــة الــدینار الجزائــري واإلنفــاق بــالرغم مــن ارتفــاع تكــالیف االســتثمار الــذي تســ 1997المحلــي بحلــول 
الـــالزم إلعـــادة إصـــالح البنیـــة التحتیـــة ،وجـــاء االنخفـــاض الكبیـــر فـــي القیمـــة الحقیقیـــة للنفقـــات الرأســـمالیة معبـــرا عـــن 

 .)1(ي لالستثمارت الماضیةمالاالعتراف بتدني نسبة العائد االج
ة هــي تهــا الجزائــر خــالل فتــرة اإلصــالحات الهیكلیــومــن خــالل مــا ســبق نالحــظ أن السیاســة اإلنفاقیــة التــي تبن

تخفیض في مكونـات هـذا اإلنفـاق بسـبب القد إنخفض معدل نمو نفقات التسییر عن طریق سیاسة إنفاقیة إنكماشیة ، ف
ـــة خـــالل تلـــك الفتـــرة كتجهـــا تاإلجـــراءات التـــي طبق  مـــن اإلجـــراءات  العدیـــدالخدمـــة المدنیـــة إضـــافة إلـــى  آلیـــةیـــد مالدول

  .ومن جانب آخر تقلصت نفقات التجهیز بشكل ملحوظ وهو ما أثر إیجابا على وضعیة اإلنفاق العام األخرى
  

  تحلیل تطور اإلیرادات العامة في ظل برنامج التصحیحات الهیكلیة: الفرع الثاني 
ن معظـم الهـزات اإلقتصـادیة التـي تعرضـت لهـا الجزائـر كـان سـببها هـو إنخفـاض أسـعار البتـرول فـي األسـواق إ

اإلیــرادات خــارج قطــاع لتفعیــل جاهــدة مــن خــالل قیامهــا بإصــالحات إقتصــادیة معمقــة  الجزائــر لــذلك ســعت،العالمیــة 
بإصــالحات كبیــرة مســت القطــاع الضــریبي بإعتبــاره  1990المحروقــات ، وفــي هــذا اإلطــار قامــت الجزائــر منــذ بدایــة 

رغــم  تلــك اإلصــالحات إلــى حــد مــا علــى اإلیــرادات الضــریبیة ولكــنأثرت فــالقطــاع المســؤول عــن اإلیــرادات الضــریبیة 

                                                             
.40النشاشیبي كریم، نفس المرجع السابق، ص  -)1(    
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ة لتنمیــة إیــرادات ثــادات الجبایــة البترولیـة بشــكل كبیــر رغــم المحـاوالت الحثیعلــى إیــر  وازنـةإیــرادات الماعتمــاد  بقــي ذلـك
  .الجبایة العادیة
 الجبایة العادیةإیرادات  : أوال

لقـــد أثـــرت اإلصـــالحات اإلقتصـــادیة الهیكلیـــة علـــى هیكـــل اإلیـــرادات العادیـــة وذلـــك مـــن خـــالل إصـــالح النظـــام      
العامـة للدولـة ، وبتتبـع تطـور  وازنـةالجبایة العادیة مـن أجـل تمویـل المالضریبي والسعي نحو تحسین مستوى مردودیة 

فیمــا یتعلــق بالضــرائب المباشــرة والعامــل الــذي الجبایــة العادیــة مــن خــالل مكوناتهــا نالحــظ أن هنــاك تطــورا ملحوظــا 
س فـــي المحســـو الـــدخل اإلجمـــالي علـــى األجـــور والمرتبـــات ، فـــنالحظ التطـــور  علـــىســـاعد فـــي تطورهـــا هـــو الضـــریبة 

سـنة ملیـار دینار  44.4مـن  ةفلقد إرتفعت حصیلة الضرائب المباشـر  1998إلى  1994الضرائب المباشرة خالل الفترة 
 1998ملیـار دینـار سـنة  8.81وتواصل إرتفاعها حیـث وصـلت إلـى  1995ملیار دینار بسنة  57.8لتصل  1994

مسـت النظـام الضـریبي ویتبـین لنـا ل هذه الفتـرة والتـي وهذا اإلرتفاع راجع إلى اإلصالحات التي قامت بها الجزائر خال
  :لك من خالل إرتفاع معظم مكونات اإلیرادات الجبائیة كما یبینه الجدول المواليذ
 

  02من إعداد الباحث باإلعتماد على الملحق رقم : المصدر            
  

مـــن خـــالل الجـــدول أعـــاله نالحـــظ أن الجبایـــة العادیـــة تعتمـــد علـــى مصـــدرین رئیســـیین وهمـــا حاصـــل الضـــرائب      
ملیــار  78.6إلــى  1994ملیــار دینــار ســنة  47.9المباشــرة وحاصــل الجمــارك فلقــد إرتفعــت إیــرادات قطــاع الجمــارك 

إلـى مـا یقـارب  1998ي سـنة رغـم إنخفاضـها فـ 1996ملیار دینار سنة  84.4ووصلت إلى غایة  1995دینار سنة 
ملیـــار دینـــار ســـنة   6.9 ادینـــار ، أمـــا حاصـــل التســـجیل والطـــابع فلـــم تشـــهد تطـــور كبیـــرا فلقـــد بلغـــت قیمتهـــملیـــار  75

فـي  املیار دینار ، ولكـن بعـد ذلـك شـهدت إرتفاعـ 6.4بحیث وصلت قیمتها إلى  1995لتشهد إنخفاضا سنة  1994
لكــن تبقــى هــذه الحصــیلة ضــعیفة نوعــا مــا وال تعكــس  1998دینــار ســنة  ملیــار 11.3الســنوات الموالیــة لتصــل إلــى 

فــي معظــم األحیــان عــن اإلعــالن عــن حقیقــة هــذه  لعــدم االلتــزام ، وذلــك  المعــامالت الحقیقیــة التــي یقــوم بهــا األفــراد 

  1998  1997  1996  1995  1994  الجبایة العادیة
  88.1  81.8  67.5  57.8  44.4  الضرائب المباشرةحاصل -
  11.3  10.6  09.2 06.4  06.9  حاصل التسجیل والطابع -
  153.5  146.7  12.5  80.6  61.8  حاصل الرسوم على األعمال-
  01.4  01.4  04.4  08.6  15.2  حاصل الضرائب غیر المباشرة-
  75.5  73.5  84.4  78.6  47.9  حاصل الجمارك-

نسبة اإلیرادات الجبائیة من مجموع 
  اإلیرادات 

36.92% 39.56% 35.22%  33.88%  42.58% 

)مليار دينار(تطور إيرادات الجباية العادية في الجزائر الوحدة    : )05(جدول رقم   
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تـداول  رأس إنخفـاض مسـاهمتها یرجـع إلـى تقلـص عملیـات التسـجیل و فالعملیات الرأسـمالیة كانتقـال الملكیـة وتسـجیلها 
فلقـد  أمـا فیمـا یخـص الرسـم علـى األعمـال ،المال خاصة العقارات ، إضافة إلى ذلك فإنها تتم وفق اإلجراءات العرفیـة

ة التـي مسـت هـذا النـوع فلقـد یتطورا معتبرا خالل فترة اإلصالحات ویرجـع ذلـك إلـى اإلصـالحات الضـریب شهدت قیمته
إلـــى أن وصـــل المبلـــغ  1995ملیـــار دینـــار ســـنة  80.6إلـــى  1994ملیـــار دینـــار ســـنة  61.8مـــن  اإنتقلـــت حصـــیلته

، ویرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى إرتفــاع حصــیلة مكونــات هــذا الرســم 1998ملیــار دینــار ســنة  153المتــأتي منــه حــوالي 
 سـم علـى القیمـة المضـافة المحصـل علـىوبالدرجة األولى إلى إرتفاع عوائد الرسم على القیمة المضافة ، فلقد شهد الر 

ــــ ا ـــداخلي نمـــوا فـــي إیراداتهـــا تقـــدر ب  بـــالغم تولقـــد اســـتمر  95/96للفتـــرة  % 35و  94/95للفتـــرة  % 21لمســـتوى ال
  .1998سنة  %24.04و  % 23.22 ب 1997سنة  قدرت نسبتهتحصیل الرسم في التزاید حیث 

توسـیع مجـال اإلخضـاع وتحكـم اإلدارة الجبائیـة فـي تقنیـات هـذه الضـریبة وخصوصــا  فـيیكمـن سـبب هـذه الزیـادة  و  
بفرض إلزامیة الفوترة ، أمـا فیمـا یخـص الرسـم علـى القیمـة المضـافة المحصـلة مـن المـواد المسـتوردة فلقـد شـهدت نمـوا 

رســم إنخفاضــا فــي ملیــون دینــار ، ولكــن فیمــا بعــد شــهد هــذا النــوع مــن ال 37677إلــى  1995وصــلت ســنة فابیــا إیج
حصــیلته نتیجــة للتخفیضــات التــي مســته بســبب تهیئــة البیئــة لــدخول الجزائــر للمنظمــة العالمیــة للتجــارة والتــي تســتدعي 
اإللتــزام بالعدیــد مــن الشــروط المتعلقــة بالتجــارة الخارجیــة ، وعمومــا یمكــن القــول أن اإلیــرادات الجبائیــة كانــت فــي تزایــد 

ضــافة الملرسـوم علـى األعمـال تحتــل نسـبة كبیـرة منهـا وخصوصــا الرسـم علـى القیمـة مسـتمر رغـم أن اإلیـرادات علــى ا
رائب األخـرى إلـى ضـمـن مجمـوع الضـرائب غیـر المباشـرة ویبقـى نصـیب ال %65والذي تصل مساهمته إلى أكثـر مـن 

ومنــه یمكــن القــول أنــه ورغــم اإلصــالحات الضــریبیة التــي قامــت بهــا الجزائــر مــن خــالل التصــحیحات  % 35مــا دون 
  .للمستوى المتوقع الجبایة العادیة متواضعة ولم ترق إیرادات الهیكلیة بقیت 

 إیرادات الجبایة البترولیة: ثانیا
عامـة للدولـة فـي الجزائـر رغـم عـدم إسـتقرار هـذه تعتبر إیرادات الجبایة البترولیة عصب األساس لموارد الموازنـة ال     

المـــوارد بســـبب تحكـــم األســـعار العالمیـــة للمحروقـــات فیها،وبالتـــالي فـــإن حجـــم اإلیـــرادات العامـــة مـــن الجبایـــة البترولیـــة 
ئـر مرتبط أساسـا بتقلبـات أسـعار البتـرول فـي األسـواق العالمیـة ، فعنـدما نقـوم بتتبـع إیـرادات الجبایـة البترولیـة فـي الجزا

رتفـاع أسـعار إلإلصـالحات اإلقتصـادیة ولكـن ل و ال یعـود مـردهخـالل فتـرة اإلصـالحات الهیكلیـة نجـد أنهـا فـي إرتفـاع 
العوائـد مـن هـذه قـد إنتقلـت لعوائـد مـن الجبایـة البترولیـة ، فالبتـرول فـي األسـواق العالمیـة وهـو مـا إنعكـس إیجابـا علـى ا

ملیــون دینــار  507837لتصــل إلــى  1995ملیــون دینــار ســنة  336148إلــى  1994ملیــون دینــار ســنة  222176
ملیــون دینــار وتواصــل إنخفاضــها لتصــل إلــى  570765إلــى حــوالي  1997ثــم إنخفضــت ســنة  1996جزائــري ســنة 

ن تطـور أسـعار البتـرول خـالل هـذه ملیون دینار سنة بسـبب إنخفـاض أسـعار البتـرول والجـدول المـوالي یبـی 378714
  .الفترة
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  Source : http/www.ons.dz/comptes/monnaire htm (15/09/2009): المصدر
  

وذلــك بنســب نمــو إیجابیــة  1997و 1994وبالتــالي نالحــظ أن الجبایــة البترولیــة قــد عرفــت إرتفاعــا خــالل الفتــرة     
فلقــــد كانــــت ایــــرادات المنتجــــات  والشــــيء الــــذي ســــاعد علــــى ذلــــك هــــو إرتفــــاع أســــعار البتــــرول بســــبب حــــرب الخلــــیج

كانـــت  و 1997الهیدروكربونیــة مـــن حیــث قیمتهـــا بالــدینار الجزائـــري  اعلــى بمـــا یزیــد علـــى ثالثــة اضـــعاف فــي عـــام 
 ءجـــرا 1997ولقـــد زادت هــذه االیـــرادات ســـنة  اســعار الصـــرف انخفـــاضبســـبب  ، % 75اغلــب هـــذه الزیـــادة بحــوالي 

لیـة لتعـدیل سـعر الـنفط وتـم انشـاء آ % 7.6ولقـد ارتفـع حجـم الصـادرات ب  ارتفاع اسعار الـنفط فـي االسـواق العالمیـة
الخــام المبــاع مــن شــركة الــنفط الوطنیــة الــى مصــافي البتــرول المحلیــة تماشــیا مــع تطــور االســعار العالمیــة وادى ذلــك 

لدولـة فلقـد ارتفعـت نسـبة نعكـس ایجابـا علـى ایـرادات الموازنـة العامـة لا لزیادة االیرادات المالیة للشركة الوطنیة وهـو مـا
االصـالح  ایـرادات المیزانیـة خـالل فتـرةمـن %50تمثل حوالي فأصبحت وازنة مادات المنتجات الهیدروكربونیة في الر ای

بســبب إنهیــار أســعار البتــرول فلقــد وصــل ســعر ســجلت إنخفاضــا كبیــرا  1998ولكــن ســنة ،)1( 1997-1993المــالي 
ملیـون دینـار خـالل  3787.14خفضت إلـى نإفإیرادات الجبایة البترولیة دوالر وهو ما أثر على  12.85البرمیل إلى 

وكـل ذلـك بسـبب إنهیـار  % 33.64-ب سـالبة وقـدرة نسبة نمو إیرادات الجبایـة البترولیـة اصبحتهذه السنة وبالتالي 
یمكــــن توضــــیح تطــــور إیــــرادات الجبایــــة البترولیــــة ونســــب نموهــــا خــــالل فتــــرة  و أســــعار الــــنفط فــــي األســــواق العالمیــــة

  :اإلصالحات الهیكلیة في الجدول التالي
  

  
  
  
 

  .02من إعداد الطالب باإلعتماد على الملحق رقم : المصدر
  
  

                                                             
.35مرجع سابق، ص  النشاشیبي كریم،   - )  1)  

  1998  1997  1996  1995  1994  السنوات
  12.85  19.49  21.6  17.6  16.31  سعر البرمیل

         السنوات                  
  1998  1997  1996  1995  1994  البیان

  378714  570767  507837  336148  222176  إیرادات الجبایة البترولیة
  33.64-  12.39  51.07  51.29  23.96  %نسب النمو 

سعار البترول :     06جدول رقم  ٔ  )الوحدة دوالر(  1994/1998تطور ا

مريكي ٔ ا

):07(جدول رقم  
الوحدة مليون دج)  1994/1998(تطور إيرادات الجباية البترولية ونسب نموها   
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مسیطرة على اإلیرادات اإلجمالیة لمیزانیة الدولة رغم نالحظ أن إیرادات الجبایة البترولیة بقیت هي ال ما سبقوم
م الحكومة أنها غیر قادرة على التحكم في حجم هذه اإلیرادات جراء تذبذب األسعار في األسواق العالمیة وتعتبر لع

م فیها رغم اإلصالحات الحثیثة التي قامت بها من أجل هذه النقطة من أبرز العوامل التي لم تستطع الجزائر التحك
  .تنمیة اإلیرادات األخرى

 وازنة العامةما علیها وبقیت اإلیرادات البترولیة هي المسیطرة على إیرادات الم إال أن تلك اإلصالحات لم تؤد
  .للدولة وهو ما أثر سلبا على رصید الموازنة

  .1998-1994العامة للدولة في ظل اإلصالحات اإلقتصادیة الهیكلیة تحلیل عجز الموازنة : الفرع الثالث 
لقد شهدت الموازنة العامة للدولة تطورا كبیرا خالل فترة اإلصالحات  اإلقتصادیة سواء في جانب النفقات أو 

أنها لم تستطع التي قامت بها الجزائر في سیاستها المیزانیة إال جانب اإلیرادات العامة ، ورغم اإلصالحات المعتبرة 
بسبب بقاء إرتباط إیرادات الموازنة العامة للدولة بإیرادات الجبایة العامة للدولة  وازنةأن تتحكم في نسبة عجز الم

البترولیة من جهة ، وصعوبة التحكم في حجم النفقات العامة من جهة أخرى وعدم قدرتها على إنعاش حصیلة 
یبي ، وعموما یمكن القول أن سیاسة المیزانیة التي إنتهجتها الدولة في الجبایة العادیة بسبب هشاشة النظام الضر 

من خالل تقلص نسبة العجز أثرت بنسبة كبیرة في عجز الموازنة العامة للدولة الهیكلي  إطار سیاسات التصحیح 
فائضا بـ  وازنة، لتحقق الم 1995سنة  % 1.4لتصل إلى  1993سنة  % 8.7بالنسبة للناتج المحلي الخام من 

وكل هذه النتائج اإلیجابیة كان سببها هو إنتهاج الدولة لسیاسة میزانیة  1997سنة  % 1.3و  1996عام   3%
تتكون من  1994اعتمادها على استراتیجیة منذ ب العامة للدولةإنكماشیة تهدف إلى تقلیص العجز في الموازنة 

  )1(:محاور وهي  أربعة
دخالالمحلیة  األسعارالعمل على تحریر * ٕ  إلىفي اتجاه الوصول  واإلیجاراتزیادات تدریجیة على الرسوم  وا

  .مستویات التوازن الخاصة بها
 و األغذیةفیها خصخصة جل وكاالت استیراد  بما األداءعقود  إبرامهیكلیة بواسطة  إصالحاتتنفیذ *

  .الوكاالت العقاریة العامة
تكالیف صیانة شبكة السكك الحدیدیة في حالة  إلى إضافةموازنة المتبقیة في اعتمادات ال اإلعانات الادخ*

  .في حالة شركة سونلغازشركة السكك الحدیدیة اضافة الى تكالیف مد الكهرباء للریف 
بلیون د ج من الدیون المصرفیة على وكاالت استیراد  279مته یالمحور الرابع فیتمثل في مبادلة ما ق أما* 

  . األجلبسندات حكومیة طویلة  األخرىریة العامة والمرافق والوكاالت العقا األغذیة
ویمكن تتبع رصید الموازنة العامة للدولة خالل فترة اإلصالحات اإلقتصادیة الهیكلیة من خالل الجدول  
  :الموالي

  
  

                                                             
.50نفس المرجع السابق، ص ،  كریم النشاشیبي – ) 1 ) 
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  .02من إعداد الطالب باإلعتماد على معطیات الملحق رقم : المصدر 
     

-من خالل الجدول السابق نالحظ إنخفاض في عجـز الموازنـة العامـة للدولـة وذلـك خـارج صـندوق التطهیـر إلـى     
 1996ملیــار دینــار ، ولكــن فــي ســنة  162.3-یقــدر بـــ  1993بعــد مــا كــان ســنة  1994ملیــار دینــار ســنة  89.2

ملیــار دینــار وهــو مــا تحقــق أیضــا فــي ســنة  100.6بقیمــة  العامــة وازنــةإســتطاعت الجزائــر أن تحقــق فائضــا فــي الم
 21.6ملیـار دینـار بسـبب إرتفـاع أسـعار البتـرول حیـث بلغـت  81.5الموازنة أیضا فـائض بقیمـة  تحیث حقق 1997

لفــائض إلــى عجــز ، حیــث وصــلت قیمــة ا تحــول 1998،ولكــن ســنة 1997دوالر ســنة  19.49و  1996دوالر ســنة 
فــي ذلــك هــو إنهیــار أســعار البتــرول فــي تلــك ملیــار دینــار والســبب  101.2 –العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة إلــى 

دوالر للبرمیــل ، مــا أثــر علــى عوائــد الجبایــة البترولیــة والتــي إنخفضــت مــن  12.85الســنة حیــث وصــل ســعر البتــرول 
التـــي خفـــاض إیـــرادات الجبایـــة البترولیـــة وبإن 1998ملیـــار دینـــار ســـنة  378.6إلـــى  1997عـــام دینار ملیـــار  564.8

 1997ملیــار دینــار ســنة  926.7مــن  العامــة تمثــل حصــة األســد مــن إجمــالي اإلیــرادات العامــة إنخفضــت اإلیــرادات
  .كبیرمالي وهذا ما أوقع الموازنة العامة للدولة في عجز  1998ملیار دینار سنة  774.5إلى 
لـــم تســـتطع  أنهـــاخـــالل هـــذه األرقـــام نالحـــظ أن الجزائـــر رغـــم إصــالحاتها التـــي مســـت السیاســـة المیزانیـــة إال ومــن     

وبقــاء الجبایــة یــة مــن الجبایــة البترولیــة تالــتحكم فــي عجــز الموازنــة وبقــي هــذا العجــز متالزمــا ومرتبطــا بــاإلیرادات المتأ
القضــاء علــى التهــرب الدولــة  ب فــي ذلــك عــدم إســتطاعةالســبســتطع مواكبــة نمــو اإلنفــاق العــام و تالعادیــة هزیلــة ولــم 

النـاتج المحلـي لــم  إجمــالي إلـى،فـنالحظ ان نسـبة الضــرائب غیـر الهیدروكربونیـة موازنتهـا  نخـر مــواردالضـریبي والـذي 
فلقـــد  1996فـــي ســـنة  أمـــا 1995ســـنة   %11.9 إلـــىوارتفعـــت ارتفاعـــا طفیفـــا  1994ســـنة 11.1%  إالتمثـــل 

تتبـع بو  ،)1(الجهد الضریبي خـال هـذه الفتـرة اسـتمر فـي التحسـن  أنولكن عموما یمكن القول  % 11.6انخفضت الى 
 مافبعـد علـى مسـتوى میـزان المـدفوعات نالمؤشرات اإلقتصادیة الكلیة األخرى خالل هذه الفتـرة نالحـظ أن هنـاك تحسـ

                                                             
.43ص  ،نفس المرجع السابقكریم النشاشیبي،  -)1(  

  السنوات                  
                                  
  اإلیرادات والنفقات

1994  1995  1996  1997  1998  

  774.5  926.7  825.2  611.7  477.2  إیرادات الموازنة
  875.1  845.2  724.6  759.6  566.4  نفقات الموازنة

  101.2-  81.5+  100.6+    147.9-  89.2-  رصید الموازنة

  :) 08(جدول رقم
 الوحدة مليار دينار 1994/1998تطور رصيد الموازنة العامة خالل الفترة 
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ویظهـر لنـا ذلـك  1998بــ ملیـار سـنة  1.5حقق فائضـا  1994دوالر سنة ملیار  3.7-ـ بكان یعاني من عجز یقدر 
  ).1994/1998( من خالل تتبع وضعیة المیزان التجاري خالل الفترة 

  
                                 

  
  
  
  
  
  
  

  .38،ص 1999عبد المجید بوزیدي ، تسعینات اإلقتصاد الجزائري ، الجزائر : المصدر 
  

 الجــدول الســابق نالحــظ أن المیــزان التجــاري خـالل فتــرة اإلصــالحات اإلقتصــادیة الهیكلیــة حقــق نتــائجمـن خــالل      
إنتعــاش أســعار البتــرول مــن جهــة أخــرى  موجبــة وذلــك بفضــل اإلصــالحات التــي مســت السیاســة التجاریــة مــن جهــة و

المؤشــرات اإلقتصــادیة  أنن وضـعیة المیــزان التجــاري ، وعمومــا یمكــن القــول ه األخیــرة یعــود لهــا الفضــل فــي تحســوهـذ
الكلیــة للجزائــر قــد تحســنت إلــى حــد مــا خــالل فتــرة اإلصــالحات اإلقتصــادیة فــنالحظ أن نســب النمــو قــد إرتفعــت مــن 

-كانـت نسـبته سـالبة وذلـك بحـوالي  1994رغـم أنـه فـي سـنة  1997سنة  % 4.5لتصل إلى  1995سنة  % 3.9
عـــام  % 29.78الكلـــي ، أمـــا التضـــخم فلقـــد إنخفضـــت نســـبته مـــن  جـــراء الضـــغوطات الكبیـــرة علـــى الطلـــب % 2.2

رتفع إحتیاطي ال %4.95لتصل إلى  1995 ٕ ملیـار دوالر  08.05إلـى  1995ملیـار دوالر سـنة  2.11رف مـن صـوا
  .ر ملیار دوال 4حوالي  1996ووصل سنة  1993ملیار دوالر سنة  1.5بعدما كان  1997عام 
ـــدین العـــام الخـــارجي إلـــى النـــاتج     والجـــدول المـــوالي یبـــین لنـــا تطـــور إحتیاطـــات الصـــرف للجزائـــر ونســـبة إجمـــالي ال

  .المحلي اإلجمالي
  
  
  
  
  

                                     السنوات                     
  1998  1997  1996  1995  1994  الصادرات والواردات

  10.13  14.14  12.880  10.279  8.899  الصادرات اإلجمالیة
  9.77  13.64  12.280  9.786  8.606  صادرات خارج المحروقات
  0.36  0.495  0.600  0.493  0.293  الصادرات خارج المحروقات

  9.32  8.35  9.441  10.100  9.158  الواردات
  2.66  2.49  2.561  2.753  2.755  الواردات الغذائیة

  0.839+  5.79+  3.439+  0.179+  0.259-  رصید المیزان التجاري

) :09(جدول رقم  

الوحدة مليار ) 1994/1998( وضعية الميزان التجاري الجزائري للفترة 
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  2001التقریر اإلقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر                  
   

  1999/2012سیاسة المیزانیة بعد فترة اإلصالحات   :الثالثالمبحث 

  

بعـد إنتهـاء الجزائـر فتعتبر فترة مـا بعـد اإلصـالحات نقطـة التحـول الرئیسـیة فـي المسـار اإلقتصـادي الجزائـري ، 
مرحلــة جدیــدة والممیــز فــي هــذه المرحلــة هــو التغیــر فــي سیاســاتها دخلــت  1998مــن برنــامج التصــحیح الهیكلــي ســنة 

أخــذت السیاســة المیزانیــة فــي الجزائــر مســارا  1999اإلقتصــادیة بشــكل عــام والسیاســة المیزانیــة بشــكل خــاص ، فمنــذ 
رة حـذسیاسـة میزانیـة  تنـتهج كانـت لـك الفتـرة فبعـدما تعلیـه قبـل  تجدیدا یختلف كل اإلختالف على المسـار الـذي كانـ

ض مالیـة ألزمتهـا أن ئمـن فـواهـذه الفتـرة  ه تسـبب مـا شـهدإنكماشیة أصبحت الجزائر تتبنى سیاسة میزانیـة توسـعیة ب و
  ام وسیاستها المیزانیة بشكل خاصتغیر نهج ومسار سیاستها اإلقتصادیة بشكل ع

  1999/2012تحلیل تطور حجم النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة : المطلب األول 
بعـدما فتـرة اإلصـالحات اإلقتصـادیة الهیكلیـة ، فلقـد شـهدت السیاسـة اإلنفاقیـة تغیـرا جـذریا عمـا كانـت علیـه فـي 

یة أصبحت سیاسة توسعیة جـراء إنتعـاش إیـرادات الجزائـر بحیـث إرتفعـت النفقـات العامـة خـالل هـذه فشكانت سیاسة تق
تبنت الجزائـر مشـاریع تنمویـة ضـخمة شـملت العدیـد مـن القطاعـات الحیویـة فبالفترة السابقة مقارنة را عتبالفترة إرتفاعا م

تسـییر ونفقـات التجهیـز إلى رفع النمو وتحسین المستوى المعیشي لألفراد مـا أدى إلـى تزایـد نفقـات ال الهادفةالحساسة و 
 . سواء حد على

 
 
 
 
  

  السنوات
  1998  1997  1996  1995البیان                                 

  6846  8047.0  4235.0  2005.0  إحتیاطات الصرف
الدین  %نسبة إجمالي 

الخارجي إلى الناتج 
  المحلي

79.5  71.4  64.6  64.8  

: )10(جدول رقم   

دوالمليون :الوحدة( تطور إحتياطات الصرف ونسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي  
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  تطور نفقات التسییر: الفرع األول    
  :عتمد على الجدول الموالينمن أجل التعرف على تطور نفقات التسییر 

  

          
  

  of.algeria.dz www.bank)  2011 – 2000(التقاریر السنویة لبنك الجزائر :  المصدر
  

فلقــد  2012إلــى غایــة  1999نالحــظ أن نفقــات التســییر فــي تزایــد مســتمر وذلــك مــن ســنة مــن خــالل الجــدول 
ملیـارد سـنة  4925.1و 2011سـنة ملیـار دینار  3797.2وصـلت إلـى  1999ملیار دینار سـنة  774.7إرتفعت من 

ق طیلـة هـذه الفتـرة ویرجـع سـبب إرتفاعهـا إلـى العدیـد زیادة كبیرة جدا ولقد مثلت النسبة األكبر من اإلنفا وهي  2012
من العوامل أبرزها هو إرتفاع أعباء األجـور والتحـویالت اإلجتماعیـة إضـافة إلـى ذلـك القیـام بتسـدید الـدین العمـومي ، 

والتغیــرات الحاصــلة علــى األجــور بحیــث إرتفعــت هــذه  2008عــد ســنة ببحیــث یظهــر هــذا اإلرتفــاع الهائــل خصوصــا 
إلــى أن وصـــلت   2008ســنة  % 52.94بشــكل كبیــر فلقــد إرتفعــت نســبتها مـــن إجمــالي اإلنفــاق العــام مــن  النفقــات
هـــو إرتفـــاع كبیــر یـــدل علــى توســـع اإلنفـــاق علــى هـــذا المجـــال و 2012ســنة % 69و حـــوالي  2011ســنة % 66.25

المتعلقـــة بـــالتحویالت نتیجـــة للسیاســـات اإلقتصـــادیة التـــي إنتهجتهـــا الدولـــة خـــالل هـــذه الفتـــرة ، خصوصـــا السیاســـات 
  .الجاریة وتعویضات العاملین وأجورهم

إرتفعــت  2000مــن إجمــالي اإلنفــاق ســنة  % 30فبعــدما كانــت تمثــل نســبة  ،فلقــد عرفــت األجــور إرتفاعــا كبیــرا
إضــافة إلــى ذلــك مــن بــین األســباب الرئیســیة لنمــو نفقــات التســییر هــو قیــام  % 36حــوالي  2010هــذه النســبة لتصــل 

أیـــن  2012دج حتـــى ســـنة  6000ـ بـــقـــدر والــذي كـــان ی 2000ع الحـــد األدنـــى المضـــمون لألجـــر ســـنة فـــالحكومــة بر 
علـــى  تدج ، إضـــافة إلـــى ذلـــك الزیـــادات فـــي أجـــور القطـــاع الحكـــومي والمـــنح والعـــالوات حســـب 18000وصـــل إلـــى 

صـــا ســـنة بحیـــث تـــم تســـدید هـــذه الزیـــادات ألثـــر رجعـــي وهـــو مـــا أدى إلـــى إرتفـــاع هـــذه النفقـــات خصو   2008أســـاس 
 2010مـــت نفقـــات التســـییر خـــالل ســـنتي نف ملیـــار دینـــار 3800حیـــث وصـــلت نفقـــات التســـییر إلـــى حـــوالي  2011

وهـي ضــعف  % 66.25قفــزت نسـبتها مـن إجمــالي اإلنفـاق العـام لتصــل إلـى فنمـوا كبیـر جــراء هـذا اإلجـراء  2011و
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هـو توسـع الحكومـة نسبة نفقات التجهیز ، ومن بین األسباب األخرى التي أدت إلى إرتفاع النفقـات الموجهـة لألجـور  
فــي سیاســة التوظیــف حیــث قامــت بفــتح عشــرات اآلالف مــن مناصــب الشــغل فــي معظــم القطاعــات الحكومیــة ســواء 

  .خإل... مناصب دائمة أو مؤقتة كعقود ما قبل التشغیل وعقود اإلدماج 
الجاریــة فعرفـت هــي األخـرى زیــادات كبیــرة بسـبب الزیــادة فـي اإلعانــات اإلجتماعیــة أمـا فیمــا یخـص التحــویالت 

والتحـــویالت بجمیـــع أنواعهـــا وعلـــى الطبقـــات اإلجتماعیـــة المحرومـــة ، بحیـــث إرتفعـــت نســـبة التحـــویالت الجاریـــة مـــن 
یعــود الســبب و   %52.83إلــى  2010بحیــث وصــلت ســنة  %48إلــى  2000ســنة  % 35.8إجمــالي اإلنفــاق مــن 

( ین مــن الكــوارث الطبیعیــة التـي حــدثت خــالل تلــك الفتــرة یضـر تفـي هــذا اإلرتفــاع إلــى تـولي الحكومــة اإلنفــاق علــى الم
غ معینــة مــن ی، ومــن أهــم األســباب األخــرى التــي زادت مــن التحــویالت هــي دعــم الحكومــة لصــ) الفیضــانات ، الــزالزل

عانــات لألفــراد مــن أجــل حصــولهم علــى الســكنات وبالتــالي دعــم الحكومــة لهــذا الســكن بحیــث خصصــت تحــویالت  ٕ وا
القطـــاع مــــن األســـباب الرئیســــیة التــــي أدت إلـــى تزایــــد هـــذه النفقــــات ، وعمومــــا یمكـــن القــــول أن إتجـــاه الدولــــة للتكفــــل 

تزایـد النفقـات التحویلیـة  ألفراد من أهم األسـباب التـي أدت إلـىلرفع القدرة الشرائیة  و مة و بالطبقات اإلجتماعیة المحر 
فــي حــدود  2010النــاتج الــداخلي قــد اســتقرت ســنة  إجمــاليوعمومــا فــان نســبة النفقــات الجاریــة الــى ،خــالل هــذه الفترة

خــارج  بـإیرادات الـى انــه بقـي معـدل تغطیـة نفقــات التسـییر اإلشـارة إلیــهماتجـدر  و2009سـنة %22.9مقابـل 22.3%
 2012،امـا فـي سـنة  2008الـى  2006بعـد انخفـاض مـن سـنة %54.8 فـي حـدود 2010المحروقات مستقرا سـنة 

 %55.6بعــدما كــان %45.1خــارج المحروقــات لیصــل الــى  بــاإلیراداتتواصــل تراجــع معــدل تغطیــة النفقــات الجاریــة 
ـــة فـــي دعـــم  2010ســـنة   وذلـــك تحـــت اســـتمرار التوســـع القـــوي لهـــذه النفقـــات وخصوصـــا التحـــویالت الجاریـــة والمتمثل

فلجوء الجزائر الى رفع النفقات الجاریة فـي الوقـت الـذي تواصـل فیـه ،  الخ...والتحویالت للجماعات المحلیة  األسعار
مین الــــى ارتفـــاع نفقـــات المســــتخدارتفـــاع هــــذا اإلنفـــاق ویرجـــع هـــذا  لالتوســـع فـــي نفقـــات راس المــــال ادى الـــى تواصـــ

ه ر وبارتفــاع قـــد 2011فــي السداســي األول لســنة  ملیـــار دینــار 1150.3والتحــویالت الجاریــة فبلــغ هــذا البنــد األخیــر 
العادیــة ســوى  بــاإلیراداتهـذه النفقــات ال تغطــى  وأصــبحت ،2010مقارنـة بمبلغهــا فــي السداســي األول لســنة 70.3%
ویبــین هــذا التطــور غیــر المــواتي نقطــة  2011 ســنة  %102.1بعــدما كانــت تغطــى ب  2012ســنة  %82.6بواقــع 

ارتفعــت نســبة النفقــات الجاریــة  %22.2فــي حــدود  2010وبعــد اســتقرار ســنة  بالمثــل، ضــعف معتبــرة لمیزانیــة الدولــة
 أصـبحتولكـن مـؤخرا  2011سـنة  و %  26.7بعـدما كانـت  2012سـنة  %31.2 إلـىالناتج الداخلي  إجمالي إلى

الخارجیــة  الصــدماتري بســبب ازدیــاد هشاشــة المالیــة العامــة وذلــك فــي حالــة االجــ باإلنفــاقالجزائــر حــذرة فیمــا یتعلــق 
  ).1(العالمیة األسواقالمحروقات في  بأسعارنظرا لالرتباط الكبیر 

  نفقات التجهیز : الفرع الثاني
الفترة والسـبب فـي ذلـك هـو قیـام الجزائـر بتجسـید العدیـد هذه عرفت بدورها نفقات التجهیز إرتفاعا محسوسا خالل 

فـي برنـامج دعـم اإلنعـاش اإلقتصــادي ،  2001مـن المشـاریع التنمویـة خـالل هــذه الفتـرة ، بحیـث دخلـت الجزائـر ســنة 
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نشـاء و الهدف منه هـو تحسـین أداء اإلقتصـاد الـوطني بواسـطة إ 2001/2004تم إرساء هذا البرنامج للفترة ما بین و 
خصصــت لــه فدیــد مــن المشــاریع التنمویــة مــن أجــل دفــع التنمیــة اإلقتصــادیة والرفــع مــن نســب النمــو اإلقتصــادي ، الع

للقطـاع الفالحـي خصوصـا والقطاعـات األخـرى  على ملیار دینار ، وكان التركیز في هذا البرنامج 525میزانیة قدرها 
صــاد عــن طریــق دعــم القطاعــات اإلنتاجیــة فكانــت كانــت الدولــة تســعى مــن خــالل هــذا البرنــامج لــدعم اإلقتفعمومــا ، 

عــادة سیاســة الدولــة مــن خــالل هــذا البرنــامج إعــادة الحركیــة للقطــاع الفال ٕ بعــث الــروح حــي بواســطة الــدعم الفالحــي وا
الصـغیرة والمتوسـطة بإعتبارهـا  اتكانـت البدایـة بتشـجیع اإلسـتثمار فللقطاع الصناعي من خالل إرساء قاعـدة صـناعیة 

القاعدة األساسیة لنجاح ذلك لتمتـد بعـد ذلـك إلـى المشـاریع الصـناعیة الكبـرى وعمومـا یمكـن تلخـیص أهـداف البرنـامج 
  )1( :فیما یلي
  سنویا على مدى أربع سنوات % 6و 5تحقیق معدل نمو یصل إلى ما بین. 
 نعاش اإلقتصاد ٕ  .الوطني العمل على تحقیق التوازن الجهوي  وا
  إنشاء مناصب شغل بهدف القضاء على البطالة. 
  العمــل علـــى المحافظـــة علــى التوازنـــات المالیـــة بواســطة إســـتغالل القـــروض الخارجیــة التنازلیـــة والعمـــل علـــى

 .تحسین مردودیة الجبایة العادیة
 بیــة الحاجیــات ل فــي تحریــك النشــاط اإلقتصــادي وتلاالعمــل علــى تهیئــة المنشــآت القاعدیــة والتــي لهــا دور فعــ

 .اإلجتماعیة للسكان 
  إنتهــاج الدولــة سیاســـة حمایــة مدروســـة وموجهــة نحـــو المجــاالت التـــي تمتلــك قـــدرة نمــو كبیـــرة وقــدرة تنافســـیة

 .عالیة
  العمــل علــى تنشــیط الطلــب الكلــي ودعــم النشــاطات المنتجــة للثــروة والقیمــة المضــافة والمــوفرة لمناصــب عمــل

البحــري والمؤسســات المنتجــة وخصوصــا المشــاریع المتوســطة والصــغیرة  وعلــى رأســها قطــاع الفالحــة والصــید
 .من أجل دعم التنمیة اإلقتصادیة

ومع إعتماد الحكومـة لهـذه السیاسـة ولهـذا البرنـامج إرتفعـت نفقـات التجهیـز وذلـك جـراء التوسـع فـي حجـم اإلنفـاق 
والتـــي  2001هــذه السیاســـة بدایــة مـــن العــام والموجـــه أساســا للعملیـــات اإلســتثماریة ، بحیـــث إتضـــحت أســس وقواعـــد 

حیــث كانــت   1999وســنة  2000مقارنــة مــع ســنة  % 36.13زیــادة بنســبة تقــدر بـــ  ســجل فیهــا اإلنفــاق اإلســتثماري
مـــن اإلنفـــاق اإلجمـــالي ، ولقـــد واصـــلت نســـبة نفقــات التجهیـــز فـــي اإلرتفـــاع لســـنوات متتالیـــة حیـــث  % 19.44 تهنســب

أیـــن وصـــلت إلــــى  2004مـــن اإلنفـــاق اإلجمــــالي ورغـــم إنخفاضـــها ســــنة  % 35حــــوالي  2003بلغـــت نســـبتها ســـنة 
بســـــبب إرتفـــــاع نفقـــــات التســـــییر، إال أنهـــــا واصـــــلت إرتفاعهـــــا مـــــع مواصـــــلة الحكومـــــة لبرنـــــامج اإلنعـــــاش  % 33.87

ملیــار  1015.1لیصــل إلــى  2005ملیــار دینــار ســنة  806.9الثــاني بحیــث إرتفــع مبلغهــا مــن  شــقهاإلقتصــادي فــي 
الــذي میــز هــذه الفتــرة هــو نمــو القــروض المتوســطة والطویلــة االجــل والموجهــة لتمویــل  ءالشــي ،و 2006دینــار ســنة 
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االستثمار والتي تاتي كعنصر مكمل لتدفق التمویل القوي المتاتي من حقـل الموازنـة العامـة بعنـوان المـدفوعات المنفـذة 
  .في اطار میزانیة التجهیز

خصصـت اساسـا لنفقـات الهیاكـل القاعدیــة   %40 يكبیـرا بحـوال سـجلت نفقـات التجهیـز توسـعا 2007ففـي سـنة 
ایضــا تلــك الخاصـة بقطــاع الســكن وهــو االمـر الــذي ســاهم فــي النمـو المســتمر فــي القطاعــات  االقتصـادیة واالداریــة و
ة نوعیـة ونفـس الشـيء بالنسـبة للسـنوات قفز وهي ، 2006سنة %5.6مقابل  2007في  % 6.3خارج المحروقات ب 

وهــو  2009ســنة ملیــار دینار 1946.3وانخفضــت الــى  2008ملیــار دینــار ســنة  1973.3إلــى ت لأیــن وصــالموالیــة 
 2010امــا ســنة ،% 47.08إلـى  2008مبلـغ معتبــر جـدا بالنســبة اإلجمـالي اإلنفــاق العــام حیـث وصــلت نسـبته ســنة 

بعـد اسـتقرار نسـبي 2010 سـنة % 6.3نفقـات المیزانیـة بنسـبة  إجمـالي،فارتفـاع  ملیـار دینـار1807.9فبلغـت قیمتهـا 
علــــى التـــوالي بعــــد  %6و %1.4ب 2010و  2009فـــي حــــین تراجعـــت نفقــــات التجهیـــز فـــي كــــل مـــن  2009فـــي 

و بنســـــبة  2007وقـــــد بلـــــغ معـــــدل نمـــــو نفقـــــات التجهیـــــز اقصـــــى مســـــتواه ســـــنة  2005ارتفاعهـــــا الكبیـــــر منـــــذ ســـــنة 
زایـد انخفضـت نسـبة نفقـات التجهیـز ومنـه وبعـد عـدة سـنوات مـن التطـور المت 2008سـنة   % 37.5مقابـل 41.3%

  .2010سنة   %15.1الى 2009سنة%19.4الى اجمالي الناتج الداخلي بحیث انتقلت من 
ن التوجـه لصـالح نفقـات اكـفالزیـادة علـى تغیـر التوجـه فـي اإلنفـاق العـام هـذه  في هذه المرحلة إنعكست عموما و  

 2010التجهیز جراء إقامة المشاریع اإلسـتثماریة بحیـث وصـلت نسـبة نفقـات التجهیـز مـن إجمـالي اإلنفـاق العـام سـنة 
  :2001/2004عاش اإلقتصادي  األولي والجدول الموالي یبین النفقات الموزعة على مشروع اإلن % 40.47إلى 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .األول الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مصالح الوزیر 2011/2004تقریر برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي : المصدر
http//wwwpremier .ministre.gov.dz.  

  

  %النسبة   القیمة  توزیع النفقات على القطاعات
اإلصالحات المتعلقة بتحدیث القطاع الجبائي وتهیئة المناطق الصناعیة ودعم -

  8.6  45  .المنافسة الصناعیة

  12.4  65.3  .قطاع الفالحة والصید البحري -
  21.7  114  التنمیة المحلیة

  40.10  210.5  .تدعیم قطاع الخدمات العمومیة وتحسین مستوى المعیشة-
  17.2  90.2  .تنمیة الموارد البشریة-

  %100  525  المجموع

) :12(جدول رقم   
ولي النفقات الموزعة  ٔ الوحدة مليار دينار.    2001/2004على مشروع اإلنعاش اإلقتصادي  اال  



2012 - 1990سیاسة المیزانیة في الجزائر خالل   الفصل الرابع 
 

   211  

 

فــنالحظ مــن خــالل هــذا الجــدول القطاعــات الرئیســیة التــي تــم توزیــع اإلعتمــادات المالیــة علیهــا بحیــث تمثــل هــذه 
ملیــار  65.3تصــادي بحیــث أخـذ قطــاع الفالحـة والصــید البحـري بمبلــغ فمشـروع دعــم اإلنعـاش اإل أولویــاتالقطاعـات 

علـى قطـاع الخـدمات العمومیـة وتحسـین مسـتوى  من إجمالي اإلعتمادات وجاء التركیـز % 12.4ل دینار وهو ما یمث
 114میــة المحلیــة فخصــص لهــا مبلــغ نملیــار دینــار بینمــا الت 210.5المعیشــة فــي الرتبــة األولــى بحیــث خصــص لــه 

  .ملیار دینار جزائري
  كما یبینه الجدول  2009 الى غایة 2005یلیا یمتد من كمبرنامجا ت الجزائر واستكماال لهذا المخطط وضعت

  :الموالي
  
  

  دور صنادیق الثروة السیادیة في تمویل إقتصادیات الدول التغطیة الواقع و اآلفاق،: بوفلیح نبیل:  :المصدر
  ، 2010/2011 -03- أطروحة دكتوراه غیر منشورة كلیة العلوم اإلقتصادیة ، جامعة الجزائر

دیثها وتحـدیث أجهزتهـا ومن خالل هذا الجدول نالحظ مواصلة الدولة تركیزها على تطویر الخدمة العمومیـة وتحـ     
ملیـار  203إلخ وهي كلها قطاعات حساسة حیث خصصـت لهـا حـوالي ... كقطاع العدالة والداخلیة والمالیة والتجارة 

ملیـار دینـار أمـا  1908.5دینار ، وخالل هذه الفترة وجهـت الحكومـة تركیزهـا للمشـاریع السـكنیة وخصصـت لهـا مبلـغ 
ملیـــار دینـــار بحیـــث بلـــغ  1703ل واألشـــغال العمومیـــة خصصـــت لهـــا حـــوالي تطـــویر المنشـــآت القاعدیـــة لقطـــاع النقـــ

واصــلت الحكومـــة  2010وبدایــة ســنة  2009ملیــار دینــار جزائــري ، ومــع إنتهــاء ســنة  4202.7مجمــوع اإلجمــالي 
بحیـــث قامـــت الحكومـــة بتخصـــیص مبلـــغ یقـــدر بــــ  2014خماســـي والـــذي یمتـــد إلـــى ســـنة میـــة النتنفیـــذها لبرنـــامج الت

  .ة في األساس لإلستثمارات العمومیةهیار دینار جزائري موجمل 21214

 %النسبة   القیمة المخصصة  توزیع النفقات حسب القطاع
توفیر السكنات ، التربیة والتعلیم تحسین البیئة المعیشیة للسكان -

  وتنمیة المناطق الجنوبیة
1908.5  45.5  

تطور المنشآت القاعدیة كقطاع النقل واألشغال العمومیة ، قطاع -
نشاء السدود ٕ   .تهیئة اإلقلیم وا

1703.1  40.5  

دعم التنمیة اإلقتصادیة، دعم الفالحة والتنمیة الریفیة ترقیة -
  .الصغیرة والمتوسطةاإلستثمار والمؤسسات 

373.2  08  

تطور الخدمة العمومیة وتحدیثها ومنها قطاع العدالة والداخلیة -
  4.9  203.9  .والمالیة ، التجارة والبرید اإلعالم واإلتصال

  1.10  50  ترقیة تكنولوجیا اإلتصال-
 %100  4202.7  المجمــوع

):13(الجدول رقم   

حسب مختلف القطاعات الوحدة مليار دينار جزائري  2005/2009البرنامج الوطني التكميلي لدعم النمو   
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كـن القـول ان إنتعـاش الوضـعیة المالیـة للجزائـر هـو الـذي یمكل هذه العوامل والظروف اإلقتصـادیة في ظل وعموما   
سیاســـة إنفاقیــة توســعیة والمضـــي فــي إنجـــاز مشــاریع تنمویــة مـــن خــالل برنــامج مشـــروع دعــم النمـــو  جأدى إلــى إنتهــا

اإلقتصــادي كــل هــذه األســباب ســاعدت علــى إرتفــاع حجــم النمــو عمومــا والنفقــات اإلســتثماریة بشــكل خــاص والجــدول 
  .الموالي یوضح لنا تطور النفقات اإلستثماریة

  

  .2000/2011لبنك الجزائر التقاریر السنویة : المصدر 
  

  

  
  .2000/2011التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر 

  

  تحلیل تطور اإلیرادات العامة: المطلب الثاني
للسیاســـة  الرئیســـیة للموازنـــة العامـــة للدولـــة فهـــي التـــي تضـــع األســـستعتبـــر اإلیـــرادات العامـــة عصـــب األســـاس 

العامـة للدولـة حیـث عرفـت  وازنـةیـرادات الماالمیزانیة ، ومع إنتعاش أسعار الـنفط فـي األسـواق العالمیـة إنتعشـت معهـا 
للدولـــة  العامـــة وهـــو مـــا إنعكـــس إیجابـــا علـــى وضـــعیة الموازنـــة 2011إلـــى غایـــة  1999هـــذه اإلیـــرادات إرتفاعـــا منـــذ 
المالیــة للدولـــة عمومــا وســوف نتطــرق إلــى تطـــور مكونــات اإلیــرادات فــي الموازنــة العامـــة خصوصــا وعلــى التوازنــات 

  .ة في الجزائر سواء إیرادات الجبایة العادیة أو إیرادات الجبایة البترولیةلللدو 

0
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تطور النفقات اإلستثماریة خالل الفترة 
2011/1999

   
  السنة 

  
  النفقات

1999 2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

ــــــــات  نفق
  التجهیز

187  321.9  357.4  453.0  628.1  640.7  806.9  1015.1  1434.6  1973.3  1946.3  1807.9  1974.4  2234.00  

نســبتهما 
مـــــــــــــــن 
اإلنفـــــاق 
  اإلجمالي 

19.44  27.32  27.06  29.21  35.56  33.87  39.32  41.38  46.15  47.08  45.84  46.47  33.75  31.21  

 )الوحدة مليار دينار( 1999/2011ستثمارية خالل الفترة تطور النفقات اإل): 14(جدول رقم 

 )الوحدة مليار دينار( 1999/2011تطور النفقات اإلستثمارية خالل الفترة ): 11(رقم الشكل
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  إیرادات الجبایة البترولیة:  الفرع االول 
وذلـــك بســـبب إرتفـــاع أســـعار  1999/2012البترولیـــة إرتفاعـــا كبیـــرا خـــالل الفتـــرة لقـــد شـــهدت إیـــرادات الجبایـــة 

العامــة ویبــین لنــا الجــدول المــوالي تطــور  وازنــةالبتــرول فــي األســواق العالمیــة وهــو مــا إنعكــس إیجابــا علــى إیــرادات الم
  :جبایة البترولیة خالل هذه الفترةإیرادات ال
  

 
 

 

  www.bank.of.Algeria.dz.. 2000/2011التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر   
  

ملیـار دینـار  588.3مبلـغ  1999مـن خـالل الجـدول نالحـظ إرتفـاع مـداخیل الجبایـة البترولیـة فلقـد بلغـت سـنة 
رتفعــت لتصـل  جزائـري ٕ وهــذا بسـبب إرتفــاع أســعار البتـرول فــي األســواق  2000ملیــار دینــار جزائـري ســنة  1213.2وا

ار الــنفط فــي زائــري جــراء تقلبــات أســعملیــار دینــار ج 1001.4إنخفضــت لتصــل إلــى  2001العالمیــة ولكــن فــي ســنة 
 3238.2ن ملیـار دینـار بعـدما كـا 4123.5د وصـل النـاتج الـداخلي الخـام خـالل هـذه الفتـرة إلـى األسواق العالمیة وقـ

  .  1999ملیار دینار سنة 
رتفــاع أســعا ٕ ره ولقــد إســتمرت إیــرادات الجبایــة البترولیــة إرتفاعهــا نتیجــة إلنتعــاش الطلــب العــالمي علــى الــنفط وا

ستقرارها خـالل هـذه الفتـرة حیـث وصـلت اإلیـرادات مـن الجبایـة البترولیـة سـنة  ٕ ملیـار دینـار  1570رب امـا یقـ 2004وا
بقیمـة وذلـك  2008سـنة  % 78.77في حین وصلت نسبتها من إجمالي اإلیرادات  2003سنة  1350بعدما كانت 

العامـة للدولــة علـى إیـرادات الجبایـة البترولیـة فكــل وهـو مـا یـدل ویبــین مـدى تركـز إیـرادات المیزانیـة  4088.6تقـدر بــ 
 % 78.77ة إلــى بســنبینمــا وصــلت هــذه ال %61.89لــم تكــن تمثــل ســوى  1995ففــي ســنة  ،ةبســنســنة تــزداد هــذه ال

ــــى 2009 قیمــــة هــــذه اإلیــــرادات ســــنة انخفضــــتولقــــد  2008ســــنة  ملیــــار دیناربســــبب انخفــــاض اســــعار  2412.7ال
 3979.7 و2010ملیـــار دینـــار ســـنة 2905ة ولكـــن ارتفعـــت بعـــد ذلـــك لتصـــل الـــى المحروقــات فـــي االســـواق العالمیـــ

فخـالل كـل هـذه السـنوات تعتبـر  ،2012ملیـار دینـار سـنة4184تفعت لتصل الى ر وا 2011سنة ملیار دینار جزائري 

)الوحدة مليار دينار(  1999/2011تطور إيرادات الجباية البترولية :   )12(رقم شكلال  
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یــة ســـنة بســبب األزمـــة المالیــة العالمهــي الســنة التـــي شــهدت انخفاضــا كبیــرا الیـــرادات الجبایــة البترولیــة  2009ســنة 
على األسواق العالمیة بشكل عام وأسواق النفط بشكل خاص بحیث سادت حالـة ركـود كبیـر فـي  هاإنعكاساتو  2008

أسـعار البتـرول خـالل هـذه الفتـرة إنخفاضـا  تأثر على أسعار النفط بحیـث إنخفضـما وهو  بعد تلك الفترة ملأسواق العا
ـــم تـــ ـــ وازنـــة العامـــةؤثر علـــى وضـــعیة المكبیـــرا ولكـــن ل ـــة فـــي تق یر دللدولـــة بســـبب الســـعر المرجعـــي الـــذي تعتمـــده الدول

دوالر بینمـا  55الذي یعتبر بعید عن السـعر الحقیقـي للبرمیـل بحیـث لـم یـنخفض سـعر البرمیـل إلـى مـا دون اإلیرادات 
ت ضـدوالر ولكـن تلـك اإلنخفاضـات إنعكسـت علـى اإلیـرادات اإلجمالیـة فلقـد إنخف 37السعر المرجعي فهـو فـي حـدود 

ولكــن ارتفعــت بعـــد ذلــك لتصــل الـــى  2009ملیــار دینـــار ســنة  3676إلــى  2008ملیــار دینــار ســـنة  5190.5مــن 
مـــــن % 66.3لتبلــــغ  %20.4ب  2010المحروقــــات ســــنة  إیــــراداتفلقــــد ارتفعــــت ،2012ســــنة ملیاردینار  6411.3

 62.2ســعر البرمیــل حــوالي فبعــدما كــان نفقــات المیزانیــة  إجمــاليمــن %64.4المیزانیــة ومغطیــة ل  إیــرادات إجمــالي
ة دوالر للبرمیــــل ســــن111.05و حــــوالي 2011دوالر للبرمیــــل ســــنة 112.94ارتفــــع لیصــــل الــــى  2009دوالر ســــنة 

2012.   
  الجبایة العادیة: الفرع الثاني

وذلــك بســبب مواصــلة الحكومــة الجزائریــة  1999لقــد عرفــت الجبایــة العادیــة هــي األخــرى إرتفاعــا محسوســا منــذ  
إصالحاتها للقطاع الضریبي ومحاوالتها الحثیثة لمكافحة التهرب الضریبي الذي ینخـر اإلقتصـاد الـوطني، فـنالحظ أن 

إســتقرار النظــام الضــریبي فــي األســاس والــذي  عــدم  رة بســببقمــن اإلیــرادات اإلجمالیــة غیــر مســت نســبة هــذه اإلیــرادات
ثــم إنخفضــت  1999ســنة  % 38.11تمثــلفلقــد كانــت نســبة الجبایــة العادیـة  ،یمثـل القاعــدة األساســیة للجبایــة العادیـة

رتفعـــــت لتصـــــل إلـــــى  2000ســـــنة  % 23.12مباشـــــرة فـــــي العـــــام المـــــوالي لتصـــــل إلـــــى  ٕ  2002ســـــنة  % 37.13وا
نخفضـــت فـــي ســـنة  ٕ الجبایـــة العادیـــة ثـــم إرتفعـــت لتصـــل ســـنة  إیـــراداتمـــن إجمـــالي  % 21.23لـــى لتصـــل إ 2008وا

ــ % 30.22إلــى  2011 جمــالي رادات الجبایــة العادیــة بالنســبة إلوبالتــالي نالحــظ مــن خــالل هــذه النســب أن نســبة إی
یلة التــي اإلیـرادات غیـر مسـتقر تمامـا رغـم إرتفــاع حصـیلة هـذه اإلیـرادات إال أن هـذه الحصــیلة تبقـى بعیـدة عـن الحصـ

ملیــار دینــار  362.2قــد كــان  1999نجــد أن عوائــد اإلیــرادات مــن الجبایــة العادیــة ســنة فتحققهــا الجبایــة البترولیــة ، 
رتفعـــت لتصـــل إلـــى  ٕ ملیـــار  729.9إلـــى  2005وواصـــلت اإلرتفـــاع لتصـــل ســـنة  2003ملیـــار دینـــار ســـنة  595.3وا

 ملیـار دینـار1810.1إلـى  2011مقـدارها سـنة  وصـلملیـار دینـار إلـى أن  1101.9وصلت إلى  2008دینار وفي 
، ویرجـــع هـــذا اإلرتفـــاع إلـــى إرتفـــاع مكونـــات الجبایـــة العادیـــة بســـبب  ملیـــار دینـــار2227.2الـــى 2012لتصـــل ســـنة 

ة یإنعكاس السیاسة الضـریبیة التـي إنتهجتهـا الجزائـر خـالل هـذه الفتـرة بحیـث حاولـت الجزائـر أن تجعلهـا سیاسـة ضـریب
نفتاحهـــا علـــى العـــالم الخـــارجي وتحریرهـــا للتجـــارة الللضـــاع اإلقتصـــادیة مرنـــة تتماشـــى واألو  ٕ خارجیـــة فنجـــد أن جزائـــر وا

ملیـــار دینـــار ســـنة  133.1لتصـــل إلـــى  2000ملیـــار دینـــار ســـنة  86.3إرتفعـــت إیراداتهـــا مـــن ل الجمـــارك قـــد صـــحا
أمــا 2010ســنة ملیــار دینــار  181.9و  2009ملیــار دینــار ســنة  170.2و 2008ملیــار د ســنة 164.9و  2007

نفـــس  ملیـــار دینـــار 355.2إلـــى  2012ووصـــلت ســـنة  ملیـــار دینـــار 222.4د وصـــلت إلـــى    فلقـــ 2011فـــي ســـنة 
رتفعــت لتصــل ســنة  1999ملیــار دینــار ســنة  314.8الشــيء بالنســبة للضــرائب المباشــرة فلقــد كانــت  ٕ الــى   2008وا
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ملیـــار 1527.1 و2010ســـنة 1298وارتفعـــت لتصـــل الـــى  2009ملیـــار دینارســـنة 1146.6و ملیـــار دینـــار965.2
أمــا بالنســبة للضــرائب غیــر المباشــرة  ملیــار دینــار  1984.3فوصــلت إلــى   2012فــي ســنة  اأمــ  2011دینــار ســنة 

وقـــدرت بــــ  1999ملیـــار دینـــار ســـنة  149.7فحصـــیلتها معتبـــرة مقارنـــة بـــاألنواع األخـــرى فـــنالحظ أنهـــا إرتفعـــت مـــن 
فوصـــلت  2012أمـــا فـــي ســـنة   ملیـــار دینـــار572.6إلـــى   2011ووصـــلت ســـنة  2005ملیـــار دینـــار ســـنة  308.8

ان هنـــاك ارتفـــاع ملحـــوظ لنســـبة االیـــرادات خـــارج المحروقـــات مـــن الحـــظ ومنـــه ن ، ملیـــار دینـــار 684.8قیمتهــا إلـــى  
فــي حــین بلغــت  2009ســنة  %14.6بعــدما كانــت 2010ســنة %16.5ارتفعــت ب  فقــداجمــالي ایــرادات المیزانیــة 

مـن جهـة اخـرى بقیـت نسـبة االیـرادات خـارج المحروقـات الـى اجمـالي و  % 87.6الحصة النسبیة لالیرادات الضـریبیة 
تغیــر  2010-2004،فخــالل الفتــرة %18.7وذلــك فــي حــدود  2010الــداخلي خــارج المحروقــات مســتقرة ســنة النــاتج 

هیكل الضریبة خارج المحروقات فقد عرفـت االقتطاعـات مـن المـداخیل واالجـور واربـاح الشـركات ارتفاعـا اسـرع نسـبیا 
قــوق الجمركیــة رغــم الزیــادة الهامــة اي الضــرائب علــى الســلع والخــدمات والحمــن االقتطاعــات مــن النشــاط االقتصــادي 

فلقــد بلغــت االیــرادات خــارج المحروقــات نســبة الــى اجمــالي النــاتج  2012، امــا فــي ســنة  فــي وعــاء هــاتین االخیــرتین
االیــرادات فـي حـین اســتقر اجمـالي %19.5فـي حــدود 2011بعـدما اسـتقرت ســنة %20.9الـداخلي خـارج المحروقــات 

لتبلـغ نســبة  2012سـنة %29.9خلي ومنـه ارتفعــت االیـرادات الضـریبیة بنســبة مـن اجمـالي النــاتج الـدا%40.5بنسـبة 
ناجمـــة اساســـا عـــن تزایـــد كـــل مـــن  2011ســـنة  %84.4خـــارج المحروقـــات بعـــدما كانـــت   مـــن االیـــرادات% 89.1

  .)1(الضرائب على المداخیل والحقوق الجمركیة
 .1999/2012خالل الفترة  العامة اإلیراداتتطور والجدول الموالي یبین لنا 

 
 
  
 

                                                             
 ( 1 2010تقریر محافظ بنك الجزائر امام البرلمان  -)
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  تطور رصید الموازنة العامة للدولة في الجزائر: المطلب الثالث
، وازنــةأثرهــا الواضــح علــى الوضــعیة العامــة للم 1999/2012للسیاســة المیزانیــة للجزائــر خــالل الفتــرة لقــد كــان 

فـي حجـم اإلنفـاق العـام خصوصـا وأن الجزائـر شـرعت فـي برنـامج فإنتهاج سیاسة إنفاقیة توسـعیة أدى إلـى تزایـد كبیـر 
غالفـا مالیـا ضـخما یسـاهم بشـكل كبیـر  دعم اإلنعاش اإلقتصادي عبر عدة مراحل خـالل هـذه المرحلـة وهـو مـا تطلـب

خــالل هـذه الفتــرة إنتعشـت أسـعار البتــرول وهـو مــا  هفـي إرتفـاع النفقــات العمومیـة للمیزانیـة ومــن جهـة أخــرى نالحـظ أنـ
  .إنعكس إیجایا على الوضعیة المالیة للدولة حیث استغلت هذه الفوائض المالیة في إنجاز المشاریع التنمویة

  رصید المیزانیة: الفرع األول     
یمكن القول أن اإلنتعاش في اإلیرادات المالیـة إنعكـس إیجابـا علـى رصـید الموازنـة العامـة للدولـة ، فبعـدما كـان 

ملیار دینار جزائري ، تحول هذا العجـز إلـى فـائض خـالل السـنوات  11.2-بمقدار  1999رصید الموازنة سالبا سنة 
ملیــار دینــار جزائــري  40قــت الموازنــة العامــة للدولــة فــائض بمقــدار حق 2000، ففــي ســنة  2009المالیــة إلــى غایــة 

رتفــع هــذا الفــائض لیصــل إلــى  ٕ فلقــد حققــت الموازنــة العامــة  2006أمــا فــي ســنة  2005ملیــار دینــار ســنة  1030.6وا
ملیـــون  579.3لیصــل إلــى  2008و 2007ملیــار وبعــد ذلــك تقلــص هــذا الفــائض خــالل  1186.8فائضــا یقــدر بـــ 

نقطــة التحـول فــي رصـید الموازنــة فبعـد األزمــة  2009ملیـار دینــار علـى التــوالي ، حیـث كانــت سـنة  999.5و  دینـار
نخفـض الطلـب العـالمي علـى الـنفط وهـو مـا أدى  ٕ المالیة العالمیة شهد العالم ركودا إقتصـادیا مـس معظـم دول العـالم وا

ملیــار دینــار  3676إلــى  2009فضــت ســنة ادات الجبایــة البترولیــة حیــث إنخإلــى إنخفــاض أســعارها مــا أثــر علــى إیــر 
  .2008ملیار دینار سنة  5190.5بعدما كانت 

لجبایــة البترولیــة حیــث ومــع اإلرتفــاع المحســوس ألســعار الــنفط إرتفعــت معهــا إیــرادات ا 2010ولكــن فــي ســنة  
إنتعــاش  ملیـار دینـار ومـع 74-ملیـار دینـار وهـو مـا أدى إلـى إنخفـاض العجـز المـوازني لیصـل   4392وصـلت الـى 

نتیجـة  2011ملیـار دینـار سـنة  63.5-واصل عجز الموازنـة العامـة إنخفاضـه لیصـل إلـى  2011أسعار النفط سنة 
جراء ملیـــار دینـــار 758.6فـــارتفع العجـــز بشـــكل كبیـــر لیصـــل الـــى 2012امـــا ســـنة  إلرتفـــاع إیـــرادات الجبایـــة البترولیـــة

ملیـار دینـار ســنة  7169.9الـى  2011ملیـار دینـار سـنة  5853.6قـد ارتفـع مــن رتفـاع الكبیـر فـي االنفـاق العـام فاال
 إجمــاليمــن %4.7عجــزا بواقـع  رصــید عملیــات الخزینـة إجمـاليومنـه وبعــد قرابـة عشــریة مــن الفـوائض ســجل ،2012

وهــي ســنة الصــدمة الخارجیــة  2009ســنة %7.2و 2011ســنة %1.2بعــدما كــان یمثــل 2012النــاتج الــداخلي ســنة 
الخزینة العمومیة كما یعبر عن ذلك ارتفاع قائم ادخاراتها المالیـة لـدى بنـك الجزائـر سـنة ،في حین تعززت قدرة تمویل 

ملیــار دینــار  4842.8و  2011ملیــار دینــار نهایــة ســنة  5381.7ملیــار دینــار مقابــل 5633.4والــذي بلــغ  2012
وذلــك  2011ســنة % 37.1مقابــل % 35.6تمثــل قــدرة التمویــل فالنــاتج الــداخلي  إجمــالي إلــىســبة بالنو  2010ســنة 

ـــدین العـــام الـــداخلي تـــفـــي ظـــرف یتمیـــز بمســـتوى  ـــداخلي والـــذي یمثـــل  إلـــىاریخي مـــنخفض لنســـبة ال اجمـــالي النـــاتج ال
ذا،8.3% ٕ ومـن  المحروقـات أسـعاركان تكـوین قـدرة التمویـل للخزینـة قـد سـاهم فـي حمایـة المالیـة العامـة مـن تقلبـات  وا
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یمثــل عنصــر  أصــبحالمیزانیــة  إیــراداتتطــور هیكــل  أن إلــى اإلشــارة األجــدرمــن الصــدمات الخارجیــة المحتملــة فانــه 
  .)1(الهیكل الجدید لنفقاتها إلىهشاشة نسبة 

  .1999/2012والجدول الموالي یبین لنا تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر خالل الفترة    
  

  المیزانیة من الناتج المحلي اإلجمالينسبة رصید :  الفرع الثاني
مـــع تطـــور اإلیـــرادات المالیـــة للمیزانیـــة العامـــة أصـــبح رصـــید المیزانیـــة یمثـــل نســـبة معتبـــرة مـــن النـــاتج المحلـــي 

النــاتج الــداخلي االجمـــالي مــن  % 0.35-حیــث كــان یمثــل  1999نســبة ســلبیة ســـنة  یمثــلاإلجمــالي فبعــد مــا كــان 
أصـبح رصـید الموازنـة العامـة فملیار دینار  400ائضا معتبرا یقدر بـ فحققت الموازنة العامة  2000ومباشرة في سنة 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي %9.70للدولة یمثل 
وعمومـا یمكـن القـول أن هـذه النســبة ترتفـع وتـنخفض علـى حسـب إرتفــاع الفـائض فـي الموازنـة العامـة للدولــة ،  

هذه النسبة غیر مستقرة بسبب عدم إستقرار اإلیـرادات مـن الجبایـة البترولیـة جـراء عـدم ثبـات أسـعار الـنفط فنالحظ أن 
 3.82یسـاوي إلـى كانـت نسـبة رصـید المیزانیـة مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي  2003في األسواق العالمیة ، ففي سـنة 

رتفعت بشكل كبیر حیـث وصـلت إلـى  % ٕ عـد تـدهور أسـعار بو  2006مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي سـنة  %13.94وا
-بـــ  2009ة ســالبة حیــث قــدرت ســنة نســبالبتــرول فــي األســواق العالمیــة بعــد األزمــة المالیــة العالمیــة أصــبحت هــذه ال

وهو ما یدل على أن رصید الموازنة العامة للدولة فـي الجزائـر یعتمـد  % 0.25-قدرت بـ  2011وفي سنة  5.68%
كبیــر علــى إیــرادات الجبایــة البترولیــة وهــذا اإلعتمــاد یكــاد یكــون مطلقــا وذلــك إلنعــدام إیــرادات بدیلــة دائمــة تبعــد  بشــكل

الموازنة العامة للدولة عن الهزات الخطیرة إلنخفاض أسعار البتـرول وبالتـالي فعـدم وجـود قطاعـات إنتاجیـة قویـة تبقـى 
  .م العدید من اإلصالحات التي قامت بها الدولةالموازنة العامة على حافة األزمة في كل لحظة رغ

  الموارد بالموازنة العامة للدولةعالقة صندوق ضبط : الفرع الثالث  
فـي قـانون المالیـة التكمیلـي بإنشـاء حسـاب تخصـیص خـاص تحـت مسـؤولیة  2000لقد قامت الجزائر في سنة 

  .وزیر المالیة وسمي بصندوق ضبط الموارد
ثـم إنشـاء هـذا الصـندوق بحیـث نصــت  2000جــوان  27المـؤرخ فـي  02.00القـانون مـن  10فبموجـب المـادة 

  :یقید في هذا الحساب"المادة على أنه 
  اإلیرادات

 فوائض القیمة الجبائیة الناتجة عن مستوى أعلى ألسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالیة.  
 كل اإلیرادات األخرى المتعلقة بتسییر الصندوق.  

  النفقات  
 ضبط نفقات وتوازن المیزانیة المحددة بواسطة قانون المالیة السنوي.  
 تخفیض الدین العمومي.  

                                                             
2012تقریر محافظ بنك الجزائر امام البرلمان دیسمبر  -) 1)  



2012 - 1990سیاسة المیزانیة في الجزائر خالل   الفصل الرابع 
 

   218  

 

إضـافة إلـى  2002فیفـري  06والمـؤرخ فـي  67/02ومن أجل تنفیذ هذا الـنص تـم إصـدار مرسـوم تنفیـذي رقـم 
  :نفقات المكونة للحساب وهي لتحدید قائمة اإلیرادات وال 2002جوان  16المؤرخ في  02/ 122ذلك القرار رقم 

  اإلیرادات -1
 فوائض القیمة الجبائیة الناتجة عن مستوى أعلى ألسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالیة.  
 كل اإلیرادات األخرى المتعلقة بتسییر الصندوق. 

 قات النف -2
  ضبط النفقات وتوازن المیزانیة المحددة عن طریق قانون المالیة السنوي. 
 تخفیض الدین العمومي بواسطة : 

 .تسدید أصل الدین العمومي الداخلي والخارجي المستحق للتسدید -
 .كل تسدید مسبق للدین العمومي -

وبالتالي یمكن القول أن الهدف الرئیسـي مـن إنشـاء صـندوق ضـبط  اإلیـرادات هـو إمتصـاص الفـائض مـن مـوارد 
  .المیزانیة ، التي أنعشت هذا الصندوق منذ إنشائه

إمتصـاص الفـائض مـن مـوارد المیزانیـة ، بحیـث إنشاء صندوق ضـبط المـوارد هـو  و منه نالحظ أن الهدف من
تتكون إیرادات الصندوق من فوائض القیمة الجبائیة الناتجة عن مستوى أعلى ألسعار المحروقات علـى تلـك األسـعار 

كـل اإلیـرادات األخـرى المتعلقـة بتسـییر الصـندوق  یت علیها اإلیرادات في قـانون المالیـة ، إضـافة إلـىنالمتوقعة التي ب
، أمــا نفقاتــه فتتكــون مــن ضــبط النفقــات وتــوازن المیزانیــة المحــدد عــن طریــق قــانون المالیــة الســنوي وتخفــیض الــدین 

  )1( :العمومي وذلك بواسطة
  تسدید أصل الدین العمومي الداخلي والخارجي المستحق للتسدید. 
  العموميكل تسدید مسبق للدین. 

وبالتالي نالحـظ أن نفقـات صـندوق ضـبط اإلیـرادات موجهـة بالدرجـة األولـى لضـبط تـوازن الموازنـة العامـة للدولـة 
وتخفـــیض قیمـــة الـــدین العمـــومي ومـــن أجـــل ذلـــك یهـــدف هـــذا الصـــندوق إلـــى إبقـــاء عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة فـــي 

  .المستوى المقرر في قانون المالیة وتمویل هذا العجز
یسـوى هـذا العجـز و العامـة للدولـة  المیزانیـةعجـزا فـي  تحتـويلتالي نالحظ أن مشـاریع قـوانین المالیـة لكـل سـنة وبا

بواسطة صندوق ضبط اإلیرادات ، وبالتـالي یمكـن القـول أن هـذا الصـندوق مـا هـو إال وسـیلة تسـتخدمها الحكومـة مـن 
ول وتحقیقهــا لفــوائض مالیــة معتبــرة جــراء إرتفــاع ألســعار البتــر أجــل التصــرف بشــكل مــدروس إتجــاه اإلرتفــاع المفــاجئ 

طیة وتوجیهها لمواجهـة أي إنخفـاض فـي أسـعار دفها التسییر المحكم للموارد النفإیرادات الجبایة البترولیة ، فهو أداة ه
ائــر الـنفط فــي األســواق العالمیــة وبالتــالي یعتبــر كــأداة حمایـة إلبقــاء الموازنــة فــي وضــعیة التــوازن ، خصوصــا وأن الجز 

لــف أهــدافها التنمویــة ثــم بعــد ذلــك السیاســة المیزانیــة مــن أجــل تحقیــق مخت أدواتكــأداة  مــن  تســتعمل العجــز المــوازني
  .والجدول الموالي یبین موارد ونفقات صندوق ضبط الموارد لبعض السنوات ،قوم بتغطیة هذا العجزت

                                                             
 .152جمال لعمارة ، مرجع سابق ، ص   -)1(
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           ، و اآلفاق دور صنادیق الثروة السیادیة في تمویل إقتصادیات الدول التغطیة الواقع: بوفلیح نبیل :المصدر  
  .204، ص  2010/2011 -03-أطروحة دكتوراه غیر منشورة كلیة العلوم اإلقتصادیة ، جامعة الجزائر             

خــالل مــا ســبق یمكــن القــول أن الفــوائض المالیــة للجزائــر كــان لهــا أثرهــا البــالغ علــى السیاســة اإلقتصــادیة ومــن      
أي مشــاكل مالیــة جــراء تلــك الفـــوائض  الجزائر خــالل هـــذه الفتــرة لــم تعــانعمومــا وعلــى سیاســة المیزانیــة خصوصــا فــ

سیاســة العجــز المقصــود والــذي خصــص لــه فالموازنــة العامــة للدولــة كانــت فــي حالــة جیــدة رغــم أن الجزائــر إنتهجــت 
صندوق الموارد لكي یعالج أي إختالل في الموازنة ویكون كدرع یحمي الوضعیة العامة للمیزانیة جـراء أي تـدهور فـي 
أسعار النفط فـي األسـواق وبالتـالي فعجـز الموازنـة العامـة للدولـة عجـز مـدروس ومقصـود خـالل هـذه الفتـرة لـم یـنعكس 

ونهــا الخارجیــة ت والمؤشــرات اإلقتصــادیة الكلیــة ، فنتیجــة للفــوائض المالیــة قامــت الدولــة بتســدید دیســلبا علــى المتغیــرا
 4.2إلـى  2005ملیـار دوالر سـنة  16.4إلـى  1999ملیـار دوالر سـنة  28.31مـن  خالل هذه الفتـرة فقـد إنخفضـت

  . 2011ملیون دوالر سنة  617.9إلى حتى وصلت  2008ملیار دوالر سنة 
جــراء السیاســة  2012سـنة  % 9مـا یقــارب أمـا نســبة التضـخم فلقــد عرفـت إرتفاعــا فـي اآلونــة األخیــرة حیـث وصــلت  

 % 5قـد إنخفضـت إلـى حـدود ف 2013اإلنفاقیة التوسعیة التي قامـت بهـا الحكومـة ولكـن مـع الثالثـي الثـاني مـن سـنة 
إنخفضـت % 2.6 تمثـل نسـبة 1999انـت سـنة كانت في الحدود المعقولة فك 2011إلى  1999وعموما خالل الفترة 

وهـذا اإلرتفــاع هــو منطقـي نتیجــة للسیاســة  2008ســنة  % 4.4ثـم إرتفعــت لتصــل إلـى  % 1.5لحــوالي  2005سـنة 

  قیمة اإلستخدامات المتعلقة بتمویل عجز المیزانیة  الموارد  السنوات
2000  435.237  0  
2001  356.001  0  
2002  198.038  0  
2003  476.092  0  
2004  944.391  0  
2005  2090.524  0  
2006  3640.686  91.530  
2007  4669.839  531.952  
2008  5503.690  758.180  
2009  4680.747  364.282  

: )18(جدول رقم   

الوحدة مليار دينار 2000/2009تطور صندوق ضبط الموارد خالل الفترة   
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نسـبة  أمـاالنقدیة التوسعیة التي إنتهجتها الدولة خالل هذه الفترة لتتماشى مع المشاریع التنمویـة التـي كانـت تقـوم بهـا ، 
وفـي  1999سـنة   % 30بعـدما كانـت فـي حـدود  %11.3قـد وصـلت إلـى حسـوس فخفضـت بشـكل مالبطالـة فلقـد إن

  .% 10ها بحوالي تنسب قدرت 2012سنة 
ملیـــار دوالر ســـنة  143.1لتصـــل إلـــى  1999ملیـــار دوالر ســـنة  6.8أمـــا إحتیاطـــات الصـــرف فلقـــد إرتفعـــت مـــن    

رتفعـــت نهایـــة ســـنة  2008 ٕ ر مؤشـــرات تعتبـــملیـــار دوالر ، كـــل هـــذه المؤشـــرات  194.5لتصـــل إلـــى حـــدود  2012وا
إیجابیـة حـول الوضـعیة العامـة لإلقتصـاد الجزائـري عمومـا والموازنـة العامـة للدولـة خصوصـا ، فالموازنـة العامـة للدولـة 
لهـا عالقـة وثیقـة بكـل هـذه المؤشـرات فكـل سیاسـة میزانیـة غیـر مبنیـة علـى أطـر وقواعـد صـحیحة سـوف تـنعكس سـلبا 

  .ء هذه المؤشراتعلى آدا
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  ل ــــــة الفصــــــــخالص
،مـن أجـل  2012-1990خـالل الفتـرة   من خالل هذا الفصل أردنا تسلیط الضوء علـى سیاسـة المیزانیـة فـي الجزائـر    

  :معرفة كل جوانبها وكیفیة عملها ودورها في عالج عجز الموازنة العامة،ولقد توصلنا من خالل تناول هذا الفصل إلى 
تعتمـــد الموازنـــة العامـــة للدولـــة فـــي الجزائـــر بالعدیـــد مـــن  المبـــادئ والقواعـــد التـــي تحكمهـــا وتمـــر بالعدیـــد مـــن المراحـــل  - 1

والمعروفة بـدورة الموازنـة العامـة إضـافة إلـى كیفیـة الرقابـة علیهـا واهـم الجهـات التـى تقـوم بهـذه العملیـة ، كـل هـذه  الرئیسیة التي
النقـاط أعطــت لنــا صــورة واضــحة حــول األطــر التــي تحكــم الموازنــة العامــة للدولــة وتوصــلنا أنهــا ال تختلــف عــن األطــر النظریــة 

  .للموازنة العامة للدولة في معظم الجوانب
مــرت سیاســـة المیزانیـــة بــالجزائر بالعدیـــد مـــن المحطــات كـــان أولهـــا محطــة االصـــالحات االقتصـــادیة التــي قامـــت بهـــا  - 2

ختلــت  1986الجزائـر فــي نهایــة الثمانینــات ، بحیــث كــان لوقــع أزمــة  ٕ األثــر الكبیــر علــى الوضــعیة اإلقتصــادیة فــي تلــك الفتــرة وا
حات إقتصــادیة مهمــة بمعیــة المؤسســات المالیــة الدولیــة والتــي تعتمــد كــل التوازنــات، وهــو مــا أدى بــالجزائر للــدخول فــي إصــال

على آلیات تمویل محددة وبشروط معینة، بحیث قامت الجزائر باللجوء إلى صـندوق النقـد الـدولي ألكثـر مـن مناسـبة كـان أولهـا 
تقرار  إلقتصـــادها حیـــث قامـــت بإنتهـــاج بـــرامج تصـــحیحیة هیكلیـــة تهـــدف إلـــى إعـــادة اإلســـ 1995و آخرهـــا ســـنة  1989ســـنة 

الــوطني و كانــت متبوعــة بقــروض مــن صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ، فحاولــت الجزائــر  مــن خــالل هــذه اإلصــالحات 
العمــل علــى إعــادة بنــاء سیاســاتها اإلقتصــادیة وفــق المرحلــة الجدیــدة التــي فرضــتها علیهــا التطــورات اإلقتصــادیة العالمیــة وهــي 

مـــا إنعكـــس علـــى سیاســـاتها اإلقتصـــادیة عمومـــا وسیاســـة المیزانیـــة خصوصـــا ، فلقـــد كـــان لهـــذه  الـــدخول إلقتصـــاد الســـوق وهـــو
اإلصــالحات األثــر البــالغ علــى مســار اإلقتصــاد الــوطني رغــم ســیطرة إیــرادات الجبایــة البترولیــة علــى الجانــب التمــویلي للموازنــة 

الجزائــر أن تعــالج الكثیــر مــن اإلخــتالالت وأن تعیــد إســتطاعت  1998العامــة للدولــة ، وبعــد إنتهــاء اإلصــالحات الهیكلیــة ســنة 
 .اإلقتصاد إلى مساره الصحیح

تغیـرت السیاسـة اإلقتصـادیة عمـا كانـت علیـه فـي الفتـرة السـابقة  1999بعد إنتعاش إیرادات المیزانیة العامة بعـد سـنة   - 3
یـــة التـــي تمتلكهـــا بســـبب إرتفـــاع وخصوصـــا مـــا تعلـــق بسیاســـة المیزانیـــة، بحیـــث أصـــبحت سیاســـة توســـعیة جـــراء الفـــوائض المال

إیرادات الجبایة البترولیة ، لذلك شرعت فـي إنجـاز مشـاریع تنمویـة ضـخمة وهـو مـا إنعكـس علـى نفقـات الموازنـة حیـث إرتفعـت 
إرتفاعــا هــائال مقارنــة بــالفترة الســابقة وهــو مــا یعكــس تحكــم الفــوائض فــي مســار السیاســة اإلنفاقیــة خصوصــا والسیاســة المیزانیــة 

، بحیــث تحسـن رصــید الموازنـة العامــة للدولـة خــالل هـذه الفتــرة رغـم وجــود تذبـذبات فــي مـداخیل الجبایــة البترولیـة جــراء عمومـا 
عــدم إســتقرار أســعار البتــرول إال أن وضــعیتها العامــة جیــدة وهــو مــا إنعكــس علــى أداء المؤشــرات اإلقتصــادیة الكلیــة ورغــم كــل 

مــا دامــت متعلقـة وتابعــة لعامـل رئیســي یــتحكم فیهـا وهــو أســعار الـنفط فــي األســواق هـذه المؤشــرات الجیـدة ال یمكــن التفــاؤل بهـا 
العالمیة ، لذلك ال بـد مـن تفعیـل مـوارد حقیقیـة لموازنـة الدولـة تـنعكس علیهـا باإلیجـاب وال تـتحكم فیهـا عناصـر خارجیـة ، وذلـك 

ا الرئیســي تحقیــق تنمیــة شــاملة باإلهتمــام بإنتهــاج سیاســة میزانیــة رشــیدة تكــون مبنیــة علــى أطــر وقواعــد صــحیحة یكــون هــدفه
  .تابالقطاعات المنتجة للثروة والقیمة المضافة وذلك خارج قطاع المحروق
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وعالجھ توس العامة    زاملوازنة
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 تمهیـــــــد
  

وهي تعمل ومنذ استقاللها رها لتحقیق االستقرار االقتصادي، تسعى كغی التيتعتبر تونس من بین الدول العربیة 
قد دخلت في تشیید مشاریع االختالالت الهیكلیة ف على بناء اقتصاد قوي یكون بعیدا عن الهزات االقتصادیة و

مبالغ كبیرة على هذه المشاریع  ما  إنفاقتنمویة خصوصا في السبعینات من القرن الماضي وذلك ما تطلب منها 
المالیة في  األزمةبوادر  بدأتتیجة للسیاسة االنفاقیة التوسعیة ن العام ومع بدایة الثمانینات و إنفاقهازاد من حجم 

من النفط محدود بحیث تعتمد على  إنتاجهاان لها محدودة كما  وخصوصا وان الموارد المالیة األفقتونس تلوح في 
لم تجد المالیة في تونس و  األوضاعتعقدت  1986ومع نهایة ، األولىالقطاع الزراعي والقطاع السیاحي بالدرجة 

من اجل تمویل احتیاجاتها ومنذ منه حیث قامت باالقتراض لالقتراض من صندوق النقد الدولي ،اللجوء  إالمخرجا 
وسیاسة  فتونس كانت تسعى النتهاج سیاسة میزانیة حذرة عموماالمسیرة مع صندوق النقد الدولي ،  بدأتتلك الفترة 

ها الن مواردها تعتمد على الضرائب واالقتراض الداخلي وذلك لمحدودیة مواردانفاقیة انكماشیة خصوصا ، 
سیاسة المیزانیة ث تبین لنا مسار ثالثة مباح إلىالفصل  بتقسیمومن اجل توضیح كل هذه النقاط قمنا ،  والخارجي

سیاسة المیزانیة  تؤثر على صیاغة التيهي العوامل  ما و اإلصالحاتوبعد فترة  اإلصالحاتلتونس خالل فترة 
  :كاألتيلیاتها في عالج عجز الموازنة العامة للدولة حیث قسم هذا الفصل تستخدم آ وكیف
 

  .االطار النظري للموازنة العامة للدولة في تونس :األولالمبحث 
  .1986/2000سیاسة المیزانیة في تونس خالل الفترة  :الثانيالمبحث 

  .2001/2012الفترة تحلیل عجز الموازنة العامة في تونس خالل : المبحث الثالث
 
  

 
  
  
  
 
 
  

  اإلطار النظري لموازنة العامة للدولة: المبحث األول
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والــذي  2004مــاي  13المــؤرخ فــي  42عــدد  تعتمــد الموازنــة العامــة للدولــة فــي تــونس علــى القــانون األساســي 
، وجــاء هــذا القــانون بأحكــام للمیزانیــة 1967دیســمبر  8المــؤرخ فــي  53عــدل وتمــم القــانون األساســي للمیزانیــة عــدد 

العامة تعتبر القاعدة األساسیة العامة في تونس ، وینقسم هذا القانون إلى ثالث أقسام رئیسـیة تحـدد المعـالم األساسـیة 
ســـواء فیمـــا تعلـــق بالمیزانیـــة بحـــد ذاتهـــا أو كیفیـــة تنفیــذ وتأدیـــة النفقـــات مـــن جهـــة وكیفیـــة اســـتخالص المـــوارد  للمیزانیــة

  .العمومیة من جهة أخرى
  مفهوم الموازنة العامة للدولة في تونس: المطلب األول

  .تونسيطلب إلى تعریف الموازنة العامة وخصائصها ومبادئها وتبویبها في التشریع المنتطرق في هذا ال
  تعریف الموازنة العامة للدولة وخصائصها : الفرع األول

 تعریف المیزانیة: أوال   
 . )1( ضبط جملة تقدیرات الموارد والنفقات المرخص للحكومة في تنفیذها بعنوان كل سنةالمیزانیة وثیقة قانونیة ت   

ذن تكـالیف الدولـة ومواردهــا ، بحیـث یــؤ مـن خـالل التعریــف نالحـظ أن المیزانیــة العامـة للدولـة تــنص علـى جملــة   
بها في حدود أهداف مخططات التنمیة وعلى أساس التـوازن االقتصـادي والمـالي الـذي یضـبطه المیـزان االقتصـادي ، 

  .دیسمبر من نفس العام 31السنة المالیة في أول جانفي من كل سنة وتنتهي في بحیث تبدأ 
 خصائص المیزانیة : ثانیا
تتماشى الخصائص التي تحكـم الموازنـة العامـة للدولـة فـي تـونس مـع الخصـائص العامـة للموازنـة وتتمثـل هـذه         

 .) 2(: الخصائص في
 خاصیة التقدیر -1

وهــي توقـــع حجـــم مـــوارد ونفقـــات الدولـــة بشـــكل متـــوازن وعلـــى أســـاس مجموعـــة مـــن المعطیـــات ذات طبیعـــة مالیـــة     
 .واقتصادیة واجتماعیة داخلیة وخارجیة

 خاصیة الترخیص -2
، بحیــث یتــولى إال بعــد موافقــة الســلطة التشــریعیةال یمكــن للحكومــة أن تباشــر تنفیــذ مشــروع میزانیــة ســنة معینــة  

مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارین التــرخیص فــي تعبئــة المــوارد فــي إنجــاز النفقــات ومنــه إعطــاء الصــیغة القانونیــة 
 .على الموازنة

  خاصیة الدوریة -3
اصـــیة علـــى اإلنتظـــام فـــي إعـــداد المیزانیـــة واإلقتـــراع علیهـــا وتنفیـــذها بشـــكل دوري ویـــتم القیـــام بهـــذه وترتكـــز هـــذه الخ 

 .العملیات المتكررة كل سنة
 الخاصیة اإلقتصادیة -4

                                                             
 1996نوفمبر        25المؤرخ في  103المعدل بالقانون األساسي عدد  1967دیسمبر  08المؤرخ في  1967لسنة  53القانون األساسي للمیزانیة عدد  - )1(

  .2004ماي  13المؤرخ في  42والقانون األساسي 
  .نفس المرجع السابق_ )2(
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نـــــدماجها ضـــــمن اإلختیـــــارات اإلقتصـــــادیة     ٕ وهـــــي مســـــاهمة المیزانیـــــة فـــــي تنشـــــیط الحركـــــة اإلقتصـــــادیة بالدولـــــة وا
 .المنصوص علیه بمخطط التنمیة والمیزان اإلقتصاديواإلجتماعیة وفقا للتوجهات 

وترتكــز كــل هــذه الخصــائص علــى أولویــات العمــل التنمــوي لهــذه الفتــرة وتضــمن إجــراءات تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
  .التوازنات العامة لمیزانیة الدولة

  مبادئ الموازنة العامة للدولة: الفرع الثاني  
  .) 1( :امة وهيالعدید من المبادئ الهلة في تونس تحكم الموازنة العامة للدو 

 مبدأ الوحدة:  أوال
تتضمن الموازنة جمیع الموارد والنفقات دون إستثناء وتجمیعها في وثیقة واحـدة ، بحیـث یمكـن هـذا المبـدأ السـلطة     

 .العمومیة من اإللمام بمجمل نشاط الدولة وبتطور وضعها المالي
 مبدأ السنویة : ثانیا

مضـــمون هـــذا المبـــدأ أن یـــتم إعـــداد الموازنـــة واإلقتــــراع علیهـــا وتنفیـــذها كـــل ســـنة ، ویمـــنح التـــرخیص التشــــریعي      
  .السنوي للحكومة أن تمتد السنة المالیة في تونس من غرة جانفي إلى نهایة شهر دیسمبر من كل سنة

  .) 2( :ولكن هناك بعض اإلستثناءات على مبدأ السنویة وهي
اإلذن بصـرف النفقـات خـالل جانفي من السـنة الموالیـة، وهـو مـا یعنـي  20نة المالیة إلى یوم یمكن تمدید الس - 1

دراجها ضمن میزانیة السنة السابقة ٕ  .) 3(الفترة اإلضافیة وا
عتمـــادات دفـــع بحیـــث أن إعتمـــادات  - 2 ٕ عتمـــادات تعهـــد وا ٕ یـــتم تصـــنیف نفقـــات التنمیـــة إلـــى إعتمـــادات البـــرامج وا

 .من سنة إلى أخرى حصرها في إطار السنة فهي تنتقلالتعهد ساریة المفعول دون 
فیمــا یتعلــق بصـــنادیق الخزینــة یـــتم نقــل فــوائض هـــذه الصــنادیق مـــن ســنة إلــى أخـــرى ومواصــلة صـــرفها دون  - 3

 .تحدید في الزمن ما لم یصدر ما یخالف ذلك
 مبدأ الشمولیة: ثالثا

أســاس هــذا المبــدأ هــو توظیــف جمیــع المــوارد لتغطیــة جمیــع نفقــات الموازنــة العامــة، وعــدم تخصــیص مــورد معــین    
لتمویل نفقة معینة وهذه القاعدة تعرف بقاعدة عـدم التخصـیص ، أمـا قاعـدة عـدم المقاصـة فتقـوم علـى ترسـیم تقـدیرات 

الـــواردة بینهـــا ودون توظیــف وأهــم اإلســتثناءات كافــة المــوارد وكافــة النفقــات ضـــمن مشــروع الموازنــة دون أي مقاصــة 
 :على هذا المبدأ في تونس ما یلي

اســتخدام بعــض المــوارد لتســدید بعــض المصــاریف عــن طریــق صــنادیق الخزینــة ، وتوظیــف مقــابیض لتمویــل  - 1
 .عملیات معینة تهم بعض المصالح العمومیة

                                                             
 1996نوفمبر        25المؤرخ في  103المعدل بالقانون األساسي عدد  1967دیسمبر  08 المؤرخ في 1967لسنة  53القانون األساسي للمیزانیة عدد  - )1(

  .2004ماي  13المؤرخ في  42والقانون األساسي 
  . نفس المرجع السابق_  )2(
  .الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومیة  - )3(
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 .شكل موارد تستعمل مباشرة كنفقاتتوظیف بعض موارد القروض الخارجیة لتمویل مشاریع التنمیة على  - 2
التصـــرف مـــن خـــالل المنشـــآت العمومیـــة ال یـــتم إدراج میزانیاتهـــا ضـــمن میزانیـــة الدولـــة علـــى أن تـــدفع النـــاتج  - 3

 .الصافي اإلیجابي لفائدة میزانیة الدولة وذلك مع إمكانیة تقدیم دعم لها من میزانیة الدولة في حالة العجز
  المیزانیة والمصادقة علیهإعداد مشروع : المطلب الثاني

  )1(:تمر عملیة إعداد مشروع المیزانیة العامة للدولة في تونس بالمراحل التالیة
ضـبط التوجهـات العامـة والتعلیمـات التـي یجـب أخـذها ییتولى الـوزیر األول فـي بدایـة كـل سـنة إصـدار منشـور   -1

المقبلـة ، ثـم بعـد ذلـك یوجـه إلـى كـل اإلدارات المعنیـة بعین اإلعتبار عند ضـبط تقـدیرات النفقـات وذلـك بالنسـبة للسـنة 
 .من أجل البدء في إعداد میزانیة السنة المقبلة

تتــولى كــل اإلدارات التابعـــة للدولــة ضـــبط التقــدیرات الســـنویة لنفقــات المصـــالح التابعــة لهـــا وتوجیههــا إلـــى وزارة  -2
 .المالیة وذلك قبل نهایة شهر ماي من كل سنة

ضـم تقـدیرات یلى وزیـر المالیـة دراسـة المقترحـات الـواردة مـن مختلـف الـوزارات ثـم بعـد ذلـك في هـذه المرحلـة یتـو  -3
 .المداخیل والقیام بإعداد مشروع قانون المالیة وعرضه على مجلس الوزراء

یتولى مجلس الوزراء النظر في مشروع قانون المالیة وضبطه من قبل رئیس الجمهوریـة فـي شـكله النهـائي بعـد  -4
أكتــوبر مــن كــل ســنة بعــد عرضــه علــى  25ى مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارین فــي أجــل أقصــاه ذلــك یعــرض علــ

 .المجلس الدستوري
  أسالیب إعداد مشروع المیزانیة: الفرع األول

  .تقدیر النفقات العامة وتقدیر الموارد العامة: تمر عملیة ومشروع المیزانیة بنقطتین رئیسیتین وهما  
 العامةتقدیر النفقات : أوال

تعتبر عملیة تقدیر النفقات العامة من الركائز األساسیة لعملیة إعـداد المیزانیـة العامـة بحیـث یـتم فـي هـذه المرحلـة     
  )2(:تقدیر كل النفقات التي تعتمد علیها المیزانیة وتتمثل هذه النفقات في

 )التسییر(تقدیر نفقات التصرف - 1
التوجهــات والتــدابیر المنصــوص  تقــوم كــل وزارة بإعــداد نفقــات التصــرف الالزمــة لتســییر مصــالحها علــى أســاس     

علیهــا بمنشــور الــوزیر األول ،فالمرتبــات واألجــور یــتم ضــبط تقــدیراتها علــى أســاس العــدد اإلجمــالي لألعــوان بــإختالف 
ت علــى التقاعــد والترقیــات ، أمــا فیمــا یخــص نفقــات واإلحــاال لهــم ات الجدیــدةمــع األخــذ بعــین اإلعتبــار اإلنتــداب رتــبهم

المعــــدات والوســــائل یــــتم ضــــبط التقــــدیرات باإلعتمــــاد علــــى نتــــائج تنفیــــذ میزانیــــات الســــنتین أو ثــــالث ســــنوات األخیــــرة 

                                                             
 1996نوفمبر   25المؤرخ في  103المعدل بالقانون األساسي عدد  1967دیسمبر  08المؤرخ في  1967لسنة  53القانون األساسي للمیزانیة عدد  -)1( 

  .2004ماي  13المؤرخ في  42والقانون األساسي 
 1996نوفمبر   25المؤرخ في  103ون األساسي عدد المعدل بالقان 1967دیسمبر  08المؤرخ في  1967لسنة  53القانون األساسي للمیزانیة عدد  -)1(

  .2004ماي  13المؤرخ في  42والقانون األساسي 
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والتقدیرات المعینة للسـنة الجاریـة ، وأخیـرا اإلعتمـادات المسـندة للمؤسسـات العمومیـة فتضـبط تقـدیراتها باإلعتمـاد علـى 
نجازات السنة الجاریةن ٕ  .تائج تنفیذ میزانیات المؤسسات المعنیة وتقدیراتها الجدیدة وا

 )التجهیز( تقدیر نفقات التنمیة  - 2
فالمشـاریع التنمیـة اإلقتصـادیة واإلجتماعیـة،  یتم ضـبط التقـدیرات فـي إطـار األهـداف الكمیـة والنوعیـة لمخطـط   

بصـدد اإلنجـاز لهـا األولویـة المطلقـة فـي تخصـیص اإلعتمـادات مـن أجـل مواكبـة نسـق تقـدم األشـغال، أمـا  التي تكون
الدراسـات الفنیـة وخطـة المشاریع الجدیدة تتولى الوزارات إعداد الملفات والتقـدیرات الخاصـة بهـذه المشـاریع علـى ضـوء 

  .التمویل وتسویة المسائل العقاریة
 لعموميتقدیر نفقات تسدید الدین ا  - 3
التـي  رجي أصـال وفائـدة علـى أسـاس األقسـاطتقوم وزارة المالیة بإعداد تقدیرات تسدید الدین العمومي الداخلي والخا   

 .ستحل السنة المقبلة
 العامة تقدیر الموارد: ثانیا

تعتبر عملیة تقدیر الموارد العامة من مرتكزات عملیة إعداد المیزانیة العامة بحیـث یـتم فـي هـذه المرحلـة تقـدیر كـل    
 :الموارد التي تعتمد علیها المیزانیة وتتمثل فیما یلي

 تقدیر المداخیل الجبائیة -1
بعــین اإلعتبــار الضــغط الجبـــائي یــتم تقــدیر المــداخیل الجبائیــة علــى أســاس نتــائج الســنوات الماضــیة مــع األخــذ 

قـانون المالیـة للسـنة المعینـة وطریقـة التنمیـة للسـنة المقبلـة ، بحیـث تشـتمل المـوارد  عوالتدابیر الجدیدة المقترحـة بمشـرو 
الجبائیــة األداءات المباشــرة اإلعتیادیــة واألداءات والمعــالیم غیــر المباشــرة اإلعتیادیــة بمــا فــي ذلــك األداءات الموظفــة 

 .ق الخزینةلصنادی
  تقدیر المداخیل غیر المباشرة  -2

ط باإلعتمـاد علـى سـعر البرمیـل علـى أسـاس عائـدات المسـاهمات فـي مؤسسـات اإلنتـاج الـوطني للـنف ویكـون ذلـك
وكمیـــة الغـــاز العـــابرة للدولـــة التونســـیة ، واســـترجاع القـــروض الممنوحـــة مـــن قبـــل الدولـــة لفائـــدة المؤسســـات والمنشـــآت 

 .ومداخیل أمالك الدولة
 تقدیر موارد اإلقتراض -3

دولـة ، بحیـث البــد لتضـبط علـى أسـاس حجــم أصـل الـدین العمـومي الــداخلي والخـارجي وعجـز الموازنـة العامــة ل 
أن تغطــي مجمــوع نفقــات أصــل الــدین مضــافا إلیــه عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، ومصــدر مــوارد اإلقتــراض قــد یكــون 

الســـوق الخارجیـــة فتكـــون علـــى شـــكل نطـــاق التعـــاون الثنـــائي أو متعـــدد الســـوق الداخلیـــة فـــي شـــكل رقـــاع الخزینـــة أمـــا 
األطـــراف أو الســـوق المالیـــة العالمیـــة ، ففـــي التشـــریع التونســـي یعـــرف عجـــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة بأنـــه الفـــارق بـــین 

 .الموارد الذاتیة والنفقات دون اعتبار تسدید الدین
  قة علیهمشروع المیزانیة والمصاد مناقشة: الفرع الثاني
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 25یتم عرض مشروع قانون المالیة من قبل الحكومة على مجلس النـواب  ومجلـس المستشـارین فـي أجـل أقصـاه     
  :أكتوبر من كل سنة ،فمشروع قانون المالیة یتضمن األحكام التالیة

 .األحكام المتعلقة بالتراخیص في استخالص الموارد العمومیة وبتحدید مبلغها اإلجمالي -1
 .المتعلقة بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرفاألحكام  -2
األحكـــام المتعلقـــة بنفقـــات التنمیـــة وبتحدیـــد مبلغهـــا األقصـــى المفتـــوح لفائـــدة میزانیـــة الدولـــة ومیزانیـــات  -3

 .المؤسسات العمومیة
 .األحكام المتعلقة بتعبئة الموارد الجبائیة وغیر الجبائیة وضبط اإلجراءات المالیة -4
 .بالترخیص في اإلفتراضات واإللتزامات لفائدة الدولةأحكام خاصة  -5
 .أحكام خاصة بالحسابات المتعلقة بالخزینة والصنادیق الخاصة وتنقیحها أو إلغائها -6
أحكام متعلقة بضبط المبلـغ األقصـى لمـنح ضـمان الدولـة والمبلـغ األقصـى لقـروض الخزینـة وبـالترخیص  -7

 .في اإلقتراضات واإللتزامات لفائدة الدولة
شروع قانون المالیة جداول تفصیلیة تتعلق بمـوارد میزانیـة الدولـة فصـال فصـال إضافة إلى ذلك یتضمن م -8

ـــدفع  عتمـــادات ال ٕ عتمـــادات التعهـــد وا ٕ وصـــنفا صـــنفا ، ونفقـــات الموازنـــة بالتفصـــیل ، ومـــع ضـــبط إعتمـــادات البـــرامج وا
 .فقات الحسابات الخاصة في الخزینةبالنسبة لنفقات التنمیة ، وموارد ونفقات المؤسسات العمومیة وموارد ون

  :بحیث یكون مشروع قانون المالیة مرفوقا بالوثائق التالیة
تقریــر حــول میزانیــة الدولــة وذلــك فــي إطــار التــوازن اإلقتصــادي والمــالي العــام ویتضــمن خاصــة تحلیــل  - 1

 .لتطور الموارد والنفقات حسب نوعیتها
وكـــذلك حســـب البـــرامج والمهمـــات التـــي یـــتم شـــرح نفقـــات كـــل بـــاب حســـب نوعیتهـــا ، مـــذكرات خاصـــة ب - 2
 .إعتمادها

كل الوثائق التي من شأنها أن تفید مجلس النواب ومجلس المستشـارین عنـد القیـام بدراسـة مشـروع قـانون  - 3
 .المالیة
یقوم مجلس النواب بـالنظر فـي مشـروع قـانون المالیـة خـالل فتـرة ال تتجـاوز سـتة أسـابیع مـن تـاریخ عرضـه علیـه،  

یقــوم رئــیس مجلــس النــواب بــإعالم فــوري لــرئیس الجمهوریــة ورئــیس مجلــس المستشــارین بمصــادقة مجلــس وبعــد ذلــك 
  .بحیث یكون اإلعالم مرفقا بالنص المصادق علیه .النواب على مشروع قانون المالیة

 أمـا مجلـس المستشـارین فیقـوم بـالنظر فـي مشـروع قـانون المالیــة المصـادق علیـه مـن قبـل مجلـس النـواب وذلـك فــي
أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ إحالته علیه ، فنفس حالة المصادقة بدون أي تعدیل یقـوم رئـیس مجلـس المستشـارین 

لـم یصـادق بالنص المصـادق علیـه ، أمـا إذا بإحالته لرئیس الجمهوریة لختمه ویقوم بإعالم رئیس مجلس النواب مرفقا 
یحیلـه إلـى رئـیس المالیة الذي صـادق علیـه مجلـس النـواب مجلس المستشارین في أجل عشرة أیام على مشروع قانون 

یحیــل  المستشــارین إدخــال تعــدیالتعنــدما یطلــب مجلــس  دیســمبر مــن أجــل ختمــه، 31الجمهوریــة فــي أجــل أقصــاه 
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لحكومــة بتكــوین لجنــة مشــتركة وتقــوم او یعلــم رئــیس مجلــس النــواب ، رئــیس المجلــس المشــروع إلــى رئــیس الجمهوریــة
إعــداد نــص موحــد حــول األحكــام موضــوع الخــالف توافــق بالمجلســین تقــوم فــي أجــل ثالثــة أیــام ة مــن أعضــاء متناصــف

  .علیه الحكومة
نجـاز النفقـات ، فإسـتخالص وتعتبر المصادقة على قانون المالیـة ترخیصـا فـي اسـتخالص المـوا ٕ المـوارد تكـون رد وا

إجمالیــا، أمــا إنجــاز النفقــات فاإلعتمــادات غة تقدیریــة حیــث یمكــن تجاوزهــا أو عــدم تحقیقهــا علیــه ذات صــبالمصــادقة 
  .المقترع علیها تمثل حدا أقصى ال یمكن تجاوزه

  استخالص الموارد العمومیة: المطلب الثالث
یحكم عملیة استخالص الموارد العمومیة العدید من القواعد التـي تنظمهـا سـواء فـي عملیـة تبویـب المـوارد أو       

  .اإلستخالص أسالیب
  القواعد األساسیة إلستخالص الموارد :الفرع األول

  :النصوص التي تنظم عملیة إستخالص موارد الدولةمن أبرز    
 .القانون األساسي للموازنة -
 .مجلة المحاسبة العمومیة -
 .مجلة الضریبة على الدخل -
 .مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة -
 .األوامر والقرارات والمناشیر والتعلیمات والمذكرات العامة  -

  .فكل هذه النصوص نجد فیها قوانین تفصیلیة تنظم عملیة تحصیل اإلیرادات للمیزانیة العامة للدولة    
فـي البـاب األول فصـوال تبـین القواعـد األساسـیة ) الدولـة( فنجد في مجلـة المحاسـبة العمومیـة فـي العنـوان الثـاني     

  :) 1(إلستخالص مداخیل الدولة ومن أبرز هذه القواعد
سنویا فـي جبایـة المعـالیم والمحاصـیل وغیرهـا مـن اإلیـرادات العامـة بمقتضـى قـانون المالیـة المقـرر یؤذن  -1

لتلــك الخطــة بشــكل قــانوني  اللمیزانیــة ، وال یجــوز قــبض إیــرادات الدولــة وجبایــة أموالهــا إال مــن قبــل محاســبین عینــو 
 .وبموجب مستندات قانونیة أو ترتیبیة

 .ومیة یعتبر محاسبا بمجرد قبضه لتلك األموالكل عون یكلف بجبایة مداخیل عم  -2
إن قاعـــدة الضـــرائب والمـــداخیل والمحاصـــیل وتصـــفیتها وطـــرق جبایتهـــا ومبـــدأ ســـقوطها بالتقـــادم تقررهـــا  -3

لـه  القوانین الخاصة بكل صنف من أصنافها، وتسلم لألعوان المكلفین بالجبایة عن طریق وزیـر المالیـة أو مـن فـوض
 الضرائب والقرارات والبیوعات  الدیون الصادرة عن السلطة العدلیة أو اإلدارة كجداولندات وزیر المالیة في ذلك مست

 .ة لألحكام وغیرهاوالنسخ التنفیذیة أو المجرد كریةواأل

                                                             
المتعلق  1973دیسمبر    31مؤرخ في  1973لسنة  81من مجلة المحاسبة العمومیة ، الجمهوریة التونسیة قانون عدد  74-73-72-71-69الفصل _  )1(

  .49-48، ص 1973دیسمبر  31بتاریخ  51الرسمي عدد بإصدار مجلة المحاسبة العمومیة الرائد 
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تكـــالیف اإلســـتخالص بالنســـبة لكـــل زیـــر المالیـــة فـــي ذلـــك أن یقـــرر نظـــر لـــوزیر المالیـــة أو مـــن فـــوض و  -4
إن كانـت قیمتهـا ال صنف من الضرائب أو المداخیل أو غیرها من الدیون الراجعة للدولة ترك جبایة المبـالغ المطلوبـة 

 .قع تعیینه من طرفهتتجاوز مقدار ی
اقـع أثنائهـا یقوم المحاسبون بإستخالص المعالیم واإلیرادات التي كلفوا بجبایتها في نفـس السـنة المالیـة الو  -5

التكلیف،والبــد أن یثبتــوا تعــذر اإلســتخالص مــا لــم یتوصــلوا إلیــه قبــل مــوفى الســنة نفســها ویكــون ذلــك طبقــا للموجبــات 
 .المقررة لهذا الفرض بالقوانین واألنظمة والتعلیمات الخاصة الصادرة في هذا الشأن

السـنة المالیـة الموالیـة إلدراجهـا إبتـداء مـن ى بینما تقع إحالة اإلیرادات التي لم یقع تحصـیلها فـي مـوفى كـل سـنة إلـ
  .أول جانفي ضمن اإلیرادات الراجعة لهذه السنة

كات بنكیــة یأمـا طریقـة دفــع األداءات والمعـالیم واإلیــرادات العامـة فتـتم إمــا نقـدا بموجــب أوامـر صـرف إداریــة أو بشـ
المخـــتص أو بواســـطة الـــدفع اإللكترونـــي أو بریدیـــة أو تحـــویالت للحســـاب الجـــاري البریـــدي المفتـــوح بإســـم المحاســـب 

  .متعلق بالمبادالت اإللكترونیة الموثوق بها وفقا  للتشریع الجاري به العمل ال
ل اإلیــرادات العامــة للدولــة جــاءت فــي یكیفیــة تحصــ ســبق نالحــظ أن معظــم الركــائز األساســیة التــي تحكــموممــا   

ل الخــاص بإســتخالص مــداخیل الدولــة بشــكل واضــح فصــل مــن فصــول البــاب األو مجلــة المحاســبة العمومیــة ، فكــل 
  .األسس والطرق والقواعد التي تحكم وتنظم عملیة التحصیل

  تبویب موارد میزانیة الدولة: الفرع الثاني
  .) 1(:لى قسمین موارد العنوان األول وموارد العنوان الثاني یق تقسیمها إیتم تبویب موارد میزانیة الدولة عن طر    

 العنوان األولموارد : أوال
  :قسم موارد العنوان األول إلى جزئین رئیسیینت

فالجزء األول بعنوان المداخیل الجبائیة اإلعتیادیـة یتكـون مـن األداءات المباشـرة اإلعتیادیـة والصـنف الثـاني یتكـون 
  .من األداءات والمعالیم غیر المباشرة اإلعتیادیة

ة اإلعتیادیـــة فیتكـــون مـــن الصـــنف الثالـــث والـــذي یحتـــوي علـــى أمـــا الجـــزء الثـــاني بعنـــوان المـــداخیل غیـــر الجبائیـــ
  .المداخیل المالیة اإلعتیادیة والصنف الرابع متعلق بمداخیل أمالك الدولة اإلعتیادیة

 موارد العنوان الثاني: ثانیا
  :اء أساسیةإلى ثالث أجز  تقسم موارد العنوان الثاني

امس المتعلـــق بإســـترجاع أصـــل قســـم للصـــنفین ، الصـــنف الخـــالجــزء الثالـــث الخـــاص بالمـــداخیل غیـــر اإلعتیادیـــة ین
  .القروض والصنف السادس خاص بالمداخیل غیر اإلعتیادیة األخرى

  اإلقتراض الخارجي أما الجزء الرابع بعنوان موارد اإلقتراض یحتوي على الصنف السابع الخاص بموارد   
  .الخارجي والصنف التاسع خاص بموارد اإلقتراض الخارجي الموظفة االقتراضوالصنف الثامن خاص بموارد  

                                                             
  .04، من الباب األول الصفحة  08، الفصل 07القانون األساسي للمیزانیة ، الفصل  - )1(
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والجــزء الخــامس الخــاص بمــوارد صــنادیق الخزینــة یحتــوي علــى صــنفین الصــنف العاشــر الخــاص بــالموارد الجبائیــة    
  .الموظفة لصنادیق الخزینة والصنف الحادي عشر متعلق بالموارد غیر الجبائیة لصنادیق الخزینة

الل ما سبق نالحظ أن موارد الدولة تجمـع ضـمن أصـناف معینـة وینقسـم كـل صـنف إلـى فصـول حسـب ومن خ      
  .نوعیة األداء أو الدخل أو المحصول

  أسالیب استخالص الموارد :الفرع الثالث  
یـــتم اســـتخالص مـــوارد الهیئـــات العمومیـــة بشـــكل عـــام بتـــدخل عـــونین عمـــومین وهمـــا آمـــر القـــبض والمحاســـب 

ثباتهـــا واإلذن بجبایتهـــا مـــع مراعـــاة األحكـــامبآمـــرو القـــبض  تـــولىالعمـــومي، فی ٕ الخاصـــة  إحقـــاق اإلیـــرادات العمومیـــة وا
  .) 1(داءات الواجب دفعها عاجالباآل

ن عینـوا لتلـك الخطـة بشـكل قـانوني وبموجـب بیجوز قبض إیرادات الدولة وجبایة أموالها إال مـن قبـل محاسـیوال 
بـین آمـر المقـابیض والمحاسـب  إسـتخالص المـوارد العمومیـة هـي عملیـة تكاملیـةلیـة ممستندات قانونیة أو ترتیبیة ، فع

الخاصــة ببعــث عملیــات تنفیــذ مقــابیض المیزانیــة ، أمــا المحاســب لمقــابیض یهــتم بالمرحلــة اإلداریــة العمــومي ، فــآمر ا
  .خالص وتنفیذهاالخاصة بمسك األموال وخزنها ومراقبة مشروعیة أذون اإلستلعمومي یقوم بالمرحلة المحاسبیة ا

  .) 2( :وتتمثل أبرز وظائف آمر المقابیض والمحاسب العمومي فیما یلي
 مهام آمر المقابیض :اوال

  :تنقسم هذه المهام إلى ثالثة أقسام رئیسیة وهي  
 معاینة الموارد الراجعة للمیزانیة  -1

  .بواسطة التحقق من وجود سبب باعث للموارد وهذا  
 دار تصفیة المو  -2

 .المعمول بهافیة مادیة للمورد وتطبیق التعریفة والنسب والقواعد وهي عبارة عن تص     
 ام بعملیة إصدار سندات اإلستخالصالقی  -3

فـــال یمكـــن إجـــراء اإلســـتخالص إال حاســـب مـــن إكمـــال عملیـــة اإلســـتخالص، وهـــي تلـــك الوثـــائق التـــي تمكـــن الم    
  .العدلیة أو اإلداریةیة أو ترتیبیة صادرة عن السلطات بمقتضى مستندات قانون

به إســتقرار فــي اإلتــاوات والمــداخیل القــارة التـي تعــرف شــفـأذون اإلســتخالص النهائیــة تخــص المعـالیم والمحاصــیل 
  .اإلستخالص الوقتیة فتخص الموارد العمومیة الفوریةالزمن ، أما أذون 

ومن أمثلة أذون اإلستخالص النهائیة الخاصـة بالدولـة السـندات الصـادرة عـن مصـالح المراقبـة الجبائیـة ، والعقـود 
أمـــــالك الدولـــــة وأذون إســـــترجاع المبـــــالغ المصـــــروفة علـــــى وجـــــه الخطـــــأ، أمـــــا مـــــن أمثلـــــة  أذون الصـــــادرة عـــــن وزارة 

                                                             
  .09من مجلة المحاسبة العمومیة ، مرجع سابق ، ص  06الفصل  - )1(
  .الیة، أمین المال الجهوي ، تونس ، المفید في المالیة العمومیةاستخالص الموارد العمومیة ، متفقد رئیس المصالح الم" الطاهر زروق ، - )2(
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قـات الـدفع الفـوري الصـادرة عـن مصـالح المراقبـة اإلستخالص الوقتیـة فنجـد محاضـر معاینـة المخالفـات المروریـة وبطا
  .إلخ... الجبائیة ، واألحكام الغیابیة في مادة الخطایا والعقوبات المالیة

 عمومي  مهام المحاسب ال : ثانیا
 :تنقسم مهام المحاسب العمومي إلى قسمین رئیسیین وهما  

 التحقق من صحة المورد -1
 .بحیث یتم التأكد من مطابقة محتوى إذن اإلستخالص مع التشریعات الساریة   

 یة المواردجبا -2
 .یتم القیام بكل ما یلزم حتى یقع إستخالص المبلغ المضمن بإذن اإلستخالص   

تتم عملیة اإلستخالص دون آمر القبض بتولي المحاسـب فـي هـذه الحالـة التصـفیة واإلسـتخالص فـي نفـس الوقـت 
ة ، ومـن أمثلـة ذلـك التصـاریح الجبائیـة بكـل أنواعهـا الشـهریة، ثالثیـة ،سـنویة ، وتسـجیل درة من المطالـب بالضـریبابمب

  .العقود والكتابات
  :ویمكن وضع ملخص ألسالیب اإلستخالص فیما یلي

 .اإلستخالص الفوري بسند من آمر القبض أو دون سند من آمر القبض -
 .اإلستخالص الودي أو اإلستخالص الجبرياإلستخالص بعد التثقیل عن طریق  -

  تأدیة النفقات العمومیة: المطلب الرابع
تشمل نفقات الدولة على نفقات التصـرف ونفقـات فوائـد الـدین العمـومي والتـي تكـون العنـوان األول، ونفقـات التنمیـة 

  .ة ضمن إثنى عشر قسماجمع نفقات الدولمثل العنوان الثاني للمیزانیة ،وتوتسدید أصل الدین العمومي التي ت
  . ) 1( :وتوزیع نفقات العنوان األول على األقسام التالیة

  التأجیر العمومي :القسم األول.  
  وسائل المصالح :القسم الثاني.  
 التدخل العمومي :القسم الثالث.  
 نفقات التصرف الطارئة :القسم الرابع.  
  فوائد الدین :القسم الخامس.  

حتـوي علـى القسـم األول والقسـم ویخـص الجـزء األول نفقـات التصـرف وتبحیث یتم تجمیع هذه النفقات وفق جزئین 
  .الثاني والثالث والرابع أما الجزء الثاني فیخص القسم الخامس المتعلق بفوائد الدین العمومي

  :أما نفقات العنوان الثاني فتوزع على األقسام التالیة
  اإلستثمارات المباشرة :القسم السادس.  
 التمویل العمومي :القسم السابع.  

                                                             
  .02من مجلة المحاسبة العمومیة ، مرجع سابق،ص  4الفصل  -) 1(
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 نفقات التنمیة الطارئة :القسم الثامن.  
 نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة :القسم التاسع.  
 تسدید الدین العمومي :القسم العاشر.  
ویحتــوي علــى القســم الســادس والقســم جمیــع هــذه النفقــات فــي جــزئین ، فــالجزء الثالــث یخــص نفقــات التنمیــة ویــتم ت

الســابع والثــامن والتاســع أمــا الجــزء الرابــع فــیخص نفقــات تســدید أصــل الــدین العمــومي ویحتــوي علــى القســم العاشــر ، 
  . ) 1(وتخصص التنمیة لتنفیذ البرامج المنصوص علیها في مخططات التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

  العمومیة المنظم للنفقات يوالترتیباإلطار القانوني : الفرع األول
  :وفنیة مستمدة من الكثیر من القوانین وأهمها تنفیذ النفقات العمومیة على أساس قواعد قانونیة یتم

  القانون األساسي لمیزانیة الدولة. 
 القانون األساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة. 
 مجلة المحاسبة العمومیة. 
   العامــة وذلــك علــى غــرار التعلیمــات  التــي یصــدرها الــوزیر األول ووزیــر المالیــةالمناشــیر والتعلیمــات العامــة
 .والخاصة بقائمة الوثائق المثبتة للنفقات العمومیة 05/11/1996المؤرخة في  2عدد 

القضــاء  تــنظم النفقــات العمومیــة یكملهــا فقــهومــا تجــدر إلیــه اإلشــارة إلــى أن المصــادر التشــریعیة والترتیبیــة التــي     
مـــالي وذلـــك مـــن خـــالل القـــرارات التـــي تصـــدرها دائـــرة الحســـابات ودائـــرة الزجـــر المـــالي والتـــي تعكـــس مـــدى تطـــابق ال

النصــوص المنظمــة للمــادة وممارســة األعــوان العمومیــون المكلفــون بتنفیــذها ویضــاف إلــى ذلــك التقــاریر الســنویة التــي 
 .تصدرها هاتین الدائریین

  الهیئات المعنیة بالنفقات العامة : الفرع الثاني
إن الهیئـــات المعنیــــة بهــــذا الصــــنف مــــن النفقــــات هــــي تلـــك الهیئــــات الخاضــــعة لمجــــال تطبیــــق مجلــــة المحاســــبة 
العمومیـــة،فال تنطبـــق قواعـــدها علـــى كافـــة األدوات العمومیـــة بحیـــث أنهـــا ال تهـــم المؤسســـات العمومیـــة ذات الصـــبغة 

ركات العمومیــــة والـــــدواوین بــــالرغم أن مكاســــبها تعـــــود للدولــــة أو الجماعـــــات الصــــناعیة أو التجاریــــة والمنشـــــآت والشــــ
  .العمومیة المحلیة وذلك مثل الشركة التونسیة للكهرباء والغاز

  :ففي هذه الحالة تخص النفقات العمومیة ما یلي
  زاراتالدولة ممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارین ورئاسة الجمهوریة الوزارة األولى ومختلف الو. 
 وغیرهات والمعاهد الثانویة والمستشفیات مثل الكلیا المؤسسات العمومیة غیر الصناعیة والتجاریة. 
 الجماعات المحلیة ممثلة في المجالس الجهویة والبلدیات. 

  السیاحیة حمایة المناطق وصندوق صنادیق الخزینة والحسابات الخاصة بالخزینة مثل صندوق التضامن الوطني،  
  والمتتبع لمجلة المحاسبة العمومیة یجد أن الهیئات المعنیة بالنفقات العمومیة هي كلها هیئات تابعة للدولة وتتسم  

                                                             
  .03من مجلة المحاسبة العمومیة ، مرجع سابق،ص  5الفصل  - )1(
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 .بالطبیعة الغیر التجاریة والغیر صناعیة ، إضافة إلى كل الهیئات المحلیة
  . ) 1( :التاليیتم توزیع اإلعتمادات المرسمة بقانون المالیة لصالح الهیئات العمومیة على الشكل 

  إعتمادات التصرف :أوال
 وتوزیع حسب الحالة  على مستوى الفصول أو علـى مسـتوى الفصـول والفقـرات وذلـك بقـرار مـن سـلطة اإلشـراف 

حســب نســبة تغطیــة المــوارد الذاتیــة للمؤسســة المعنیــة لنفقــات التصــرف الخاصــة بهــا ، علــى أن تكــون طــرق احتســاب 
النســبة تقیــد بــأمر، ویــتم توزیــع اإلعتمــادات المــذكورة علــى مســتوى الفقــرات والفقــرات الفرعیــة أو علــى مســتوى الفقــرات 

  .الفرعیة حسب الحالة بمقرر من مدیر المؤسسة
  إعتمادات التجهیز:ثانیا    

 .یتم توزیع إعتمادات التعهد حسب الفقرات الفرعیة بقرار من وزیر المالیة 
  .یتم بقرار من سلطة اإلشراف توزیع إعتمادات الدفع حسب الفقرات والفقرات الفرعیة

ضـبطه وزیـر وما تجدر إلیه اإلشارة إلى أنه في كـل الحـاالت المـذكورة یـتم توزیـع نفقـات المؤسسـات حسـب تبویـب ی   
عملیـة تنفیـذ المیزانیـة خاصـة علـى  لیباشـر المالیة ، وكل هذه القـرارات الوزاریـة یقـع إعتمادهـا مـن قبـل اآلمـر بالصـرف

  .مستوى النفقات
وفیمـــا یتعلـــق بفـــتح اإلعتمـــادات وضـــرورة توفرهـــا أجـــاز القـــانون األساســـي للمیزانیـــة نقـــل اإلعتمـــادات إذا مـــا دعـــت    

  .الحاجة إلى ذلك وفقا لضوابط فنیة محددة 
أما فیما یتعلـق باإلعتمـادات الخاصـة بالجماعـات المحلیـة العمومیـة فبعـد اإلقتـراع علـى میزانیـة الجماعـات المحلیـة    

حرازهـــا علـــى مصـــادقة ســـلطة اإلشـــراف، جلـــسالممـــن قبـــل  ٕ ویتـــولى رئیســـها توزیـــع  فـــي مســـتوى األقســـام والفصـــول وا
اإلعتمــادات داخــل كــل فصــل علــى أســاس اإلقتراحــات الــواردة بالمــذكرة التفســیریة المصــاحبة لمشــروع المیزانیــة، وبعــد 

  .ذلك یكون باإلمكان الشروع في إنجاز النفقات في مفتتح السنة المالیة
  الرقابة على التصرف في المیزانیة وغلقها: لمطلب الخامسا    

  الرقابة على التصرف في المیزانیة : الفرع األول
تعتبر الرقابة على التصرف في المیزانیة العامة للدولة من أهم األدوات التي تضـمن إنفـاق األمـوال العمومیـة فـي 

التصــرف فــي األمــوال العمومیــة وتمــارس علــى عملیــات تنفیــذ قنواتهــا الســلیمة ، فالرقابــة تهــدف إلــى التأكــد مــن ســالمة 
قابـــة ومـــر بعـــدة مراحـــل ، المیزانیـــة تحصـــیال وصـــرفا فـــي جمیـــع مراحلهـــا، ففـــي الجمهوریـــة التونســـیة تطـــور نظـــام الر 

ــــى مــــن فالمرحلــــة  ــــة  1960األول ــــى غای ــــة ، ألن  1980إل تمیــــزت هــــذه المرحلــــة بضــــعف النشــــاط ورقابــــة غیــــر فعال
  .یة كانت في فترة تنظیم هیاكلها العامةالجمهوریة التونس

                                                             
 1996لسنة    103  والذي تم تنقیحه بالقانون األساسي عدد  1967دیسمبر  08المؤرخ في  1967لسنة  53القانون األساسي لمیزانیة الدولة عدد   - )1(

و ص  18-19، ص ص 34-33-38-       37-36، الفصل  2004ماي  13المؤرخ في  2004والقانون األساسي لسنة  1996نوفمبر  25المؤرخ في 
  .21-20ص 
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تمیــزت هــذه الفتــرة بتنشــیط هیاكــل الرقابــة وتــدعیمها مــن أجــل أن  1987إلــى غایــة  1980أمــا الفتــرة الثانیــة مــن    
 .تؤدي دورها على أكمل وجه

 .تمیزت هذه الفترة بتنظیم دقیق وتنسیق بین الهیاكل لكي تكون أكثر فعالیة 1988بدایة من    
 التعریف بهیاكل الرقابة :أوال

  :تتكون هیاكل الرقابة من الهیاكل التالیة
 هیاكل الرقابة العامة -1

 دائرة المحاسبات 1-1
ومهمــا كــان النظــام القــانوني التصــرف فــي المــال العــام أینمــا كــان تتمثــل المهــام الرئیســیة لهــذه الــدائرة فــي مراقبــة  

مــن  69، وتــم إحــداث دائــرة المحاســبات بموجــب الفصــل  هــافی المطبــق علــى األدوات المعنویــة أو المادیــة المتصــرف
بحیــث یــتم رفــع نتــائج  1968مــارس  08والمــؤرخ فــي  1968لســنة  08الدسـتور وتــم تنظیمهــا بمقتضــى القــانون عــدد 

  .أعمالها إلى رئیس الجمهوریة  والسلطة التشریعیة
 هیئة الرقابة العامة للمصالح العمومیة 1-2

ترجـع بـالنظر مباشـرة إلـى سـلطة الـوزیر األول ، ولقـد أحـدثت بمقتضـى قـانون المالیـة  تعتبر هذه الهیئة هیئة علیـا
المتعلــق بالقــانون  1982جــانفي  05المــؤرخ فــي  1982لســنة  06ولقــد صــدر تبعــا لــذلك األمــر عــدد  1982لســنة 

  .األساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومیة
ؤسسـات والمنشـآت العمومیـة العلیا على مصالح الدولة والجماعات المحلیـة والمتتولى هذه الهیئة إجراء المراقبة 

قوم بتفقد الهیاكل بجمیـع أنواعهـا التـي تلجـأ مباشـرة أو بصـفة غیـر مباشـرة إلـى مسـاهمة مالیـة مـن الدولـة ، بحیث ت
ترتیبیــة التــي تهــدف إلــى أو مــن الجماعــات المحلیــة ، كمــا تقــوم الهیئــة بتقــدیم رأیهــا فــي شــأن التــدابیر التشــریعیة وال

  .تنظیم وتحسین أسالیب العمل للمصالح العمومیة
 هیاكل الرقابة العامة المتخصصة - 2

 .تتكون هذه الهیئة من هیئة الرقابة العامة للمالیة وهیئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون القاریة  
  هیئة الرقابة العامة للمالیة 2-1

وجـــدوى تصـــرف تعمـــل هـــذه الهیئـــة تحـــت ســـلطة وزیـــر المالیـــة وتتـــولى تنفیـــذ مهمـــات التفقـــد ومراقبـــة مشـــروعیة      
وحســـابات مصـــالح الدولـــة والجماعـــات المحلیـــة والمؤسســـات والمنشـــآت العمومیـــة، بحیـــث تقـــوم بتفقـــد الهیاكـــل بجمیـــع 

لدولــة أو مـن الجماعـات المحلیـة ، بحیــث أنواعهـا التـي تلتجـئ مباشــرة أو بصـفة غیـر مباشـرة إلــى مسـاهمة مالیـة مـن ا
  .2000دیسمبر  07المؤرخ في  2886یسهر على طرق تسییر الهیئة األمر عدد 

  هیئة الرقابة ألمالك الدول 2-2
تعمل هذه الهیئة تحت السـلطة المباشـرة لـوزیر أمـالك الدولـة والشـؤون القاریـة ، بحیـث تتـولى إجـراء مهمـات التفقـد     

فــــي أمـــالك الدولـــة المنقولــــة والقاریـــة ، كمـــا یشـــمل التفقــــد الجماعـــات المحلیـــة والمؤسســــات  والمراقبـــة علـــى التصـــرف
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والمنشآت العمومیة والهیاكل بجمیع أنواعها والتي تلتجئ مباشرة أو بصـفة غیـر مباشـرة إلـى مسـاهمة مالیـة مـن الدولـة 
  .أو من الجماعات المحلیة

  هیاكل الرقابة القطاعیة -3
ال یتعـدى إختصاصــها المـصالح والمؤسســات الراجعــة بـالنظر إلــى الـوزارة التــي ینتمــي إلیهـا كــل منهـا مثــل التفقدیــة     

إلـخ ، أمـا فیمـا یخـص تفقدیـة المراكـز المحاسـبة بـوزارة المالیـة ... العامة لوزارة الداخلیة والتفقدیة العامة لوزارة الصـحة 
سـبة العمومیــة واإلسـتخالص وتتـولى القیـام بعملیـات تفقـد میدانیـة فجائیــة للمحا تعمـل مباشـرة تحـت سـلطة المـدیر العـام

بــالمراكز المحاســبیة وذلــك علــى إخــتالف أنواعهــا وهــي تهــدف للتأكــد مــن صــحة إنجــاز عملیــات اإلســتخالص وتأدیــة 
  .نیومسك الحسابات وسالمة تداول األموال العمومیة والقیم من قبل المحاسبین العمومی النفقات
  هیاكل الرقابة المستندیة -4

ن ، وخالفــا لهیاكـــل یوتتـكـون هــذه الهیاكـــل مــن لجـــان الصــفقات ومراقبـــي المصــارف العمومیـــة والمحاســین العمـــومی   
الرقابــة والتفقــد التــي تطرقنــا إلیهــا فــإن هــذه الهیاكــل تمــارس رقابتهــا علــى الوثــائق المقدمــة لهــا مــن قبــل آمــري القــبض 
والصرف ولیس لها أن تنتقل إلى عین المكان زمن أجل التـدقیق المیـداني ومـا یمیـز رقابتهـا أنهـا رقابـة دائمـة ومسـتمرة 

العمومیـــة تقـــوم بممارســـة رقابتهـــا علـــى مشـــاریع فـــي نطـــاق نظرهـــا ، فمراقبـــي المصـــارف ال تســـتثني أیـــة عملیـــة تـــدخل 
  . ) 1(التعهد بالنفقات 

  أسالیب ممارسة الرقابة: ثانیا
  :ینظر للرقابة في الجمهوریة التونسیة إلى جانبین رئیسیین وهما

  ورقابة مرافقة ورقابةتقسم الرقابة من حیث زمن التدخل إلى رقابة مسبقة ، : من حیث زمن التدخل -1
 .الحقة 

ورقابــة إداریـة ورقابــة  نقســم الرقابـة مــن حیـث النظـام القــانوني إلـى رقابــة سیاسـیةت: مـن حیـث النظــام القـانوني -2
 .قضائیة
  الرقابة السیاسیة 2-1

تقوم بها السلطة التشریعیة ومجلس النواب ومجلس المستشارین وقد تكون رقابة سـابقة لتنفیـذ المیزانیـة وذلـك عنـد      
اإلقتراع علیها وقد تكون رقابة الحقة لتنفیذ المیزانیة عند اإلقتراع علیها بحیث یمكـن مـن خـالل عملیـة الرقابـة البعدیـة 

ختیاراتهـــــا وتقیـــــ ى سیاســـــةوالقبلیـــــة یمكـــــن للمجلســـــین اإلطـــــالع علـــــ ٕ وتوازناتهـــــا  للدولـــــة  المـــــالي یم الوضـــــعالحكومـــــة وا
 .اإلقتصادیة

  الرقابة اإلداریة 2-2
  بمراقبة شرعیة إجراءات تقوم لجان الصفقاتهنا الرقابة تكون مسبقة و مواكبة و الحقة، ففي الرقابة المسبقة   
سناد الصفقات ومصداقیتها وشفافیتها بحیث تت  ٕ   أكد من الصیغة المقبولة لشروطها اإلداریةاللجوء إلى المنافسة وا

                                                             
  .55من مجلة المحاسبة العمومیة ، مرجع سابق ، ص  88الفصل  - )1(
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  .والمالیة والفنیة على ضوء المعطیات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة علیها 
أمــا فیمــا یخــص دور مراقبــي المصــاریف العمومیــة فیتمثــل فــي مراقبــة العناصــر التالیــة وذلــك قبــل التعهــد الفعلــي 

  :بالنفقات
 .النفقة وتحمیلها وصحة مقادیرهاموضوع  - أ

 .توفر اإلعتمادات  -  ب
 .تطبیق األحكام ذات الصبغة المالیة للقوانین واألوامر والتراتیب  - ج
 .مطابقة النفقة لألشغال التحضیریة للمیزانیة  -  د

فنجــد أن دور المحاســین العمــومیین یكمــن فــي مراقبــة صــحة مقــابیض : وفیمــا یخــص الرقابــة اإلداریــة المواكبــة      
ومصــاریفها ومراقبــة صــحة التصــرف فــي أمالكهــا ، بحیــث تــأتي هــذه الرقابــة  أثنــاء التنفیــذ وبالتحدیــد  الهیئـات العامــة

ن اإلســـتخالص قبـــل جبایـــة األمـــوال علـــى أوامـــر عنـــد إنتهـــاء المرحلـــة اإلداریـــة فیمـــارس المحاســـب رقابتـــه علـــى أذو 
  .الصرف قبل تأدیة النفقات وهي رقابة تهم مشروعیة العملیة من خالل الوثائق والمستندات

ن دورهــا الرقــابي فــي اإلطــالع علــى طریقــة التصــرف أي تنفیــذ العمــل أو مكطاعیــة فــیأمــا دور الهیئــات العامــة والق   
األشــغال ومنــه الكشــف عــن النقــائص ومعالجتهــا ، إضــافة إلــى ذلــك تقــوم تفقدیــة الخــدمات أو تســلم المــواد أو إنجــاز 

  .المراكز المحاسبیة من التأكد من صحة إنجاز عملیات اإلستخالص وتأدیة النفقات وسالمة تداول األموال العمومیة
كمـــال مـــن كـــل اإلجـــراءات ومراحـــل تنفیـــذ المیزانیـــة وهـــي اإلبعـــد  فتـــأتي اإلداریـــة الالحقـــةالرقابـــة  و فیمـــا یخـــص   

ات الــواردة بوثــائق إثبــات النفقــات والواقــع العملــي ویســتعمل فیهــا عــادة أســلوب الجــرد تهــدف للتأكــد مــن تطــابق المعطیــ
وهي باألساس رقابـة میدانیـة ، أمـا دائـرة المحاسـبات فمـن أهـم مهامهـا الالحقـة إصـدار تصـریح عـام فـي المطابقـة بـین 

  .المحاسین العمومیین والحساب العام لإلدارة المالیة
 :الرقابة القضائیة 2-3

هي رقابة الحقة فحسب ، وتقضي في حسابات المحاسـین العمـومیین وذلـك بإعتبـارهم مسـؤولین شخصـیا ومالیـا  
عن شرعیة العملیات المالیة تحصیال وصرفا، فمثال دور دائـرة المحاسـبات تقـوم بإصـدار أحكـام بتبرئـة ذمـة المحاسـب 

  .ب من المحاسب أو بطلب من مندوب الحكومةتها بنفسها سواء بطلرارامیر ذمته بحیث یمكن لها مراجعة قأو تع
   غلق میزانیة الدولة: الفرع الثاني   

یتضــمن مشــروع قــانون غلــق المیزانیــة العامــة للدولــة المبلــغ النهــائي للمــوارد المستخلصــة وألذون المصــاریف  
الواقعة خالل التصرف ویلغي اإلعتمادات الباقیة ویرخص في نقـل نتیجـة السـنة إلـى الحسـاب القـار لتسـبیقات الخزینـة 

  .) 1(بعد طرح المبالغ الباقیة من المداخیل ذات اإلستعمال الخاص 
 أهداف غلق المیزانیة: أوال

 .إلغاء اإلعتمادات الباقیة -
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 .تحدید المبلغ النهائي للموارد المستخلصة -
 .تحدید أذون المصاریف الواقعة خالل التصرف -
القار لتسبیقات الخزینة بعد طرح المبـالغ الباقیـة مـن المـداخیل الترخیص في نقل نتیجة السنة إلى الحساب  -

 .ذات اإلستعمال الخاص
فشكل غلق المیزانیة یأخذ نفس الشكل واإلجراءات والوسائل المعتمدة بالنسبة لمشروع المیزانیـة األولیـة وذلـك مـن      

حیـث اإلعــداد والمناقشـة والمصــادقة ، فیقــوم وزیـر المالیــة بإعـداد مشــروع قــانون غلـق المیزانیــة علـى قاعــدة الحســابات 
بخصــوص عملیــاتهم المتعلقــة بالمصــاریف، وحســابات التصــرف المقدمــة الخاصــة والتــي یلــزم بتقــدیمها اآلذنــون بالــدفع 

 .من طرف المحاسین العمومیین وذلك بعد عرضها على دائرة المحاسبات
وتقــر دائـــرة المحاســـبات األرقـــام النهائیـــة التـــي یتضـــمنها مشـــروع قـــانون غلـــق المیزانیـــة قبـــل عرضـــه علـــى الســـلطة     

حـول تنفیـذ العملیـات المالیـة والتصـریح العـام وذلـك بمطابقـة حسـابات تصـرف  التشریعیة عن طریق التقریر الـذي تعـده
 .ین للحساب العام لإلدارة المالیةبالمحاس

أن الحســـاب العـــام لـــإلدارة المالیـــة مطـــابق لحســــابات فیعتبـــر التصـــریح العـــام شـــهادة مـــن دائـــرة المحاســـبات علـــى    
أو  التـي قامـت بهـا الخزینـة وكـذلك حسـابات التصـرف ملیـاتلدولـة أو العسواء فیمـا یخـص عملیـات میزانیـة ا التصرف
 .اإلجمالیة لعملیات میزانیات المؤسسة العمومیة الكشوفات

ویــتم تحریـــر جـــداول فــي العملیـــات المنصـــوص علیهـــا بمشــروع قـــانون غلـــق میزانیـــة الدولــة تبـــین كـــل التفاصـــیل       
 .) 1(: المتعلقة بما یلي

واإلستخالصـــات موزعـــة حســـب األبـــواب والفصـــول بالنســـبة لمقـــابیض نفـــس التقـــدیرات األصـــلیة والتعـــدیالت  -1
 .المیزانیات

التقــــدیرات األصــــلیة والترخیصــــات الجدیــــدة والــــدفوعات موزعــــة حســــب األبــــواب واألقســــام والفصــــول بالنســــبة   -2
 .لمصاریف میزانیة الدولة

التنقیحــات المدخلـة علیهــا مــن  المقارنـة بــین المبلـغ اإلجمــالي لتقــدیرات المقـابیض والمصــاریف وعنـد اإلقتضــاء -3
 .جهة واإلنجازات من جهة أخرى بالنسبة لكل میزانیة مؤسسة عمومیة ولكل حساب خاص في الخزینة

 .إنجازات حسابات األموال المشاركة على مستوى الموارد والنفقات -4
 .إنجازات الصنادیق الخاصة على مستوى الموارد والنفقات -5

إلقتراع على مشروع قانون غلق میزانیة الدولة یكون حسـب نفـس الشـروط المـذكورة وما تجدر إلیه اإلشارة إلى أن ا
للمــوارد المستخلصــة وأذون المصــاریف الواقعـــة  النهــائي ویحــدد قــانون المیزانیــة المبلــغبالنســبة لمشــروع قــانون المالیة،

  القار لتسبیقات الخزینةإلى الحساب خالل التصرف بحیث یلغي اإلعتمادات الباقیة ویرخص في نقل نتیجة السنة 
  .وذلك بعد طرح المبالغ الباقیة من المداخیل ذات اإلستعمال الخاص 
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والحســاب القــار لتســبیقات الخزینــة هــو عبــارة عــن حســاب مفتــوح بــدفاتر أمــین المــال العــام للدولــة التونســیة ضــمن 
یتهـا بشــكل نهــائي وهـو مــا یعنــي عملیـات الخزینــة بحیـث یــتم ضــمنه تحمیـل نتیجــة الســنة التـي صــدر اإلذن یغلــق میزان

  .) 1(فائض الموارد على النفقات أو العكس
  .2000-1990السیاسة المیزانیة في تونس خالل الفترة : المبحث الثاني

  
یعتبــر اإلقتصــاد التونســي مــن اإلقتصــادیات الناشــئة بحیــث یتمیــز بــالتنوع إلعتمــاده علــى العدیــد مــن القطاعــات 

والمنـــاجم والطاقــة والســیاحة والصــناعات التحویلیـــة ، ومنــذ اإلســتقالل وتــونس تســـعى  اإلقتصــادیة الحساســة كالزراعــة
ومــــا صــــادیة وذلــــك باإلعتمــــاد علـــى سیاســــات إقتصــــادیة عمتقرار اإلقتصــــادي والتوازنـــات اإلقتللوصـــول لتحقیــــق اإلســــ

صــادیة بتــدخل خصوصــا بعــد دخــول الجمهوریــة التونســیة لمرحلــة اإلصــالحات اإلقتوالسیاســة المیزانیــة بشــكل خــاص 
المؤسســات المالیــة الدولیــة فــي بدایــة الثمانینیــات ، ولقــد مــرت سیاســة المیزانیــة فــي الجمهوریــة بعــدة مراحــل وتطــورات 

تناولــــه فــــي هــــذا المبحــــث مــــن خــــالل التطــــرق إلــــى نوهــــو مــــا إنعكــــس علــــى الموازنــــة العامــــة للدولــــة وهــــو مــــا ســــوف 
  .ل وبعد فترة اإلصالحات اإلقتصادیة والهیكلیةاإلصالحات اإلقتصادیة وتتبع السیاسة المیزانیة خال

  اإلصالحات اإلقتصادیة في الجمهوریة التونسیة: المطلب األول
مـــع بدایـــة الثمانینـــات أدت التقلبـــات فـــي األوضـــاع العالمیـــة إلـــى التـــأثیر علـــى اقتصـــادیات دول العـــالم عمومـــا 

عائـدات النفطیـة وهـو مـا أثـر سـلبا علـى نمـط التنمیـة الدول التـي كانـت تعتمـد علـى ال والدول النامیة خصوصا بالتحدید
اإلقتصــادیة فــي هــذه الــدول ، ففــي الجمهوریــة التونســیة كانــت السیاســات اإلنفاقیــة المنتهجــة خــالل النصــف األول مــن 

ة المــوارد المالیــة بطریقــ الثمانینــات سیاســة إنفاقیــة توســعیة نظــرا لفتــرة اإلزدهــار المــالي الســابقة ، بحیــث أدى إســتخدام
إلى تقلـص ملحـوظ فـي اإلنتاجیـة بحیـث تواصـل إرتفـاع تكلفـة غیر عقالنیة وتدهور الظروف اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

م عجــز ت وارتفعــت نســبة خدمــة الــدین وتفــاقمناصــب عمــل جدیــدة إضــافة إلــى تزایــد العجــز الجــاري لمیــزان المــدفوعا
إلقتصـادیة الكلیـة لتـونس خـالل هـذه الفتـرة تـدل علـى وضـعیة المیزانیة العامة للدولة ، بحیث أصـبحت كـل المؤشـرات ا

  .اقتصادیة خانقة ، وهو ما أدى بها للجوء إلصالحیات إقتصادیة واسعة من أجل الخروج من هذه الوضعیة الحرجة
  برنامج اإلصالح الهیكلي: الفرع األول

الهیكلــــي بمجموعــــة مــــن  مـــن أجــــل الحــــد مــــن تــــدهور الوضــــعیة اإلقتصــــادیة التونســـیة جــــاء برنــــامج اإلصــــالح
  اإلصالحات 

إلى إخراج اإلقتصاد التونسي من وضعیته المعقدة ، فاتخذت الحكومة التونسیة إجـراءات قصـیرة المـدى تهـدف الرامیة 
جراءات متوسطة المدى ترمي إلعطاء مزیدا من اإلعتبار آللیات السوق ٕ   .لكبح تدهور الوضعیة اإلقتصادیة وا

بحیث تحتل التوازنات الكبـرى أهمیـة كبیـرة فـي عملیـة اإلصـالح اإلقتصـادي ، لـذلك ركـزت هـذه اإلصـالحات علـى 
إعـادة التـوازن لمیـزان المـدفوعات والموازنــة العامـة للدولـة ورفـع نسـب النمــو اإلقتصـادي والتخفـیض مـن نسـب التضــخم 
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لذلك نجد أن برنـامج اإلصـالح الهیكلـي ركـز علـى والبطالة من أجل إعادة المركز اإلقتصادي إلى وضعه الصحیح ، 
عطــاء فعالیــة  ٕ إصـالح السیاســة المیزانیــة خصوصــا مــا تعلــق بجانــب الترشــید مــن أجــل تقلــیص عجــز الموازنــة العامــة وا
أكبـر لإلنفـاق العام،إضـافة لـذلك ركــزت اإلصـالحات الهیكلیـة علـى السیاسـة النقدیــة والتـي تلعـب دورا بـارزا فـي تحقیــق 

  .اإلقتصادیة الكلیة خصوصا بتأثیرها على التضخم ومساهمتها في إعادة التوازن لمیزان المدفوعات التوازنات
  أهداف اإلصالحات اإلقتصادیة: الفرع الثاني

  :تهدف اإلصالحات الهیكلیة التي إنتهجتها تونس إلى تجسید ثالثة توجهات وهي
مـن أجـل دعـم مجهـود التنمیـة وتجنـب إنخفـاض تطور الصادرات مـن أجـل تعبئـة المـوارد الخارجیـة الضـروریة  -1

 .عائدات النفط وتحسین مؤشرات المدیونیة
 .التحكم في اإلستثمار وتوظیف الموارد على الشكل األمثل  -2
تحسین القدرة على المنافسة وذلك بإعادة اإلعتبار للجـدوى اإلقتصـادیة مـن خـالل تحریـر اإلسـتثمار والتوریـد   -3

التفـــتح علــى الخـــارج ، وتحدیــد سیاســـة مالئمـــة فــي مجـــال الصــرف وفـــي اإلصـــالحات واألســعار والحـــد مــن الحمایـــة و 
 .) 1(الجبائیة والمؤسساتیة

ســـتمرت إلــى غایـــة  1987عـــام  standbyولقــد تحصـــلت تــونس علـــى أولـــى القــروض مـــن نــوع  ٕ  بعـــدما، 1988وا
إلــــــى غایــــــة  1988تحصــــــلت علــــــى أربعــــــة قــــــروض مــــــن نــــــوع تســــــهیالت الصــــــندوق الموســــــعة وذلــــــك مــــــن ســــــنة 

ندوق علـى المـدى القصــیر والتـدابیر المرافقـة لهـا تمثلـت فــي الحصـول علـى قـرض مـن صــ هـداف المسـطرةاأل،ف1992
العــالمي والحصـــول ملیــون دوالر مــن البنــك  130ملیــون دوالر إضــافة إلــى  215رة بقیمــة النقــد الــدولي بشــروط میســ

ملیون دوالر من إیطالیا ، بحیث رافقت هـذه القـروض القیـام بإصـالحات شـاملة وواسـعة إمتـدت علـى المـدى  85على 
  :المتوسط والطویل تمثلت فیما یلي

 .تطویر العرض الداخلي للسلع والخدمات -
 .تنافسیة لإلنتاجتحسین مستوى أداء جهاز اإلنتاج والحد من هدر الموارد المتاحة ودعم القدرة ال -
 .صرف العملةإلغاء الدعم تدریجیا والقیام بعملیة تعویم أسعار  -
 .تخفیض الضغوط على أسعار الفائدة -
وانســحاب الدولــة تــدریجیا مــن النشــاطات اإلقتصــادیة ع الــدور بــین القطــاع العــام والخــاص، العمــل علــى توزیــ -

  .وفسح المجال أمام القطاع الخاص
األعبـــاء التـــي تتحملهـــا میزانیـــة الدولـــة نتیجـــة لـــدعمها للمنشـــآت اإلقتصـــادیة الغیـــر العمـــل علـــى التخفیـــف مـــن  -

  .مجدي
 األموال والعمل على جذب رؤوسالعمل على خلق مناخ اإلستثمار المناسب لتشجیع اإلستثمار المحلي  -

                                                             
 -29-28ندوة اإلصالحات اإلقتصادیة وسیاسات الخوصصة في البلدان العربیة ،  "تونس في اإلصالح الهیكليتجربة " المنصف عباس،  - )1(

  .26-25ص  –، الجزائر ، ص  30/04/1997
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  .المحلیة واألجنبیة 
لـى العدیـد مـن العوامـل وأبرزهـا تلـك ركزت عهیكلیـة خـالل هـذه الفتـرة فـي تـونس،وبالتالي نالحـظ أن اإلصـالحات ال

ــــادل والتوزیــــع واإلســــتهالك وفــــي كفــــاءة اســــتعمال المــــوارد  العوامــــل التــــي تــــؤثر فــــي القــــرارات الخاصــــة باإلنتــــاج والتب
االقتصــادیة المحــدودة ، وبالتــالي نالحــظ أن السیاســة اإلقتصــادیة لتــونس تغیــرت خــالل فتــرة اإلصــالحات تغیــرا كبیــرا 

ل عملها على تحریـر اإلقتصـاد وجعلـه یسـیر علـى مـذهب اإلقتصـاد الرأسـمالي الحـر وهـو مـا وهو ما نالحظه من خال
یعـــرف بإقتصـــاد الســـوق وعملـــت جاهـــدة مـــن خـــالل اإلصـــالحات علـــى تعـــدیل مســـتوى الطلـــب الكلـــي فـــي اإلقتصـــاد 

  .) 1(وخفضه بما یتماشى مع العرض الكلي ، إضافة إلى العمل على تحسین وضع میزان المدفوعات 
  فترة ما بعد اإلصالحات اإلقتصادیة: الفرع الثالث     

لقــد اســتطاعت تــونس مــن خــالل جملــة اإلصــالحات اإلقتصــادیة التــي قامــت بهــا أن نتوصــل إلــى نتــائج مرضـــیة 
خصوصا ما تعلق بالمؤشرات اإلقتصادیة الكلیة ، فتحول برنـامج التعـدیل الهیكلـي إلـى برنـامج إصـالحي واسـع متعـدد 

  .) 2( :ن إصالحات شاملة شملت كل المحاور األساسیة والحساسة لإلقتصاد وأهمهااألبعاد یتضم
 .إصالح النظام الجبائي -
 .إصالح النظام المالي -
 .إقرار برنامج الخوصصة -
 .مراجعة نظام التشجیع على اإلستثمار -
صدار قانون المنافسة - ٕ  .تحریر األسعار وا
 .تحریر الواردات -

وبالتـالي نالحــظ أن اإلصـالحات اإلقتصــادیة شــملت جملـة مــن المجـاالت مثــل السیاســة التجاریـة وسیاســة الصــرف 
صـالحات النظـام المـالي والبنكـي وهـو مـا وسیاسة المیزانیة باإلضافة  ٕ إلـى اإلصـالحات المتعلقـة باإلسـتثمار والجبایـة وا

النسـبة لنمـو اإلقتصـاد فلقـد بعلـى مؤشـرات أدائـه ، ف مكن من تغیـر مالمـح اإلقتصـاد التونسـي وتحقیـق نتـائج إنعكسـت
إذا مــا قــورن بالمعــدل الســالب المســجل ســنة  %6.7بـــ  1987ســجل نمــو النــاتج الــداخلي الخــام إرتفاعــا ملحوظــا ســنة 

ملیـــار   9.70 ، بحیـــث بلغـــت قیمتـــه %7.8إلـــى 1992فـــي حـــین وصـــل ســـنة  % 1.5والـــذي كـــان یقـــدر بــــ  1986
  .) 3( 1992ملیار دوالر سنة  18.272لیصل إلى  1987سنة  دوالر

ســنة  % 10.3ي فلقــد انخفــض مــن حلــأمــا فیمــا یخــص نســبة العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة بالنســبة للنــاتج الم
وهــو مــا یبــین تمكــن الحكومــة التونســیة مــن تحكمهــا فــي إرجــاع التــوازن للموازنــة العامــة  1994ســنة  1.1إلــى 1990

  .وتخفیف العجز

                                                             
)1(  -Radhi MEDDEB .Politiqves D’amélioration De la compétitivité De L’economie tunisienne .novembre.1999.p2. 

http// www.comete .com .tn/publications.07/11/2007. 
  .27المنصف عباس، مرجع سابق ، ص - )2(

)3(  -International Monetary Fund ,World Economic ovtlook database.April.2008. 
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  السیاسة اإلنفاقیة لتونس: المطلب الثاني     
تعتبر السیاسة اإلنفاقیة من أهم أدوات السیاسة المیزانیـة التـي تعتمـد علیهـا الدولـة فـي توجیـه نشـاطها اإلنفـاقي مـن 
أجــل الوصــول إلــى تحقیــق معظــم أهــدافها اإلقتصــادیة ، والمتتبــع لتطــور إجمــالي اإلنفــاق الحكــومي فــي تــونس یالحــظ 

اط اإلقتصــــادي مــــن أجـــــل مســــایرة متطلبــــات التنمیـــــة بســــبب تزایــــد دور الحكومــــة فـــــي النشــــأنــــه فــــي تزایــــد مســـــتمر، 
اإلجمـــالي نالحـــظ أنهـــا ارتفعـــت مـــن  جمـــالي اإلنفـــاق العـــام مـــن النـــاتج المحلـــياإلقتصـــادیة، فـــإذا مـــا الحظنـــا نســـبة إ

 % 36.8، ولكــن تــونس إســتطاعت أن تخفــض هــذه النســبة مــن  1986ســنة  % 40.4إلــى  1985ســنة  38.3%
وهــو مــا یــدل علــى نجــاح السیاســة اإلنكماشــیة التــي إنتهجتهــا تــونس  1996ســنة  %33.1لتصــل إلــى  1990ســنة 

خـالل تلـك الفتـرة ، واســتطاعت الجمهوریـة أن تـتحكم فــي السیاسـة اإلنفاقیـة إلـى حــد كبیـر وهـو مــا نالحظـه مـن خــالل 
سـنة  % 33.1اإلستقرار النسبي في معدالت اإلنفاق العام بالنسبة للناتج المحلي اإلجمـالي فـنالحظ أنـه إنخفـض مـن 

     .) 1( 2000سنة  % 31.6إلى  1996
  .والجدول الموالي یبین لنا نسبة إجمالي اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي

  
  

  2001،1991،1987لسنواتمن إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة لصندوق النقد العربي : المصدر
  

  تطور المكونات الرئیسیة لإلنفاق العام: الفرع األول
 االسـتثماريمن خالل تتبع مكونات اإلنفاق العـام للجمهوریـة التونسـیة یمكـن تصـنیفه إلـى اإلنفـاق الجـاري واإلنفـاق 

 االســتثماریةوالنفقـات الجاریـة علـى أسـاس أن النفقـات  االسـتثماریةوصـافي اإلقـراض ، بحیـث یـتم التمییـز بـین النفقـات 
ا فیمـا یخـص نفقات اسـتثنائیة غیـر عادیـة تسـاهم فـي زیـادة الطاقـة اإلنتاجیـة للبلـد ألنهـا تعتبـر نفقـات إنتاجیـة أمـ تعتبر

العمومیـــة روریة لســـیر المرافـــق نفقـــات مســـتمرة وضـــ باعتبارهـــانفقـــات عادیـــة تتصـــف بالدوریـــة  النفقـــات الجاریـــة فتعتبـــر
  .ولیست نفقات إنتاجیة استهالكیةر نفقات وتعتب

                                                             
  .2001،  1991-1987الموحد للسنوات األمانة العامة لجامعة الدول العربیة ، التقریر اإلقتصادي العربي  - )1(

  %النسبة   السنة %النسبة   السنة  %النسبة   السنة
1985  38.3  1991  35.2  1997 32.86 
1986  40.4  1992  32.9  1998 32.1 
1987  36  1993  32.9  1999 31.7 
1988  35.6  1994  33.1  2000 31.6 
1989  36.3  1995 33.5   
1990  36.8  1996 33.1   

) :19(جدول رقم   

.نسبة إجمالي اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي نسبة مئوية  
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المكونات الرئیسیة لإلنفاق العام بشـكل كبیـر خصوصـا إذا تتبعنـا اإلنفـاق العـام الجـاري نالحـظ أنـه یشـكل  لقد نمت
خصوصــا فــي التســعینات مــن القــرن  كبیــر نســبة كبیــرة مــن إجمــالي اإلنفــاق، فلقــد تزایــد هــذا النــوع مــن اإلنفــاق بشــكل

مـن اإلنفـاق اإلجمـالي فـي  %64د كـان یمثـل ي ثالثة أرباع اإلنفاق العام، فقـد تجاوز اإلنفاق العام الجار ، فلقالماضي
رتفع لیصل إلى  1980إلى  1975الفترة الممتدة من  ٕ ، أمـا الفتـرة الممتـدة 1985إلـى  1981خالل الفتـرة % 65.5وا

وهـو مــا یـدل علــى  % 78.2   2000إلــى  96تـرة لینتقـل خــالل ف % 72.5وصـل إلــى  1990إلــى  1986مـا بـین 
  .سیر كل المرافق العمومیة للدولةالبالغة في  تهسبب أهمینسبة في اإلنفاق العام بأن اإلنفاق الجاري یمثل أكبر 

مــن اإلنفــاق العــام اإلجمــالي  %24.2بـــ  نســبته لتتــراوحفیــأتي فــي المرتبــة الثانیــة  االســتثماريأمــا بالنســبة لإلنفــاق  
أصـبحت  2000إلـى  1996، أما في الفترة الممتـدة مـا بـین  % 20 لتصبح 1995 إلى  1991لتنخفض في الفترة 

من اإلنفاق العام اإلجمالي ، ومن خالل هذه النسب نالحـظ أن الحكومـة التونسـیة تحـاول دومـا التنسـیق  % 21تمثل 
جــدا مــن  ضــئیلةفیمثــل نســبة  االقتــراض، أمــا صــافي  االقتصــادأهمیتهمــا فــي  بــین النــوعین مــن اإلنفــاق العــام لمــدى

 1996خـالل الفتـرة  % 0.8مـن إجمـالي اإلنفـاق العـام لتصـبح نسـبتها  %6.1د كانـت تمثـل إجمالي اإلنفاق العـام فقـ
اإلسـتثماري بســبب اإلنفـاق  وهـو مـا یبــین أن الحكومـة التونسـیة توجـه معظــم نفقاتهـا لإلنفـاق الجـاري ویلیــه 2000إلـى 

  .متطلبات الوضعیة اإلقتصادیة خالل فترة اإلصالحات وبعدها
  :جمالي على حسب مكوناته الرئیسیةوالجدول الموالي یبین توزیع اإلنفاق اإل

           
     

  

-IMF.Government Finance statistics (GFS)yearbook .1981مـن إعـداد الباحـث باإلعتمـاد علـى : المصـدر     
1990  
             تحلیل مكونات اإلنفاق الجاري: الفرع الثاني        

من خالل الجدول نالحظ مدى تركز اإلنفـاق العـام علـى قسـم اإلنفـاق الجـاري بسـبب مكونـات هـذا األخیـر فهـو  
یتكون من الرواتب واألجور والمشتریات من السـلع والخـدمات ومـدفوعات الفائـدة والـدعم والمـدفوعات التحویلیـة ، ومـن 

  السنوات                            
                                                    

  مكونات اإلنفاق العام

1981- 
1985  

1986- 
1990  

1991- 
1995  

1996- 
2000  

 %اإلنفاق الجاري   -

 %اإلنفاق اإلستثماري    -

  %      صافي اإلقتراض -

65.5  
 

28.4  
 
6.1  

72.5  
 

24.2  
 
3.3  

77.3  
 
20  
 
2.7  

78.2  
 
21  
 
0.8  

  ) :20(جدول رقم 

 .توزيع اإلنفاق اإلجمالي   النسبة المئوية
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األسـد مـن اإلنفـاق إلنفـاق الجـاري والـذي یأخـذ حصـة خالل الجدول الموالي یمكن مالحظة وتتبع المكونـات الرئیسـیة ل
  العام اإلجمالي

  
  

-IMF.Government Finance statistics (GFS) yearbook .1981من إعداد الطالب باإلعتماد على : المصدر 
1990.2001-2002  

 .نسب تمثل التصنیف اإلقتصاد لإلنفاق الجاري *
  :من خالل الجدول السابق نالحظ ما یلي

من اإلنفاق الجاري بإعتبارها نفقـات ضـروریة لسـیر المرافـق العمومیـة ، االكبر تحتل الرواتب واألجور القسم  - 1
وسـبب هـذا اإلرتفـاع  2000إلـى  1996مـن اإلنفـاق الجـاري فـي الفتـرة الممتـدة  %43.3فهي تشكل حوالي 

رواتـب واألجـور بالنسـبة إلجمـالي هو زیادة عدد المـوظفین وزیـارة األجـور والرواتـب ممـا أدى إلرتفـاع نسـبة ال
 .اإلنفاق الجاري

 %7.5إلـى  لإلنفـاق الجـاري ، فلقـد تقلصـت نسـبتهلقد تناقصت نسبة اإلنفاق على السـلع والخـدمات بالنسـبة  - 2
فـي الفتـرة   %8.5 1985- 1981خـالل الفتـرة  %14.5بعدما كانت نسبته  2000- 1996خالل الفترة 

أن الســبب الرئیســي فــي تزایــد اإلنفــاق علــى الســلع والخــدمات رة إلــى و مــا تجــدر إلیــه اإلشــا  1991-1995
 .هو تزاید اإلنفاق العسكري

قتراضــها مــن المؤسســات المالیــة الدولیــة  - 3 ٕ یعتبــر لجــوء الجمهوریــة التونســیة لعملیــة اإلصــالحات اإلقتصــادیة وا
فلقــد الفائــدة بالنســبة لإلنفــاق الجــاري،  دفوعاتســیة التــي ســاهمت فــي تزایــد نســبة مــمــن أبــرز األســباب الرئی

  الفتـــرة                        
                    مكونات اإلنفاق الجاري

1981-  
1985  

1986-  
1990  

1991-  
1995  1996-  2000  

 

 %األجور والرواتب  -

 %السلع والخدمات  -

                   %مدفوعات الفائدة  -

  %الدعم والمدفوعات التحویلیة   -

  
17.2  

  
06.2  

  
30.0  

  
16  

*     
10.1  
  

04.40  
  

13.0  
  

13.40  

*    
11.1  

  
7.20  
  

12.0  
  

06.30  
  
  
  

*         
10.0     

  
7.70  

  
03.5  
  

05.2  

*  
37.9  

  
14.5  

  
08.4  

  
41.1  

  
  
  

36.4  
  

8.6  
  

12  
  

43  

38.1  
  

08.5  
  

13.2  
  

40.2  

43.3  
  

07.5  
  

14.10  
  

35.10  

معدالت نمو لمكونات اإلنفاق الجاري   بالنسبة المئوي  ) :21(جدول رقم   
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 1990- 1986مـن الفتـرة الممتـدة مـا بـین  %12إلـى  1995- 1981خـالل الفتـرة % 08.4ارتفعـت مـن 
  .2000- 1996من اإلنفاق الجاري خالل الفترة  % 14.10وارتفعت لتصل 

لیــــة مــــن أبــــرز األدوات یعتبـــر المكــــون األخیــــر لإلنفــــاق الجــــاري ، والمتمثــــل فــــي الــــدعم والمــــدفوعات التحوی - 4
اإلنفاقیة التي تعتمد علیها تونس من أجل تحقیق العدالـة اإلجتماعیـة والنهـوض بالقطـاع الزراعـي والصـناعي ، ومـع 

نســـبة الـــدعم والمـــدفوعات التحویلیـــة بالنســـبة  إنتهـــاج تـــونس لسیاســـة اإلصـــالحات اإلقتصـــادیة الهیكلیـــة ، إنخفضـــت
ـــة ،فمـــن خـــالل الجـــدول نالحـــظ أن نســـبة النمـــو الســـنویة إلجمـــالي اإلنفـــاق الجـــاري بســـبب السیاســـا ت التقشـــفیة للدول

وهـي فتـرة اإلصـالحات  1990-1986خـالل الفتـرة  % 13.40بالنسبة للدعم والمدفوعات التحویلیة إنخفضت من 
 2000إلــــى  1996، أمــــا فــــي الفتــــرة  1995-1991فــــي الفتــــرة  %06.30لتواصــــل تــــدنیها بحیــــث وصــــلت إلــــى 

ســنویا وهــو مــا یــدل علــى تمكــن الجمهوریــة التونســیة مــن الــتحكم فــي  % 05.2نمــو الســنویة حــوالي اســتقرت نســبة ال
  .الدعم والمدفوعات التحویلیة خصوصا كونات اإلنفاق الجاري عموما ونبذتوجیه مختلف م

  اإلیرادات العامة: لمطلب الثالثا 
اإلنفــاق  العــام للدولــة ، لــذلك تســعى الدولــة دومــا لتعزیــز تعتبــر اإلیــرادات العامــة الركیــزة األساســیة لتمویــل أوجــه     

لكي تغطي مختلف نفقاتها التي تتسم بالتزاید ، وتونس من الـدول التـي تسـعى دومـا لتنمیـة مواردهـا  وتنمیة هذه الموارد
  .وتنویعها خصوصا بعد قیامها بإصالحات اإلقتصادیة

  وضعیة اإلیرادات العامة في تونس : الفرع األول    
استطاعت الجمهوریة التونسیة تنمیة مواردها وتنویعها منذ استقاللها ،لذلك أصبحت تمثـل نسـبة معتبـرة مـن النـاتج     

إلـى  1975خـالل الفتـرة  % 10.9المحلي اإلجمالي، فلقد وصل المتوسـط السـنوي لمعـدل نمـو اإلیـرادات العامـة إلـى 
 1986خـالل الفتــرة  %32.10النـاتج المحلــي اإلجمـالي مــن تـدنت نســبة متوسـط اإلیــرادات العامـة إلــى ، فلقـد 2000

خــالل الفتــرة وهــو مــا یعكــس الوضــعیة المالیــة واإلقتصــادیة لتــونس خــالل هــذه  % 29.90ووصــلت إلــى  1990إلــى 
  .الفترة 
جاریـــة تكــون اإلیـــرادات العامـــة مـــن اإلیــرادات الجاریـــة واإلیـــرادات الرأســـمالیة والمــنح أو المســـاعدات فـــاإلیرادات الت    

الضـــریبیة النســـب األكبـــر  تحتـــوي علـــى اإلیـــرادات الضـــریبیة واإلیـــرادات غیـــر الضـــریبیة، ففـــي تـــونس تمثـــل اإلیـــرادات
لتصـل  % 74.3نجـدها تمثـل نسـبة  1990إلـى  1986الفتـرة الممتـدة بـین  يإلیرادات العامة اإلجمالیة ، ففـبالنسبة ل

إلـــى غایـــة  1996عهـــا خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــا بـــین وواصـــلت إرتفا 1995إلـــى  1991خـــالل الفتـــرة  %80.6إلـــى 
وهو ما یدل على أهمیة هذا النوع مـن اإلیـرادات العامـة بالنسـبة للهیكـل العـام لإلیـرادات  % 85.8لتصل إلى  2000

علــى تنمیــة هــذا اإلیــراد  إیجابــا تالعامة،وهــذا اإلرتفــاع یــدل علــى نجــاح تــونس فــي إصــالحاتها الضــریبیة والتــي إنعكســ
  .رزة في إیرادات میزانیة الدولة ل والمهم لیحتل مكانة باالفعا
، 1990إلـى  1986خـالل الفتـرة  % 23.4أما اإلیرادات غیر الضریبیة فتأتي في المرتبة الثانیة فهي تمثـل نسـبة    

، أمــا اإلیــرادات الرأســمالیة فهــي تمثــل 2000إلــى  1996خــالل الفتــرة  % 11.5وانخفضــت هــذه النســبة لتصــل إلــى 
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 1995-1991خـــالل الفتـــرة  %0.1نســـبة بســـیطة جـــدا إذا مـــا قورنـــت بســـباقاتها بحیـــث نالحـــظ أنهـــا ال تمثـــل ســـوى 
وهــي تعتبــر نســبة محتشــمة إذا مــا تــم مقارنتهــا  % 1.4لتصــل إلــى  2000-1996ع بشــكل طفیــف خــالل الفتــرة لترتفـ

فــي الفتــرة  % 2.3أســمالیة فنجــدها تمثــل بــاإلیرادات الضــریبة ، وبالنســبة للمســاعدات فحالهــا نفــس حــال اإلیــرادات الر 
  .   ) 1(2000إلى  1996خالل الفترة  % 1.3وتدنت لتصل إلى  1990إلى  1986

الــدور الــذي یؤدیــه القطــاع الخــاص فــي  ةمیــهومنــه نالحــظ أن إتســاع القاعــدة الضــریبیة وتنوعهــا مــن جهــة وتزایــد أ   
  .على هیكل اإلیرادات العامةریبیة اإلقتصاد التونسي أدى إلى هیمنة اإلیرادات الض

  تطور الهیكل الضریبي:  الفرع الثاني    
إن المتتبــع لتطــور إیــرادات المیزانیــة مــن الضــرائب یالحــظ التطــور الكبیــر لهــذا النــوع مــن اإلیــرادات ، ویرجــع تحســین 

الح هــو إقـــرار اإلیــرادات الضــریبیة إلــى عملیــة إصــالح النظــام الضــریبي، ومـــن أهــم النقــاط األساســیة فــي هــذا اإلصــ
الضــریبة علــى القیمــة المضــافة والضــریبة الموحــدة علــى الــدخل وعلــى أربــاح الشــركات وذلــك فــي خصــم اإلصــالحات 

،فالهیكــل  الضــریبي لتــونس یعتمـد علــى الضــرائب علــى الــدخل ) 2( 1986الهیكلیـة التــي أقرتهــا الحكومــة التونسـیة فــي 
ن لنــا رة الخارجیــة كمــا یبــیالســلع والخــدمات والضــرائب علــى التجــاواألربــاح والضــرائب علــى الملكیــة والضــرائب علــى 

  :الجدول الموالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(1)-IMF.Government Finance statistics (GFS) yearbook .1981-1990.2001-2002. 

الخوصصة في البلدان  ، الندوة الفكریة الخاصة باإلصالحات اإلقتصادیة وسیاسات "تجربة تونس في اإلصالح الهیكلي والخوصصة" المنصف عباس  -)2(
  .343،ص  1999األولى مركز الدراسات الوحدة العربیة بیروت ،  العربیة ، الطبعة
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 .IMF( GFS) yearbook .1981-1990.2001 : من إعداد الباحث باإلعتماد على  :المصدر
       

بیة لكـل مكونـات الهیكـل الضـریبي ، ونالحـظ أن الضـرائب غیـر سـمن خالل الجدول نالحظ األهمیـة الن              
یــرة فــي الهیكــل بالمباشــرة وهــي عبــارة عــن ضــرائب علــى اإلســتهالك والضــرائب علــى التجــارة الخارجیــة تحتــل مكانــة ك

الضـرائب علــى الـدخل واألربــاح والضـرائب علــى الملكیــة  الضـریبي العــام، أمـا بالنســبة للضـرائب المباشــرة والمتمثلـة فــي
فتمثل نسبة أقل إذا ما تمت مقارنتها بالضرائب غیـر المباشـرة ، فـنالحظ أن نسـبة الضـرائب علـى السـلع والخـدمات قـد 

ملیــون دینــار تونســي  788.4مــن أي قفــزت 2000ســنة  %42لتصــل  1991ســنة  %27.4إرتفعــت مســاهمتها مــن 
 % 34.4، بینمـا الضـرائب علـى التجـارة الخارجیـة تـدنت مسـاهمتها مـن 2000نـار تونسـي سـنة ملیون دی 2915إلى 
 873خفض إلـــى نملیـــون دت لتـــ 989.4 1991ســـنة قیمتهــا أي كانـــت  2000ســـنة  % 12.6لتصـــل  1991ســنة 

،أمــا فیمــا یخــص الضــرائب علــى الــدخل واألربــاح فلقــد إرتفعــت نســبة مســاهمتها مــن 2000ســنة  ینــار تونســيملیــون د
ملیــون  503.1وهــو مــا إنعكــس علــى قیمتهــا حیــث كانــت  2000ســنة  % 22.3لتصــل إلــى  1991ســنة  % 17.5

 أمــا فیمــا یخــص الضــرائب علــى الملكیــة 2000ســنة  ینــار تونســيملیــون د 1549لتصــبح  1991ســنة  ینــار تونســيد
 2000و 1995لســنتي  % 1.6لتــنخفض وتصــل إلــى  1991ســنة  % 2.4فهــي تمثــل نســبة محتشــمة فلقــد مثلــت 

ومـا یجـدر إلیـه اإلشـارة  1995سـنة  67.6إلـى  1991سـنة  ینـار تونسـيملیـون د 69.1بحیث إنخفـض مقـدارها مـن 

  السنوات                        
    أنواع الضرائب

1985  1991  1995  2000  

 الضرائب على الدخل واألرباح  -

 الضرائب الملكیة -

 الضرائب مع السلع والخدمات -

   الضرائب على التجارة لخارجیة -

19.9 

  

02.5 

  

27.10 

  

37.10  

  

17.5 

  

02.40 

  

27.40  

  

34.4  

18.9  

  

01.6  

  

24.10  

  

33.5  

  

  

22.3  

  

01.60  

  

42.0  

  

12.60  

) :22(جدول رقم   

.)نسبة مئویة( الهیكل الضریبي لتونس    
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ادرات وتنــــاقص إلــــى أن ســــبب إنخفــــاض نســــبة الضــــرائب علــــى التجــــارة الخارجیــــة هــــو تنــــاقص الضــــرائب علــــى الصــــ
  .اإلصالحات اإلقتصادیة والعمل على تحریر التجارة الخارجیةالضرائب على الواردات بسبب إنتهاج سیاسات 

  تحلیل رصید الموازنة العامة للدولة: المطلب الرابع   
نــة العامــة لقــد أدى تســارع األحــداث اإلقتصــادیة فــي تــونس إلــى تــأثیرات علــى المــوازین الكلیــة بشــكل عــام والمواز       

للدولة بشـكل خـاص سـواء علـى جانـب اإلنفـاق العـام أو جانـب اإلیـرادات العامـة وهـو مـا أدى إلـى التـأثیر علـى رصـید 
  .الموازنة العامة للدولة خصوصا وأن وتیرة تزاید اإلنفاق العام تفوق بكثیر وتیرة تزاید اإلیرادات العامة

  تطور رصید الموازنة العامة:  الفرع األول    
ي التـدخل الحكـومي فـي العـام وتنـاملقد تسارعت وتیرة نمو معدالت اإلنفاق العام في تونس بسبب توسع حجم القطـاع 

النشـاط اإلقتصـادي وذلـك بسـبب مقتضـیات ومتطلبـات التنمیـة اإلقتصـادیة وفـي الجهـة المقابلـة نالحـظ التبـاطؤ الكبیــر 
مــا أدى إلــى عــدم  قــدرة مســایرة اإلیــرادات العامــة للنفقــات فــي نمــو معــدالت اإلیــرادات العامــة وذلــك لعــدة أســباب وهــو 

  :العامة ما أثر سلبا على رصید الموازنة العامة للدولة وهو ما یبینه الجدول الموالي
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الموازنة العامة للدولـة فـي تـونس رصـیدها سـلبي من خالل األرقام التي نالحظها في الجدول أعاله یتبین لنا أن       
م  354.2فلقــد إرتفــع مـــن  2000إلــى  1985أي تعــاني مــن عجــز ونالحــظ تطــور وتزایــد هـــذا العجــز خــالل الفتــرة 

، والسـبب فـي هـذا اإلرتفـاع هـو دینار تونسي  ملیون 685.5لیصل تقریبا إلى الضعف أي  1985سنة  ینار تونسيد
ت إقتصـادیة واسـعة لـم یة الثمانینات ، ورغم قیامهـا بعملیـة إصـالحاي مرت بها تونس منذ بداصادیة التاألوضاع اإلقت

بالدرجة األولى كما أشرنا إلیه سـابقا علـى اإلیـرادات الضـریبیة ولكـن حكم في هذا العجز ، فتونس تعتمد تتمكن من الت
لعجــز فــي الموازنــة إنخفــض بشــكل بســیط تبقــى غیــر كافیــة لتغطیــة كــل متطلبــات اإلنفــاق العــام ، فــنالحظ أن مقــدار ا
ملیــون دینــار تونســي لیصــل إلــى  474.3مباشــرة بعــد دخــول تــونس فــي اإلصــالحات اإلقتصــادیة فلقــد إنخفــض مــن 

جـــراء إنتهـــاج الحكومـــة التونســـیة لسیاســـة میزانیـــة تقشـــفیة مـــن جهـــة ومحاولتهـــا لتنمیـــة  ملیـــون دینـــار تونســـي 411.6
عــادة تحســیمواردهــا مــن جهــة أخــرى عــن طریــق  ٕ ن كفــاءة النظــام الضــریبي وذلــك بــاإللتزام ببرنــامج تحریــر اإلقتصــاد وا

التـي تــؤدي إلــى تخفــیض أعبــاء جــارة واإلسـراع فــي تطبیــق الخوصصــة هیكلتـه مــن أجــل إقــرار آلیـات الســوق وحریــة الت
  .كبیرة على میزانیة الدولة

 704.9التــي قامــت بهــا الحكومــة لیصــل إلــى وذلــك لتزایــد اإلقتراضــات  1991ولقــد إرتفــع العجــز ثانیــة فــي ســنة     
 219.2و  1992ســنة  419.4ملیــون دینــار تونســي ، ولقــد اســتطاعت الحكومــة التونســیة التقلــیص منــه لیصــل إلــى 

ملیـون دینـار تونسـي بسـبب  685.5ولكن مباشرة بعد ذلك عـاد لإلرتفـاع لیصـل إلـى  1994ملیون دینار تونسي سنة 
ة التــي قامــت بهـــا ادات العامــة رغــم اإلصــالحات الحثیثــعــام مقارنــة لمعــدالت نمـــو اإلیــر تزایــد معــدالت نمــو اإلنفــاق ال

تــونس عمومــا وفــي قطــاع الضــرائب  خصوصــا ، فعــدم وجــود مصــادر إیــرادات متنوعــة أدى إلــى عــدم قــدرة اإلیــرادات 
عجــز المــوازني بواســطة طیــة لــم تســتطیع أن تجابــه الفالضــریبیة لتغطیــة اإلنفــاق المتزایــد فتــونس بإعتبارهــا دولــة غیــر ن

اإلیـــرادات الضـــریبیة فقـــط رغـــم محاولتهـــا للـــتحكم فـــي متوســـط نســـبة العجـــز المـــالي بالنســـبة للنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي 
خـــالل الفتـــرة الممتـــدة بـــین  %4.9إنخفـــاض نســـبة العجـــز المـــالي بالنســـبة النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي مـــن أن فـــنالحظ 
  .2000إلى  1996 خالل الفترة % 2.4لتصل إلى  1960و 1986

  مصادر تمویل عجز الموازنة التونسیة:  الفرع الثاني   
تتنــــوع مصــــادر تمویــــل عجــــز الموازنــــة العامــــة للدولــــة بــــین مصــــادر داخلیــــة ومصــــادر خارجیــــة ، وفــــي تــــونس تشــــیر 

فــي مطلــع الثمانینــات أیــن قامــت تــونس  خصوصــا اإلحصــائیات إلــى إعتمادهــا علــى المصــادر الخارجیــة بشــكل كبیــر 
بإصالحات اإلقتصادیة فلقد إعتمـدت تـونس علـى القـروض الخارجیـة فـي تمویـل العجـز فـي موازنتهـا إضـافة إلـى ذلـك 
إعتمدت على اإلقتراض من القطاع الخـاص التونسـي والـذي یمثـل الركیـزة الثانیـة لتمویـل عجـز الموازنـة العامـة للدولـة 

  :ل الجدول المواليوهو ما نالحظ من خال
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مـــن خـــالل البیانـــات الموجـــودة الجـــدول أعـــاله نالحـــظ، اإلســـهام النســـبي لإلقتـــراض الخـــارجي تزایـــد بشـــكل كبیـــر      
بحیــث إنتقلــت النســبة مــن  1986بعــد لجــوء تــونس للمؤسســات المالیــة الدولیــة فــي النصــف الثــاني مــن عــام خصوصــا 

إال أنهـــا واصـــلت  % 28.5لــــ  للتصـــ 1989رغـــم إنخفاضـــها ســنة  1988ســـنة  %51.8لتصـــل  1987ســنة 14%
 % 40.5تــراض الخــارجي لتصــل إلــى إلقمــوارد المتأتیــة مــن االاإلرتفــاع وذلــك بســبب إعتمــاد الحكومــة التونســیة علــى 

حلـي مـن القطـاع الخـاص لترتفـع تراض المالحكومة التونسیة لتعتمد على اإلقولكن بعد هذه الفترة تحولت  1991سنة 
ولكــن مباشــرة بعــد ذلــك عــادت الحكومــة لتعتمــد  1993ســنة  %74.9لتصــل إلــى  1991ســنة  %65.9نســبته مــن 

ملیـون دینـار تونسـي  72.3قابـل م 1994ملیـون دینـار تونسـي سـنة  218تراض الخارجي لتصل قیمته إلـى على اإلق
ونسي من السلطات النقدیـة ، وبعـد هـذه الفتـرة نالحـظ اإلرتفـاع ملیون دینار ت 71.1-تراض من القطاع الخاص ولإلق

ــــار تونســــي  542.4صــــل إلــــى فــــي اإلفتــــراض الخــــارجي لی ــــار بالنســــبة  238.8و 1997ســــنة ملیــــون دین ملیــــون دین
     .ملیون دینار تونسي 22-تراض من السلطات النقدیة تساوي إلى القطاع الخاص بینما نجد قیمة اإلقتراض من لإلق
تـراض الثالث بشـكل كبیـر لتصـل قیمـة اإلق إنخفض مصادر التمویل بأنواعها 1998كن بعد هذه السنة أي في ول    

ملیـون  71.5تـراض مـن القطـاع الخـاص بحـوالي اإلقملیون دینار تونسـي ، بینمـا نجـد قیمـة  10قدیة لنطات امن السل
 ٕ فـع بعد ذلك مباشـرة عـادت الحكومـة لتر ملیون دینار تونسي ولكن  10خفضت القروض الخارجیة إلى ندینار تونسي وا

إلـى مـا  2000سـنة قیمـة القـروض الخارجیـة  صـلتمن إعتمادها على القروض الخارجیة في تمویل عجـز میزانیاتهـا ل
رتفعـت قیمـة اإلقتـراض مـن القطـاع الخـاص لتصـل لــ200یقارب  ٕ لیـون دینـار تونسـي والسـبب م 394.5ملیون دینـار وا

لیصـل  1998ملیـون دینـار تونسـي سـنة  91.5-في ذلك هو إرتفاع العجز في الموازنة العامة للدولـة فلقـد إرتفـع مـن 
األولــى علــى القــروض الخارجیــة بالدرجــة  لالعتمــادمــا أدى بالحكومــة التونســیة  2000ملیــون دینــار ســنة  685.5-

  .عدم قدرة هذه األخیرة على تغطیة الفجوة الكبیرة في اإلیرادات العامة للدولةوالقروض الداخلیة بالدرجة الثانیة ل
  .2012-2001للدولة خالل الفترة  تحلیل عجز الموازنة العامة: المبحث الثالث    

هامـة وبـارزة علـى المسـتوى العربـي عمومـا  اقتصـادیةأحـداث وتطـورات  القرنلقد شهدت العشریة األولى من هذا      
تـــونس أن  اســـتطاعتالكلیـــة یالحـــظ أنـــه قـــد  االقتصـــادیةوعلـــى الجمهوریـــة التونســـیة خصوصـــا ، فـــالمتتبع للمؤشـــرات 

أن تنمـي  اسـتطاعتعموما والوضعیة المالیـة خصوصـا ، بحیـث  االقتصادیةتخطو خطوة كبیرة في تحسین الوضعیة 
أن تـتحكم  واسـتطاعتالهیكـل الضـریبي  وأداءملهـا الجـاد علـى تنویعهـا وعلـى تحسـین كفـاءة إیرادات میزانیتهـا وذلـك بع

و الــدین العمــومي كانــت ین العمــومي بحیــث نالحــظ أن نســبة نمــفــي مــوارد تمویــل الموازنــة العامــة خصوصــا نمــو الــد
أن تتحكم في نسبة نمو اإلنفـاق العمـومي إلـى حـد كبیـر وهـو مـا  استطاعتمستقرة نسبیا من سنة ألخرى ، ومن جهة 

  .جعل العجز في الموازنة العامة ال ینمو بشكل كبیر
  تحلیل تطور اإلنفاق العام :المطلب األول     
ســبب إلتــزام الجمهوریــة التونســیة بسیاســة إنفاقیــة ببشــكل منــتظم  2001النفقــات العامــة فــي تــونس منــذ  لقــد نمــت      

ملیـون دوالر مـا بـین سـنتي  0.715ها من تفـادي النمـو الكبیـر فـي اإلنفـاق العـام فـنالحظ أنـه نمـت بمقـدار تة مكننمتز 
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بینمــا لــم  2004و  2003ملیــون دوالر مــا بــین ســنتي  0.491هــذا المقــدار إلــى  انخفــض، بینمــا  2002و  2001
  .في نمو اإلنفاق العام في تونس  االستقراروهو ما یدل على  2005و  2004ما بین سنتي  0.037یتعدى مقدار 

  نفقات التصرف:  الفرع األول   
ملیـــون دینـــار  5335.4وارتفعـــت لتصـــل  2002ملیـــون دینـــار تونســـي ســـنة  5010.7لقـــد بلغـــت نفقـــات التصـــرف   

ملیـون دینـار تونسـي  5911.5مقابـل  2005ملیـون دینـار سـنة  6554.5في حیث وصلت إلى  2003تونسي سنة 
ملیـــون دینـــار  338ملیـــون دینـــار تونســـي،بحیث خصـــص مـــا مقـــداره  643مســـجلة بـــذلك زیـــادة بمقـــدار  2004ســـنة 

 414خصـیص مـا مقـداره تونسي بعنوان التأجیر العمومي خصصت لمواجهـة التـأثیر المـالي للزیـادة فـي األجـور وتـم ت
  :خالل الجدول المواليط ونالحظ ذلك من ملیون دینار لدعم المحروقات وذلك بسبب إرتفاع أسعار النف

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2006وسنة  2005الجمهوریة التونسیة ، التقریر السنوي للمالیة العامة لسنة : المصدر
  األجور : أوال   
حتــل الجــزء األكبــر مــن نفقــات التصــرف بــاألجور والمرتبــات تقــات المتعلقــة مـن خــالل الجــدول نالحــظ أن النف     

ملیـون  3684بینمـا لـم تتعـدى  2005ملیون دینار تونسي سنة  4605.3مقارنة بالنفقات األخرى بحیث وصلت 
و  2002وهــو مــا یــدل علــى الزیــادة الكبیــرة لهــذا النــوع مــن اإلنفــاق خــالل الفتــرة الممتــدة بــین  2002ســنة  دینــار

مـن  %70وتمثـل  2005مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي سـنة  %12.3بحیث أصـبحت تمثـل هـذه النفقـات  2005
األجـــور هـــو سیاســـة  مـــن جملـــة النفقـــات العمومیـــة ، والســـبب فـــي تزایـــد نفقـــات %50نفقـــات التصـــرف وبالتقریـــب 

ملیـون دینـار أمـا اإلنتـداب والترقیـة كلـف المیزانیـة مـا یقـارب  240الزیادة فیها بحیـث كلفـت هـذه الزیـادة مـا یقـارب 
  :ملیون دینار تونسي ، وتتوزع نفقات األجور على القطاعات حسب الجدول الموالي 98
  
  
 

السنوات                      
  النفقات

2002  2003  2004  2005  2006  

  4931.7  4605.3  4252.7  3968  3684.0  األجور
  601.2  556.0  552.6  521.0  502.0  الوسائل والمعدات

  1579.4  1297.4  1106.2  846.4  824.4  التدخالت
  -  70.3  -  -  -  نفقات غیر موزعة

  7112.3  6529  5911.5  5335.4  5010.7  المجموع

).الوحدة مليون دينار  (توزيع نفقات التصرف ):  25(جدول رقم   



 الفصل الخامس عجز الموازنة العامة في تونس وعالجه
 

260  

 

  

  
  
  
  
 

   
  . 2005الجمهوریة التونسیة التقریر السنوي للمالیة العامة لسنة : المصدر           

هـي التـي تأخـذ الحصـة األكبـر مـن هیكـل األجـور  االجتماعيمن خالل الجدول نالحظ أن الوزارات ذات الطابع      
ملیــون  2523.8ا كانــت بعــدم 2005ســنة ملیــون دینــار تونســي  3006.9وهــي فــي تزایــد مســتمر فلقــد بلغــت قیمتهــا 

 % 65.3أي حــوالي  2005بحیــث أصــبحت تمثــل مــا یقــارب ثلثــي إجمــالي النفقــات ســنة  2003دینــار تونســي ســنة 
  :من اإلنفاق على األجور بحیث یأخذ منها قطاع التربیة والتعلیم القسط األكبر وهو ما یبینه الشكل التالي

  
  

                   
  

  . 2005الجمهوریة التونسیة التقریر السنوي للمالیة العامة لسنة : المصدر
  

ملیـون دینـار بحیـث أصـبحت تمثـل  3235مـا یقـارب  2006ولقد إرتفعـت نفقـات القطـاع اإلجتمـاعي لتصـل سـنة     
  .تربیة والتعلیممن نفقات األجور ودائما یرجع السبب إلرتفاع نصیب قطاع ال 65.6%
  

2004 2005 2006

28,5 27,8 27,6

7,2 6,9 6,8

64,4 65,3 65,6

قطاع الخدمات قطاع اقتصادي  قطاع اجتماعي

  السنوات                     
  2006  2005  2004  2003  االقطاعات

  1361  1277  1210.6  1148.5  وزارات السیارة والخدمات
  335.4  211.4  304.6  995.7  وزارات ذات طابع اقتصادي

  3235.3  3006.9  2737.5  2523.8  وزارات طابع اجتماعي
  4931.7  4605.3  4252.7  3968  المجموع

جور حسب القطاعات ): 26(جدول رقم  ٔ )الوحدة مليون دينار (هيكلة اال  

 اتـــــــــــــــنفقالة ـــكلــــهي     :      )13(  شكل رقم
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  الوسائل والمعدات : ثانیا
تشــمل هــذه النفقــات نفقــات األكریــة ومصــاریف اســتهالك الوقــود والمــاء والكهربــاء ونفقــات المراســالت والهــاتف 

ملیـــون دینـــار تونســـي  502كانـــت قیمتهـــا ف 2002هـــذه النفقـــات بشـــكل كبیـــر مـــن  تإلـــخ بحیـــث تزایـــد... والســـیارات 
ین هــذه الزیــادة تواصــل مجهــود الدولــة لتغطیــة الحاجیــات وتبــ 2006ملیــون دینــار تونســي ســنة  601.2ووصــلت إلــى 

أخــذ قطــاع الخــدمات العامــة الجــزء األكبــر مــن صــة إلســتهالك المــواد والخــدمات ، ویالحقیقیــة للمصــالح العمومیــة الخا
ملیـون دینـار تونسـي ویلیهـا  284.6لتصـل إلـى  2004ملیون دینار سنة  267.3تها هذه الخدمات حیث وصلت قیم

ملیـون  217.4ملیـون دینـار لیصـل إلـى  202.8القطاع اإلجتماعي حیث یمثل من قیمة الوسائل والمعدات ما قیمته 
 2004ر ســنة ملیــون دینــا 82.5قطــاع اإلقتصــادي حیــث یمثــل مــا قیمتــه تونســي وفــي المرتبــة األخیــرة نجــد الدینــار 

  .2006ملیون دینار سنة  99.2لترتفع قیمته لتصل 
  التدخل العمومي: ثالثا

ــــى  2002ســــنة  824.7مــــن ) التــــدخالت والتحــــویالت( لقــــد قفــــزت قیمــــة نفقــــات التــــدخل العمــــومي  لتصــــل إل
ملیـون دینـار  86، وتوجه هـذه النفقـات لـدعم المحروقـات حیـث خصـص لهـذا الـدعم مـا یقـارب 2006سنة  1579.4

لتغطیــة مختلــف تــدخالت  األساســیة ولقــد وجهــت هــذه النفقــات ملیــون دینــار لــدعم المــوارد 45.8وخصــص مبلــغ قــدرة 
الدولة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة إضافة للمساهمة فـي المنظمـات الدولیـة ، ولقـد أخـذت التـدخالت ذات الطـابع 

ملیـــون دینـــار   1231.7  2006لغـــت قیمتهـــا ســـنة اإلجتمـــاعي القســـط األكبـــر مـــن اإلعتمـــادات التـــي تـــم صـــرفها فب
ملیــون دینــار تونســي أمــا المحروقــات  287تونســي وجهــت بالدرجــة األولــى لتعــویض المــواد األساســیة وذلــك بمقــدار 

ملیـون دینـار أمـا المبــالغ  148ملیـون دینـار تونسـي ، والمبلـغ الـذي وجـه لـدعم النقـل قـدر بــ  500فخصـص لهـا مبلـغ 
ذا مــا تمعنـــا فـــي توزیـــع المتبقیــة فخصـــص للن ٕ هـــوض بالفئــات المحـــدودة الـــدخل ومجـــال الثقافــة والشـــباب والریاضـــة ، وا

نفقات التصرف نجد أنه في كل السنوات تأخـذ األجـور الجـزء األكبـر ثـم تلیهـا نفقـات التحـویالت وفـي األخیـر الوسـائل 
بینمــا  % 70.5ر تمثــل نســبة حیــث نجــد أن األجــو  2006والمعــدات ویظهــر ذلــك جلیــا إذا ســلطنا الضــوء علــى ســنة 

  . % 8.6وأخیرا الوسائل والمعدات ال تمثل سوى  %20.9التدخالت تمثل 
 تدخالت صنادیق الخزینة: رابعا

ملیــون دینــار ســـنة  99.8بعـــدما كانــت  2006ملیـــون دینــار تونســي ســنة 120.2ة لقــد بلغــت تــدخالت الخزینــ
فإنخفضـت قیمـة الحسـابات الخاصـة  %20.4نسبة تقدر بـ بملیون دینار وذلك  20.4، بحیث تهاوت بمقدار  2005

بینمــا بقیــت حســابات  2006ملیــون دینــار ســنة  80.5 ىلتصــل إلــ 2004ملیــون دینــار ســنة  88.2فــي الخزینــة مــن 
  .2006و 2004 ملیون دینار تونسي لكل من  39.8أموال المشاركة ثابتة بمقدار 

 10001فلقـــد بلغـــت  2012و  2007ولقـــد واصـــلت نفقـــات التصـــرف إرتفاعهـــا خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــا بـــین 
ملیـون دینـار تونسـي سـنة  7904.6و 2009ملیون دینار تونسـي سـنة  9365بعدما كانت  2010ملیون دینار سنة 

اإلرتفــاع الــذي  و،  2012ملیــون دینــار ســنة  14644التصــرف ارتفاعهــا لتصــل إلــى ، ولقــد واصــلت نفقــات 2007
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ملیــون دینــار نـاتج عــن انخفــاض نفقـات التعــویض  وتراجــع  101والــذي یقــدر بــ  2009حـدث لنفقــات التصــرف لسـنة 
  .أسعار المواد المدعمة كالحبوب والزیت والورق والنفط والجدول الموالي یبین هیكلة نفقات التصرف لمیزانیة الدولة

  
  

  .2011-2010السنوي للمالیة الجمهوریة التونسیة التقریر : المصدر           
إلـى غایـة  2007الجدول نالحظ أن األجور تمثل نسبة كبیـرة مـن نفقـات التصـرف خـالل الفتـرة  من خالل   

ملیــون دینــار تونســي ثــم بعــد ذلــك تــأتي  8656إلــى  2007ملیــون دینــار ســنة  5327.5فلقــد ارتفعــت مــن  2012
لتصــل إلــى  2007ملیــون دینــار تونســي ســنة  1940.7التــدخالت فــي الرتبــة الثانیــة  حیــث نجــد أن قیمتهــا تقــدر بـــ 

فـي ارتفـاع و لكـن قیمتهـا أقـل  أما فیما یخـص الوسـائل والمعـدات نجـدها 2011ملیون دینار تونسي سنة  3930.9
 991.0لتصــل  2007ملیــون دینــار ســنة  636.3انتقلــت قیمتهــا مــن  بكثیــر مــن نفقــات األجــور و التــدخالت فلقــد

والمتمثـل فـي نفقـات لمكـون األول مـن هیكـل النفقـات وبشـكل عـام یمكـن القـول أن ا 2012ملیون دینار تونسـي سـنة 
التصـرف یمثـل جـزءا كبیـرا مـن إجمـالي اإلنفـاق العـام وهـي فــي تزایـد مسـتمر خـالل عشـریة كاملـة وهـو مـا یـدل علــى 

  .تسارع وتیرة النشاط اإلقتصادي التونسي
  نفقات التنمیة  :الفرع الثاني     

مســـتوى اإلســـتثمار ، وذلـــك مـــن خـــالل تطـــور البنیـــة األساســـیة فقـــات التنمیـــة علـــى أســـاس تحســـین نیـــتم وضـــع 
وتطــویر المــوارد البشــریة وتعزیــز اإلســتثمارات فــي المجــاالت الثقافیــة والبحــث العلمــي ودعــم قــدرات اإلنتــاج فــي الكثیــر 

  .من القطاعات ذات األولویة
ملیـون  2525.7تصـل ل 2000ملیـون دینـار تونسـي سـنة  2339.8فقات التنمیة قـد إرتفعـت مـن نفنالحظ أن 

ملیـون دینـار  4326.1و  2008لیـون دینـار تونسـي سـنة م 3315وواصلت إرتفاعهـا لتصـل إلـى  2005دینار سنة 
، وهــذا التزایــد یعكــس الجهــود المبذولــة مــن قبــل  2012ملیــون دینــار تونســي ســنة  5514.1لتقفــز إلــى  2010ســنة 

  السنوات                 
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  طبیعة النفقة

  865.6  7679.4  6785.2  6298.7  5761.4  5327.5  األجور
  991  860.5  841.3  832.6  724.0  636.3  الوسائل والمعدات

  -  3930.9  2374.7  2233.7  2778.9  1940.7  التدخالت
  3624  2869.2  1500  1430  2036.2  1282.4  الدعم

  1373  1061.7  874.7  803.7  742.7  658.3  تدخالت دون دعم
  -  -  -  -  -  -  النفقات الطارئة

    12470.8  10001.2  9365.0  92643  7904.6  :المجموع

).الوحدة مليون دينار(هيكلة نفقات التصرف لميزانية الدولة  ): 27(الجدول رقم  
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والجــدول المــوالي یبــین ى المشــاریع اإلســتثماریة والســنویة علــتــونس لــدفع عجلــة التنمیــة اإلقتصــادیة مــن خــالل اإلنفــاق 
   .هیكلة نفقات التنمیة

  
  
  

  .2012-2011-2010-2008-2006-2005الجمهوریة التونسیة تقاریر المالیة لسنوات : المصدر
  

وال المشــاركة وعملیــات الــة وحســابات أمــمــن خــالل الجــدول نالحــظ أن نفقــات التنمیــة بمــا فــي ذلــك القــروض المح    
 2004ملیـون دینـار تونسـي سـنة  2616.5وذلـك مقابـل  2005ملیون دینار تونسي سـنة  2637الخزینة الصافیة بـ 

فــي مســتوى هــذه النفقــات  2005بــالرغم مــن التــدابیر  التحفظیــة التــي تــم إقرارهــا ضــمن قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة 
ملیــون  180فــي الســوق العالمیــة ووفقــا لــذلك تــم تخفــیض المصــاریف بـــ قصــد الحــد مــن إنعكــاس تطــور أســعار الــنفط 

مـن النـاتج المحلـي  %7.1مـع مـا تـم تقـدیره علـى مسـتوى قـانون المالیـة األصـلي ، فنفقـات التنمیـة تمثـل دینار تونسـي 
ســـنة  % 60.6، وتمثـــل النفقـــات المرصـــودة للقطـــاع اإلقتصـــادي  2004ســـنة  %7.4مقابـــل  2005ســـنة  اإلجمـــالي

بحیث خصصت هذه المبالغ لتمویـل المشـاریع والبـرامج الخاصـة  2004سنة  % 61من جملة النفقات مقابل  2005
والصید البحـري والتطهیـر وكـل المشـاریع  بالبنیة األساسیة كالسدود والمیاه وبناء الطرقات والجسور والمشاریع الفالحیة

  .الخاصة باإلتصاالت والنقل
ســـنة  % 28.7ملیـــون دینـــار تونســـي  أي نســـبة  762لقطـــاع اإلجتمـــاعي فتقـــدر بــــ أمـــا اإلعتمـــادات المخصصـــة ل   

وخصصــت هـذه المبــالغ إلنجــاز مشـاریع قطــاع التربیــة والتعلــیم  2004ملیــون دینــار تونسـي ســنة  690مقابـل  2005
النفقــــات المرصــــودة للقطــــاع  مثلــــت 2006اإلجتمــــاعي ، أمــــا فــــي ســــنة ومشــــاریع تحســــین ظــــروف العــــیش والســــكن 

السنوات                                                     
  طبیعة النفقة

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

اإلستثمارات  
  المباشرة

895.3  972.8  872.6  918.7  960.2  1056.2  1276.2  1450.3  1460  1651.4  

  1928.2  1743.9  1384.3  1317.8  967.7  838.3  639  699.1  554  548.7  التمویل العمومي

  464.6  594.5  743.9  689.2  574.9  537.5  752.7  565.9  599.3  734.2  الدفوعات المباشرة

  724.2  930.1  747.6  730.4  716.2  457.9  515.4  485.6  563  458.8  صنادیق الخزینة

قروض وتسبیقات 
  الخزینة

 -20.9   -26.7  13.7  35.7  448  704.6  694.3  695.8  864.7   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   نفقات طارئة

  -   4728.5  4326.1  4013.6  3315  2793.9  2861.5  2636.9  2616.4  2616.1  المجموع

):28(جدول رقم  

.)الوحدة مليون دينار تونسي (هيكلة نفقات التنمية  
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 % 25.4اإلجتمــاعي فلقــد تراجعــت إلــى للقطــاع مــن جملــة النفقــات أمــا النفقــات المخصصــة  % 59.5تصــادي اإلق
مـن جملـة نفقـات التنمیـة سـنة  % 67، ولقد واصل المجال اإلقتصادي هیمنته على النفقـات لیمثـل نسـبة  2006سنة 

ة وتربیــة یــوذلــك بســبب تركیــز الحكومــة التونســیة علــى المشــاریع الفالح 2009ســنة  % 63بعــدما كــان یمثــل  2010
  .المواشي والصید البحري وبناء السدود ودعم البنیة التحتیة والجسور والمحوالت وغیرها من المشاریع التنمویة

  قات الخزینة الصافیةقروض وتسبی: الفرع الثالث     
منذ أن دخلت تونس في اإلصـالحات وهـي تسـعى جاهـدة لتحسـین اسـتخالص القـروض المسـندة لفائـدة المؤسسـات    

اســـتخالص التســـبیقات الممنوحـــة علـــى مـــوارد الحســـاب الخـــاص عملیـــة والهیاكـــل العمومیـــة، والمواصـــلة علـــى تحســـین 
بــرهن ، لـــذلك  الموثوقــة قــروضبإعــادة هیكلــة رأس المــال للمؤسســات العمومیـــة ، والعمــل علــى تحســین إســـتخالص ال

تســبیقات الخزینــة الصــافیة ســجلت فائضــا فــي المصــاریف الصــافیة تبــع اإلحصــائیات نجــد أن القــروض و عنـدما نقــوم بت
ملیـون دینـار تونسـي سـنة  27وذلـك مقابـل فـائض فـي المقـابیض بــ  2005ملیون دینار تونسي سنة  14وصل تقریبا 

2004.  
فـي مـنح تسـبیقات لفائـدة المؤسسـة التونسـیة لألنشـطة البترولیـة وشـركة  2005لسـنة  ولقد تمثلـت أهـم عملیـات الخزینـة

ل تمویـل منظومـة ملیـون دینـار تونسـي مـن أجـ 357صناعات التكریـر والشـركة التونسـیة للكهربـاء والغـاز وذلـك بمبلـغ 
إضــافة إلــى ذلــك تــم مــنح  بــاء ولقــد تمــت تســویتها باإلعتمــادات المرصــودة فــي إطــار  میزانیــة الدولــةالمحروقــات والكهر 

ملیـون دینــار لفائـدة صـندوق إعـادة هیكلـة رأس مـال المؤسسـات العمومیــة  53ملیـون دینـار منهـا  60قات بمقـدار یتسـب
ملیون تتضمن تسویة عملیات تهم سنوات سابقة لهـذا الصـندوق ، ولقـد  70ملیون منها ما یقارب  79وتم استخالص 

ملیـــون دینـــار ، أمـــا بالنســــبة  22لـــغ بلخـــدمات والتحـــویالت إلـــى الخــــارج بمتـــم مـــنح تســـبیقات لفائـــدة حســــاب نفقـــات ا
ملیـون  34بعـدما كانـت  2005ملیون دینار تونسي فـي  22للقروض الموثوقة برهن فتراجع استخالصها لتبلغ قیمتها 

من املیـــون تخـــص فـــي األســـاس قـــرض بنـــك التضـــ 16، وتـــم اســـتخالص قـــروض الخزینـــة بقیمـــة  2004دینـــار ســـنة 
ملیـون دینـار ومـنح قـروض خزینـة  3.4ملیون دینار بینمـا بلـغ قـرض الـدیوان الـوطني للزیـت مبلـغ  9.2ي بقیمة الوطن

   .   ) 1(ملیون 3بحوالي 
،  2006نة ملیـون سـ 36سـجلت قـروض وتسـبیقات الخزینـة فـائض فـي المصـاریف قـدر یــ  2006بینما في سنة     

ملیــون دینــار بحیــث أنــه تــم صــرف نفقــات دعــم  310یقــدر بـــ ســجل فائضــا فــي المصــاریف فلقــد  2007أمــا فــي ســنة 
  .ملیون دینار تمت تسویتها الحقا 450قات من الخزینة بلغت یالمحروقات بواسطة تسب

ملیــون دینــار  126بعــد مــا كــان  2010ملیــون دینــار ســنة  122وقــد بلغــت القــروض الخارجیــة المحالــة للمؤسســات  
ملیـــون دینـــار ســـنة  670ملیـــون دینـــار مقابـــل  46، أمـــا تســـبیقات وقـــروض الخزینـــة الصـــافیة فلقـــد بلغـــت 2009ســنة 

 630بمبلـغ قـدر  2009نائیة خـالل یقات خزینـة إسـتثسـناد تسـبسببه هـو إملیون دینار و  624أي بنقص یبلغ  2009
فلقــد  2011ملیــون دینــار لــبعض المؤسســات العمومیــة مــن أجــل تمكینهــا مــن مواجهــة الوضــع اإلقتصــادي، أمــا ســنة 

                                                             
 .2007-2006-2005الجمهوریة التونسیة ، التقاریر السنویة المالیة لسنوات  - )1(
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، أمــا 2010ملیــون دینــار ســنة  122ملیــون دینــار بعــدما كانــت  152بلغــت القــروض الخارجیــة المحالــة للمؤسســات 
ملیـون دینـار تونسـي سـنة  157ملیون دینـار تونسـي بعـدما كانـت  241لغت تسبیقات وقروض الخزینة الصافیة فلقد ب

  .ملیون دینار 84وذلك بإنخفاض یقدر بـ  2010
  تحلیل تطور موارد الدولة: المطلب الثاني       

لقـــد ركـــزت منـــذ قیامهـــا بعملیـــات اإلصـــالحات اإلقتصـــادیة علـــى تعزیـــز إیـــرادات میزانیاتهـــا العامـــة مـــن أجـــل أن     
ونالحـــظ ذلـــك مـــن خـــالل قـــوانین المالیـــة التـــي تجســـد اإلصـــالحات الخاصـــة  التطـــور االقتصـــادي ومتطلبـــات تتماشـــى

عمـل علـى مواصـلة اإلصـالح الجبـائي وتطـویر هیاكلـه وتحسـین اإلسـتخالص مـن وتـونس ت 2000بالموارد فمنـذ سـنة 
  .أجل الوصول لزیادة حصیلة اإلیرادات العامة للمیزانیة

  .طلب لتطور اإلیرادات العامة لتونس وأهم موارد المیزانیةوسوف تتطرق في هذا الم
  الموارد الذاتیة:  الفرع األول    

 9290.5بمبلـغ  2005لقد تطورت ایرادات الموارد بشـكل عـام والمـوارد الذاتیـة بشـكل خـاص فلقـد قـدرت سـنة        
 574أي بزیــادة قــدرها  2004ة ســن 8716.5و  2003لیــون دینــار ســنة م 7821تقــدر بـــ تملیــون دینــار بعــدما كانــ

ملیـون دینــار ، وواصــلت  10552.7مقــدار  2006وبلغــت قیمتهـا ســنة  % 6.6ملیـون دینــار تونسـي وهــو مــا یقـارب 
، ویرجـــع د تملیـــون  14854.9لتصـــل  2010نة ملیـــون دینـــار وارتفعـــت فـــي ســـ 13762.0إرتفاعهـــا لتصـــل إلـــى 

رتفـــاع المـــوارد الذاتیـــة إلـــى ارتفـــاع المـــداخیل الجبائیـــة والمـــداخیل غیـــر الجبائیـــة كمـــا یبـــین الجـــدول  ٕ الســبب فـــي تزایـــد وا
  :الموالي

  
  
  

  .2012- 2011-2010-2008-2007- 2006-2005الجمهوریة التونسیة التقاریر للمالیة العامة لسنوات : المصدر

  
  
  

                          
  السنوات

  
 اإلیرادات

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

المداخیل 
  لجبائیةا

6630.8  7252  7904.3  8469.9  9508  11330.9  11685.2  12738.8  13668  15038  

المداخیل غیر 
  الجبائیة

1190.2  1464.5  1376  2082.8  1935.9  2383.3  20768  2116.1  2952  3524  

  18562  16620  14854.9  13762  13714.2  11443.9  10552.7  9280.3  8716.5  7821  المجموع

): 29(جدول رقم  

)الوحدة مليون دينار (تطور موارد المداخيل الجبائية وغير الجبائية    
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  :من خالل الجدول نالحظ ما یلي            
 بالنسبة للمداخیل الجبائیة: أوال

رتفعـت لتصـل إلـى  7252كانت تقدر  2004نالحظ تطور في إیرادات المداخیل الجبائبة ففي سنة        ٕ ملیون دینـار وا
والســبب فــي ذلــك هــو اإلجــراءات التــي تــم إتخاذهــا والمتعلقــة بتوســیع قاعــدة األداء  2005ملیــون دینــار ســنة  7904.3

أفضـــت النتـــائج المســـجلة إلـــى إرتفـــاع نســـبة الضـــغط  والحـــد مـــن األنظمـــة الخاصـــة وترشـــید اإلمتیـــازات الجبائیـــة ، بحیـــث
وسببها الرئیسي هو اإلرتفـاع المسـجل علـى مسـتوى الجبایـة  2004سنة  % 20.7مقابل  % 21.1الجبائي والتي بلغت 

ملیـــون دینـــار ســـنة  566أي بزیـــادة تقـــارب  2006ملیـــون دینــار ســـنة  8470البترولیــة ، ولقـــد بلغـــت المـــداخیل الجبائبـــة 
ملیون دینـار لـآلداءات غیـر مباشـرة ویرجـع  345ءات المباشرة واملیون دینار كتحصیالت لألد 221بین  مقسمة 2005

هــذا التطــور إلــى اإلجــراءات التــي شــرع فــي تنفیــذها والتــي تركــز علــى توســیع قاعــدة األداء والحــد مــن األنظمــة الخاصــة 
 .وترشید اإلمتیازات الجبائیة

مقـدار  2012مـداخیل الجبایـة لسـنة ، حیـث وصـلت  %20.6إلـى  تهولقد إنخفض الضـغط الجبـائي ووصـلت نسـب
، بحیـث سـجلت المـداخیل الجبائیــة  2010ملیـون دینـار تونسـي ســنة  12738.8ملیـون دینـار بعـدما كانــت  15038

والســبب فــي تزایــد المــداخیل الجبائیــة لمعظــم الســنوات هــو تطــور  2009مقارنــة بـــ   % 9نمــو یقــدر بـــ  2010لســنة 
غیـــر المباشـــرة فهـــذه األخیـــرة تكـــون الجـــزء األكبـــر للمـــداخیل  الجبائبـــة وهـــو مـــا اآلداءات  المباشـــرة واآلداءات  ابمنـــ

  :  یوضحه الجدول الموالي
  
  

  .2010-2008-2006-2005التونسیة تقاریر المالیة العامة لسنوات الجمهوریة : المصدر 
  

  اآلداءات المباشرة -1
ملیـون دینـار تونسـي  3106.8من خالل الجدول نالحظ أن المداخیل المتأتیة من اآلداءات المباشـرة قـد بلغـت 

التــي تهــم القســط وتهــم هــذه المــداخیل المرتبــات واألجــور و  2005 مقارنــة بســنة% 7.6أي بنســبة زیــادة  2006ســنة 

  السنوات     
  
  

  االیرادات

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

األداء 
  المباشرة

2176.8  2385.2  2886.1  310.6.8  3697.6  4560.8  4645.5  5047.4  

األداءالغیر 
  مباشرة

4454  4866.8  5030.7  5363.1  5810.4  6770  7039.7  7691.4  

  12738.8  11685.2  11330.9  9508.1  8469.9  7904.3  7252  6630.8  المجموع

داءات الغير مباشرة): 30(جدول رقم ٓ داءات المباشرة واال ٓ )الوحدة مليون دينار (تطور اال  
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الثـاني مـن برنــامج الزیـادة فــي األجـور والضـریبة علــى الشـركات البترولیــة مـن جـراء إرتفــاع أسـعار البتــرول فـي الســوق 
العالمیــة ، بحیــث تســتأثر الضــریبة علــى الــدخل القســط األوفــر مــن مجمــوع المــداخیل المتأتیــة مــن األداءات المباشــرة 

ملیــــون دینــــار  5047المتأتیـــة مــــن اآلداءات المباشـــرة اإلیــــرادات غـــت ، ولقــــد بل 2006ســـنة  % 55.3بحیـــث تمثــــل 
 2009ســنة  % 8.7ملیــون دینــار تونســي أي بنســبة زیــادة تقــدر بـــ  402وذلــك بزیــادة تقــدر بـــ  2010تونســي ســنة 

اإلیــرادات المتأتیــة مــن الضــریبة علــى الــدخل والضــریبة علــى  األداءات المباشــرة هــو تزایــد فــي تزایــد والســبب الرئیســي
  :الشركات كما یبین لنا الجدول الموالي

  
 

     
  

      
  
  
  
  
  

  .2011-2010-2007-2006-2005الجمهوریة التونسیة تقاریر المالیة العامة لسنوات : درالمص
     
 1309فلقــد إرتفعــت مـــن الضــریبة علـــى الــدخل فــي تطــور مســتمر ،  مــن خــالل الجــدول نالحــظ أن مــداخیل 

ونالحـظ أن الضــریبة علــى الــدخل  2006ملیــون دینـار تونســي ســنة  1717لتصــل  2003ملیـون دینــار تونســي سـنة 
عــول القســط الثــاني مــن برنــامج الزیــادة فــي األجــور بــین ســنة تهــم أساســا الضــریبة علــى األجــور والمرتبــات نتیجــة لمف

مـــن مجمـــوع الضـــریبة علـــى الـــدخل  % 75، بحیـــث تمثـــل الضـــریبة علـــى األجـــور والمرتبـــات نســـبة  2007و 2005
ملیـون د  2615، ولقد بلغت مـداخیل الضـریبة علـى الـدخل 2006من مجموع األداءات المباشرة سنة  %41وحوالي 
وكانـــت ناتجــة بالدرجـــة األولـــى عــن المرتبـــات واألجـــور  2009ملیـــون دینــار ســـنة  2379.5 مقابـــل  2010ت ســنة 

ملیـون دینـار تونسـي  3180ملیون دینار تونسي بینما وصـل المبلـغ المحصـل مـن الضـرائب علـى الـدخل  177بمبلغ 
ذلـك بزیـادة و  2006تونسـي سـنة ملیون دینار  1390بلغت مداخیل الضریبة على الشركات  في حین،   2012سنة 

ملیـــون دینـــار تونســـي وهـــي ناتجـــة باألســـاس عـــن اإلرتفـــاع فـــي تحصـــیالت الضـــریبة الموظفـــة علـــى أربـــاح  28قـــدرها 
نخفــاض بـــ  63المقــدرة بـــ و الشــركات البترولیــة مــن جهــة  ٕ ملیــون دینــار علــى الضــریبة الموظفــة  63ملیــون دینــار ، وا

مثـل النسـبة ریبة علـى الشـركات غیـر البترولیـة تحظ أن الضـعلى أرباح الشركات غیر البترولیة من جهـة أخـرى ، فـنال
 174.2ملیـــون دینـــار مقابـــل  693.6یقـــدر بــــ  2003األكبـــر مـــن الضـــرائب علـــى الشـــركات فلقـــد كـــان مبلغهـــا ســـنة 

  السنوات 
  

  االیرادات
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  2615.0  2379.5  2145.3  1948.8  1717  1524.2  1436.8  1309  الضرائب على الدخل

  24332.3  2266  2415.5  1748.8  1389.8  1361.9  948.3  867.8  الضرائب على الشركات

  5047.4  4645.5  4560.8  3697.6  3106.8  2886.1  2385.1  2176.8  المجموع

داءات المباشرة:  )31(جدول رقم ٔ ).الوحدة مليون دينار ( تطور هيكلة اال  
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للضــرائب  550.4ملیــون دینــار مقابــل  839.4قــدر مبلغهــا بـــ  2006للضــرائب علــى الشــركات البترولیــة وفــي ســنة 
 163.2ملیون دینـار مسـجال بـذلك إرتفاعـا بــ  810ما یقارب  2010رولیة حیث بلغ مردودها سنة على الشركات البت

إلرتفــاع أســعار الــنفط فــي  2010، بحیــث یرجــع تطــور الجبایــة البترولیــة فــي ســنة 2009ملیــون دینــار مقارنــة بســنة 
لـدخول حقـول جدیـدة لإلنتـاج وهـي ألـف طـن وفقـا  287األسواق العالمیة ، وارتفاع اإلنتاج الوطني من المحروقـات بــ 

ملیـون دینـار مقارنـة مـع  503بحـوالي  2009سـبب إنخفـاض الجبایـة البترولیـة لسـنة لعل والمعمورة والبركة ـ أما صدر 
فهو یعود بالخصوص إلى إنخفاض أسعار النفط فـي األسـواق العالمیـة وذلـك بـالرغم مـن إرتفـاع اإلنتـاج  2008نتائج 

ملیـون دینـار  1361.9ا الضریبة علـى الشـركات غیـر البترولیـة فـنالحظ أنهـا ارتفعـت مـن الوطني من المحروقات وأم
رتفعـت  لتصـل  2005تونسي سـنة  ٕ ملیـون دینـار سـنة  3045.7ووصـلت إلـى  2008ملیـون دینـار سـنة  2415.5وا

السـبب فـي و  % 25ملیون دینـار أو  202یقدر بـ  تطورا هاما 2011بحیث شهدت الجبایة البترولیة في سنة  2011
   .ذلك هو إرتفاع أسعار النفط العالمیة

  .والجدول الموالي یبین لنا تطور الضرائب على الشركات البترولیة والشركات غیر البترولیة
 
 

 

  .2011-2010-2008-2007-2006-2005الجمهوریة التونسیة التقاریر السنویة للمالیة العامة لسنوات : المصدر
 

  :األداءات غیر المباشرة -2
ـــة مـــداخیل األداءات والمعـــالیم غیـــر المباشـــرة         5018مقابـــل  2006ملیـــون دینـــار ســـنة  5363لقـــد بلغـــت جمل

فــــالمكون  % 6.9ملیــــون دینــــار أي بنســــبة تقــــدر بـــــ  345بحیــــث ســــجلت زیــــادة تقــــدر بـــــ  2005ملیــــون دینــــار ســــنة 
 2006.3بـــ  2006رت ســنة األساســي والرئیســي لــألداءات غیــر المباشــرة هــي األداء علــى القیمــة المضــافة حیــث قــد

ملیــون دینــار  553.6ملیــون دینــار ومعــالیم الدیوانیــة قــدرت بـــ  1073.1ملیــون دینــار بینمــا قــدر معلــوم اإلســتهالك بـــ 
خــالل هــذه الســنة ، وعمومــا عنــدما نتتبــع تطــور مكونــات األداءات غیــر المباشــرة نجــد أنهــا فــي تطــور ملحــوض فلقــد 

 2010، وبلغـت سـنة  2006ملیـون دینـار تونسـي سـنة 5363.1لتصـل 2003ملیون دینـار سـنة  4454إنتقلت من 

لسنوات            
  اإلیرادات

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

الشركات 
  البترولیة

174.2  240.4  459.4  550.4  884.1  1150  646.8  810.7  1014.4  

الشركات 
غیر 

  البترولیة
693.6  707.9  902.5  839.4  864.7  1265.5  1619.2  1621.6  2031.3  

  3045.7  2432.3  2266  2415.5  1748.8  1389.8  1361.9  948.3  867.8  المجموع

).الوحدة مليون دينار تونسي(الضرائب على الشركات البترولية والشركات الغير البترولية  :  )32(جدول رقم  
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، بحیــث وصــلت قیمــة اإلستخالصــات  2009ملیــون دینــار ســنة  7039.7ملیــون دینــار بعــدما كانــت  7691حــوالي 
وذلــك  2009ملیـون دینــار سـنة  3400مقابــل  2010ملیـون دینــار سـنة  3751بعنـوان األداء علــى القیمـة المضــافة 

مـــن جملـــة  %57نجـــد أن األداءات غیـــر المباشـــرة تمثـــل  2011ر تونســـي ، أمـــا فـــي ســـنة ملیـــون دینـــا 351ادة بزیـــ
مسـجلة  2011ملیـون دینـار سـنة  7732المتأتیـة مـن هـذه األداءات  بحیـث بلغـت جملـة المـداخیل  المداخیل الجبائیة
ــــــادة بـــــــ  ــــــذلك زی ــــــار مقارنــــــة بســــــنة  66ب ــــــون دین ــــــى  2010ملی القیمــــــة المضــــــافة مــــــن ، فلقــــــد إرتفعــــــت األداءات عل

ـــــار تونســـــي ســـــنة 3399.7 ـــــار تونســـــي ســـــنة  3818.2لتصـــــل  2009ملیـــــون دین ـــــون دین ـــــاع  2011ملی جـــــراء إرتف
خالصــات المتأتیـة مــن نظــام تملیــون مقابـل إنخفــاض اإلس 135المستخلصـات المتأتیــة مـن النظــام الــداخلي فـي حــدود 

  .ملیون دینار 67التورید بـ 
  المداخیل غیر الجبائیة  :ثانیا
لقــد شــهدت المــداخیل غیــر الجبائیــة العدیــد مــن التغیــرات وذلــك بســبب تعــدد مكوناتهــا ویمكــن مالحظــة ذلــك مــن       

  :خالل الجدول الموالي
  

 

  .2011-2010-2008-2006-2005الجمهوریة التونسیة تقاریر المالیة العامة السنویة لسنوات: المصدر
  

ملیـون  1190.2من خالل الجدول نالحظ أن هناك تطور فـي المـداخیل غیـر الجبائیـة بشـكل عـام بحیـث إرتفعـت مـن     
 79وذلــك بزیــادة قــدرها  2005ســنة  1376بعــدما كانــت  2006ملیــون دینــار ســنة  2083لتصــل بـــ  2003دینــار ســنة 

  السنوات     
  

  المداخیل
2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

  /  132.4  125.9  217.1  146.3  136.8  119.8  82.1  61  49.3  مداخیل النفط

مداخیل عیور 
  الغار

135.6  160.2  202  169.5  153.5  224  206.2  288.9  218.8  444.0  

عائدات 
  937.0  1457.5  796  788.6  976.7  580.5  545.2  310.5  508.2  492.7  المساهمات

استخالص قروض 
  مؤسسة العمومیة

146.1  139.1  164.2  193.4  206.4  257.3  224.3  359.4  182.2  140  

  600  207.4  5441  177.6  191.5  37.5  38.5  62.8  36.4  48  هبات خارجیة

  1000  383.1  0.0  0.0  146.9  391.3  579.5  169.6  125.1  7.6  مداخیل التخصیص

  1957.0  370.8  539.3  496.7  487.2  485.2  436.9  384.8  434.5  310.9  مداخیل أخرى

  5078.0  2952.2  2123.8  2076.8  2383.3  1935.9  2082.8  1376  1190.21464.5  المجموع

.المداخيل غير الجبائية في تونس الوحدة مليون دينار تونسي :  )33(جدول رقم  
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 2006ملیــون دینــار وصــلت ســنة  49.3انــت مــداخیل تزیــد ولكــن بشــكل غیــر كبیــر فبعــدما كالملیــون دینــار ، فــنالحظ أن 
، ونفـــس الشـــيء  2005ملیـــون دینـــار بالمقارنـــة مـــع ســـنة  38ملیـــون دینـــار ، بحیـــث ســـجلت زیـــادة تقـــدر بــــ  120حـــوالي 

لفائـــدة  2010لقــد بلغـــت مــداخیل الـــنفط المستخلصــة ســـنة ة للمــداخیل غیـــر الجبائیـــة ، فبالنســبة لإلیـــرادات األخــرى المكونـــ
ملیــون دینــار  132مبلــغ  2011ملیــون دینــار ، وبلغــت ســنة  91ملیــون دینــار تونســي وذلــك بــنقص  126میزانیــة الدولــة 

ملیـون دینـار سـنة  288تـاوة عبـور الغـاز الجزائـري فلقـد بلغـت مـداخیلها ، أمـا إ 2010ملیون مقارنة بـ 6وذلك بزیادة قدرها 
  .لیون دینارم 206.2حیث كانت تمثل  2009مسجلة بذلك إرتفاعا مقارنة بسنة  2010

  تراضقموارد اإل : الفرع الثاني   
تـراض مـن أبـرز المـوارد التـي تعتمـد علیهـا الموازنـة العامـة فـي تـونس وذلـك لمـا یمثلـه مـن نسـبة هامـة قتعتبر موارد اإل     

مـــن اإلیـــرادات اإلجمالیـــة للمیزانیـــة ، وعمومـــا نالحـــظ أن هنـــاك تغیـــرات معتبـــرة شـــملت مـــوارد اإلقتـــراض بشـــقیها الـــداخلي 
دتها تــونس خـالل تلــك الفتــرة خصوصـا وأنهــا خرجــت والخـارجي وتلــك التغیـرات كانــت راجعــة للتغیـرات اإلقتصــادیة التــي شـه

شـــملت بنـــود الموازنـــة العامـــة بشـــكل عـــام وبنـــود اإلیـــرادات بشـــكل خـــاص ، بحیـــث  عمیقـــةمـــن فتـــرة إصـــالحات  اقتصـــادیة 
  .نالحظ أن تونس دائما تسعى لتقلیل حدة المدیونیة التي تؤثر سلبا على أداء اقتصادها

 
  

  .2012-2011-2008-2006-2005الجمهوریة التونسیة ، تقاریر المالیة العامة لسنوات : المصدر
  

مـن خــالل الجــدول نالحـظ أن مــوارد اإلقتــراض الــداخلي هـي التــي تمثــل الجــزء األكبـر بالنســبة لمــوارد اإلقتــراض       
بینمــا نالحـــظ أن  2006ســنة  %65.2لترتفــع وتصـــل إلــى  2003ســنة  % 55.7الكلــي ونالحــظ أنهــا كانـــت تمثــل 

وهـو مـا یـدل علـى  2006سـنة  %34.8لتـنخفض إلـى  2003سـنة  % 44.3موارد اإلقتراض الخارجي كانت تمثـل 
عجــز الموازنــة وذلــك دون مزاحمــة العناصــر  ر هیكلــة مــوارد اإلقتــراض فــي تمویــلیــعــزم الجمهوریــة التونســیة علــى تغی

اإلقتصادیة األخرى والسـعي لتخفـیض الـدین الخـارجي للدولـة مـن أجـل المحافظـة علـى قـدرتها علـى تسـدید دیونهـا فـي 
 2009ملیـون دج سـنة  2187في مقابل   2010ملیون دینار سنة 1859ل المحددة ، وبلغت موارد اإلقتراض األجا

ملیــون دینــار تهــم اإلقتــراض الــداخلي بمراعــاة العالقــة بــین تطــور المــوارد الذاتیــة مــن جهــة  328وذلــك بــنقص یقــدر یـــ 
مقابـل  2011ملیـون دینـار سـنة  3731راض وحاجیات تمویل عجز الموازنة من جهة أخرى ، ولقد بلغت مـوارد اإلقتـ

وذلك بالعالقة مع حاجیات تمویل عجز الموازنـة ، فعنـدما نتتبـع تطـور هیكلـة مـوارد  2010ملیون دینار سنة  1859

  السنوات    
              
  نوع اإلقتراض

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

اإلقتراض 
  الداخلي

2082.1  2596.8  1601.9  1445.6  1422.2  670.6  1024.6  634.6  1335.2  1574.3  

اإلقتراض 
  4182.3  2395.8  1224.5  1163  969.8  1014.4  772.3  1407.3  1427.7  1656.8  الخارجي

.اإلقتراض لميزانية الدولة الوحدة مليون دينارتطور موارد ): 34(جدول رقم  
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تغیر بـین النـوعین وذلـك علـى حسـب الوضـعیة المالیـة تنجد أن النسبة  2006اإلقتراض خالل السنوات الموالیة لسنة 
  :إحتیاج كل نوع حیث نالحظ ذلك التطور من خالل الشكل المواليللمیزانیة ومدى 

  
  

                 
  .2011إلى  2007من تقاریر المالیة العامة لسنوات  باإلعتماد على من إعداد الطالب  :المصدر            

 

 اإلقتراض الداخلي: أوال
إلـى غایـة  2002ة تـراض الـداخلي لـم تكـن مسـتقرة خـالل الفتـر قالسابق نالحظ أن مـوارد اإلمن خالل الجدول 

ملیــــون  2596.8وتصـــل  2004لترتفـــع ســــنة  2002ملیــــون دینـــار ســــنة  1760 بلغـــت قیمتهــــا فـــنالحظ أن 2012
یـة لتصـل وترتفـع مباشـرة فـي السـنة الموال 2008ملیـون دینـار سـنة  670.6لتنخفض بعد ذلك بشكل كبیر لتصل إلى 

ملیــون دینــار وتعتبــر رقــاع  1574.3إجمــالي اإلقتــراض الــداخلي  وصــل 2012ملیــون دینــار وفــي ســنة  1024.4بـــ 
تــراض الــداخلي وتمثــل رقــاع الخزینــة القابلــة للتنظیــر حــوالي قالخزینــة بمختلــف أنواعهــا اآللیــة الرئیســیة لتعبئــة مــوارد اإل

ســــنة  % 73.7و  2005ســـنة  %71وذلـــك مقابـــل  2006تـــراض الــــداخلي ســـنة قمـــن مجمـــوع مـــوارد اإل % 66.3
2004.  

 % 76.5مقابـل  2010تراض الداخلي لسـنة قمن مجموع موارد اإل %73.9حوالي  2010بینما بلغت سنة 
  .2011سنة  % 72، ومثلت نسبة  2009مسجلة سنة 

  تراض الخارجيقاإل: ثانیا
ملیــون دینــار تونســي بعـــدما  4182.3إلــى  2012تــراض الخــارجي حیــث وصــلت ســنة قلقــد إرتفعــت مــوارد اإل      
ملیــون  1407مقابــل  2006ملیــون دینــار تونســي ســنة  772بینمــا بلغــت هــذه المــوارد  2002ســنة  1608.1كانــت 

هــذه المــوارد مــن القــروض الراجعــة ى ملیــون دینــار تونســي بحیــث تتــأت 635 وذلــك بإنخفــاض قــدره 2005نــار ســنة ید
یـل مشـاریع تنمویـة معینــة لفائـدة اإلدارة مباشـرة أو لفائـدة مشـاریع المؤسسـات العمومیــة للخزینـة والقـروض الموظفـة لتمو 

أي بإنخفـاض قـدره  2005ملیـون دینـار سـنة  841مقابل  2006ملیون دینار سنة  19، فلقد بلغت قروض المیزانیة 
باشـــرة لتمویـــل المشـــاریع ملیـــون دینـــار ، أمـــا القـــروض الخارجیـــة الموظفـــة فلقـــد بلغـــت جملـــة مواردهـــا الموظفـــة م 822

35,8 34,1 46,8 40,9
58,3

64,2 65,9 53,2 59,1
41,7

2011 2010 2009 2008 2007

االقتراض الداخلي  االقتراض الخارجي 

تطور هيكلة الموارد  :   ) 14(شكل رقم  
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ملیــون  187بزیــادة قــدرها  2005ملیــون دینــار ســنة  566مقابــل  فــي 2006ملیــون دینــار خــالل ســنة  753التنمویـة 
ملیــون  180دارة وملیـون دینـار بعنـوان مشـاریع اإل 573تتـوزع مـوارد اإلقتـراض الخـارجي الموظفـة فـي حـدود فدینـار ،

 359نمـا بلغـت القـروض الخارجیـة المخصصـة لـدعم میزانیـة الدولـة مـا قـدره بعنوان مشـاریع المؤسسـات العمومیـة ، بی
قســطي  2010و2009ي ، بحیــث تمثــل هـذه الســحوبات فــ 2009ســنة  348بعــدما كانـت  2010ملیـون دینــار ســنة 
مــن  ئــةالــدولي والبنــك اإلفریقــي وهیعنــوان برنــامج اإلنــدماج اإلقتصــادي الــذي تــم تمویلــه مــن البنــك القــروض المبــرم ب

المالیة للسنة الثالثة على التـوالي ، أمـا عـالوة القـروض لسوق اإلتحاد األوروبي مع اإلشارة إلى أنه لم یتم اللجوء إلى ا
الخارجیة الموظفـة تمـت تعبئـة مـوارد اإلقتـراض الخـارجي بعنـوان الـدفوعات المباشـرة الموظفـة مباشـرة لتمویـل المشـاریع 

بحیـــث تتضـــمن هـــذه  2009ملیـــون دینـــار ســـنة  815مقابـــل  2010 ملیـــون دینـــار خـــالل ســـنة 866التنمویـــة لحـــد 
بعنــوان القــروض المحالــة لفائــدة المؤسســات العمومیــة ، ومــا یالحــظ  2010ملیــون دینــار فــي  122الســحوبات مبلــغ 

بزیــادة  2010ســنة  1225ملیــون دینــار مقابــل  2396أن مــوارد اإلقتــراض الخــارجي بلغــت حــوالي 2011علــى ســنة 
جد هـذه الزیـادة الهامـة نتیجـة طبیعیـة للظـرف اإلسـتثنائي الـذي عرفتـه تـونس والـذي ن بحیثون دینار ملی 1171قدرها 

مویـل تـم دعمـه مـن قبـل شـركاء تـونس فـي إطـار التعـاون الثنـائي أو متعـدد األطـراف توقع على أثـره تشـخیص برنـامج 
ملیــون  168و  ملیـون دوالر  249قــدیم لمسـاندة اإلقتصـاد ومحاربــة عجـز الموازنـة العامــة وفحـوى هــذا البرنـامج فـي ت

ملیــون دوالر وقــدمت الوكالــة الفرنســیة للتنمیــة ملیــون  500أورو مــن قبــل البنــك الــدولي أمــا البنــك اإلفریقــي فقــدم مبلــغ 
التشـغیل الممـول مـن قبـل البنـك الـدولي فـي حـدود  ملیـون دوالر إضـافة إلـى برنـامج دعـم 40أورو أما الجزائـر فقـدمت 

  .رملیون دوال 50
   في تونس  هعجز الموازنة وتمویل: ثالمطلب الثال 

یعتبــر عجــز المیزانیــة العامــة للدولــة فــي تــونس مــن أهــم العوامــل التــي بســببها دخلــت لإلصــالحات اإلقتصــادیة       
خصوصا في النصـف الثـاني مـن ثمانینـات القـرن الماضـي ومنـذ تلـك الفتـرة وتـونس تعمـل جاهـدة لتخفـیض مقـدار هـذا 

لكــي ال یكــون عقبــة أمــام تطورهـا اإلقتصــادي ألجــل ذلــك حاولــت تـونس قــدر المســتطاع إنتهــاج سیاســة میزانیــة العجـز 
تمكنهــا مــن الــتحكم فــي نفقاتهــا وترشــیدها مــن جهــة وتنمیــة وزیــادة إیراداتهــا مــن جهــة أخــرى وســوف نتطــرق فــي هــذا 

  .المیزانیة وما هي أهم مصادر تمویل العجز فیها المطلب للتطورات الحاصلة على رصید
ملیـون دوالر بعـدما  366-لـى في الموازنة العامة لیصـل مقـداره إ خفض العجزأن ت 2002إستطاعت تونس سنة لقد 

ــــار بینمــــا  6.511كــــان یقــــارب  2001، فمجمــــوع اإلنفــــاق العــــام لســــنة 2001ملیــــون ســــنة  544-كــــان  ملیــــون دین
نجـد أن إجمـالي اإلنفـاق العـام كـان فـي  2002ملیون دوالر ولكن فـي سـنة  5.967في حدود اإلیرادات العامة كانت 

ملیــون دوالر وهــو مــا أدى إلــى إنخفــاض عجــز  7.006ات فــي حـدود ملیــون دوالر بینمــا كانــت اإلیــراد 7.372حـدود 
تها خصوصــا بمــا تقلــص نســبة العجــز هــو مواصــلة تــونس فــي إصــالحافــي الموازنــة العامــة فــي هــذه الفتــرة ، والســبب 

وســیع القاعــدة الضــریبیة وتحســبن وتتعلــق بالعمــل علــى تنمیــة مواردهــا بحیــث عملــت علــى تنویــع مصــادر اإلیــرادات 
دارة والنظم الضریبیة ، وعملت على إزالة التعقیدات وعـدم الشـفافیة عنهمـا مـن أجـل توزیـع العـبء الضـریبي وتقلیـل اإل
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إنعكــس إیجابـا علــى اإلیـرادات الضــریبیة وهــو مـا أشــرنا إلیـه ســابقا ، أمــا  تكـالیف التحصــیل واإللتـزام الضــریبي وهـو مــا
فــي جانــب النفقــات فلقــد واجهــت تــونس صــعوبة كبیــرة فــي الــتحكم فــي النمــو المتســارع لإلنفــاق العــام بســبب متطلبــات 

، حیــث الحیـاة اإلقتصــادیة ورغـم ذلــك عملـت تــونس مـن أجــل السـیطرة علیــه وترشـیده وبــاألخص علـى المــدى المتوسـط
تــونس خــالل هــذه الفتــرة سیاسـیة إنفاقیــة تتماشــى ومتطلبــات التنمیــة مـن جهــة ودون أن تغفــل مقــدرة اإلیــرادات انتهجـت 

  .من جهة أخرى
  عجز الموازنةتطور :  الفرع األول

ملیــون دینــار  1014.8-فبعــد مــا كــان یقــدر بـــ 2003لقــد شــهد عجــز الموازنــة العامــة للدولــة إنخفاضــا منــذ ســنة      
وهـو مـا یـدل علـى تحقیـق نتـائج مرضـیة علـى مســتوى  2005ملیـون دینـار سـنة  963.2- الـىإنخفـض  2003سـنة 

 % 1.3ینــار وهــو مــا یمثــل ملیــون د 551إلــى حــدود  2006المالیــة العمومیــة وواصــل العجــز إنخفاضــه لیصــل ســنة 
ملیــون  12348.3المقــدرة بـــ  2007إرتفــاع النفقــات دون أصــل الــدین فــي ســنة  مــعمــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي ، و 

ملیـون دینـار أفضـت 11443.9العامـة بشـكل كبیـر خـالل هـذه السـنة بحیـث كانـت تقـدر بــ دینار وعدم نمو اإلیرادات 
مـن  %2ملیـون دینـار وهـو مـا یمثـل  904.5إلى عجز في المیزانیـة فـي حـدود  عملیة تنفیذ المیزانیة خالل هذه السنة

ملیـــون دینـــار مســـجلة خـــالل ســـنة  551النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي وذلـــك بإعتبـــار مـــوارد التخصـــیص والهبـــات مقابـــل 
ل مقابـ 2007ملیون دینـار تونسـي فـي  1332 ن إعتبار موارد التخصیص والهبات بلغ العجز الموازني، ودو  2006
  .2006ملیون دینار سنة  1174

بكــل أبوابهــا بمــا فیهــا قــروض وتســبیقات الخزینــة الصــافیة إلــى مــا  2008ولقــد أدى تنفیــذ میزانیــة الدولــة لســنة       
  .   ) 1( :یلي

  ملیون دینار لحد  338استخالص موارد ذاتیة وذلك دون إعتبار التخصیص والهبات الخارجیة  
  جملة حاجات اإلنفاق التصرف والتنمیة وذلك دون إعتبار تغطیةملیون دینار، مكنت من  13375.8

  ملیون دینار وتوفیر فارق إیجابي بلغ 12791.8التسدیدات بعنوان خدمة الدین العمومي البالغة 
 .ملیون دینار 584 

  تصــبح المــوارد الذاتیــة ل نمیــةضــمن جملــة نفقــات التصــرف والت) ملیــون دینــار 11425( إضــافة فوائــد الــدین
 558.5یكــون العجــز الصــافي فــي حــدود  ملــة نفقــات التصــرف والتنمیــة وفوائــد الــدین بحیــثلتغطیــة جالمستخلصــة 

 338والهبــات المتــوفرة  ، وفــي صــورة اعتبــار مــوارد التخصــیص مــن النــاتج % 1.1ملیــون دینــار ، وهــو مــا یمثــل 
مـــن النـــاتج المحلـــي  0.4ملیـــون دینـــار وهـــو مـــا یمثـــل  220ملیـــون دینـــار یبلـــغ عجـــز المیزانیـــة الصـــافي فـــي حـــدود 

 .2007مسجلة خالل  %2ملیون دینار أو  904جمالي مقابل اإل
  لیــون م 2354.1ملیــون دینــار یبلــغ العجــز الخــام مــا یقــارب  2134.1باعتبــار إرجــاع أصــل الــدین العمــومي

 .ملیون دینار دون التخصیص والهبات 2692.1التخصیص والهبات ودینار بإعتبار 

                                                             
 .2008الجمهوریة التونسیة ، التقاریر السنویة المالیة  العامة لسنة   - )1(
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ملیــون دینــار وذلــك دون التخصــیص 1770فلقــد وصــل العجــز فــي الموازنــة العامــة للدولــة  2009أمــا فــي ســنة 
بجمیـع أبوابهـا إلـى إنخفـاض عجـز  2010بینما أفضى تنفیـذ المیزانیـة لسـنة  ،من الناتج % 3والهبات وهو ما یقدر بـ 

ســنة  13584.4ملیــون دینــار تونســي جــراء نمــو واضــح فــي المــوارد حیــث إنتقلــت المــوارد مــن  846.3الموازنــة إلــى
 بینمـا إسـتطاعت تـونس الـتحكم فـي نسـبة نمـو اإلنفـاق خـالل هـذه السـنة فإنتقلـت 2010سـنة  14800.8إلى  2009

ملیون دینـار وهـو مـا  14495.1لتصل  2009ملیون دینار سنة  14174.4نفقات التصرف والتنمیة والقروض من 
  .2010و 2009إنعكس على إنخفاض محسوس في عجز الموازنة خالل 

 846.3-ملیــون دینــار تونســي بعــدما كــان العجــز یقــدر بـــ  2271.2-قفــز العجــز إلــى  2011بینمــا فــي ســنة 
، فنالحظ النمو الكبیر لإلنفاق العـام حیـث وصـلت النفقـات العامـة  2010ص والهبات سنة یالتخصدون ملیون دینار 

ـــة لـــم یكـــن نمـــو اإلیـــرادات العامـــة كافیـــا حیـــث بلغـــت قیمتهـــا  17110.6إلـــى  ملیـــون دینـــار ولكـــن فـــي الجهـــة المقابل
ســببا رئیسـیا فـي تـدهور وضــعیة السیاسـیة واإلقتصـادیة واإلجتماعیـة ملیـون دینـار ، ولقـد كانـت األوضــاع  16029.5

علـى كــل  2011وبدایـة  2010المیزانیـة العامـة للدولــة بحیـث انعكسـت تلــك األوضـاع التـي شــهدتها تـونس فـي نهایــة 
-األوضــاع اإلقتصــادیة  وأفــرزت شــلال لــبعض األنشــطة اإلقتصــادیة نجــم عنــه تســجیل ركــود إقتصــادي بلــغ حــوالي 

  .2011سنة  2.0%
ــــار وهــــذا بســــبب األوضــــاع السیاســــیة  4679 -لیصــــل إلــــى 2012ســــنة ولقــــد إرتفــــع العجــــز خــــالل  ملیــــون دین

واإلقتصــادیة التــي تعیشــها تــونس حیــث إنعكــس ذلــك علــى أداء المیزانیــة العامــة للدولــة ، بینمــا اســتقرت المدیونیــة فــي 
  .محليمن الناتج ال % 44حدود 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2011-2010-2007-2008-2006-2005الجمهوریة التونسیة تقاریر المالیة العامة لسنوات : المصدر 
  
  
  

  السنوات
  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

الموارد 
  16029.5  14769.2  13584.4  13714.2  11443.9  10552.7  9290.5  8716.5  7821.0  الذاتیة

النفقات دون 
  أصل الدین

8835.8  9516.9  10253.7  11103.7  12348.3  12791.8  14174.5  14291.6  17110.6  

عجز - 
  2271.2-  674.4-  1770.1-  220.1-  904.5-  551.0-  963.2-  800.4-  1014.8-  الموازنة

النسبة من - 
  الناتج

-  3.2% - 2.3% - 2.6%  - 1.3%  2.0%  - 0.4%  -  0.3%  -  1.1%  -  3.5% 

 ).ون دينارالوحدة ملي(تطور عجز الموازنة العامة للدولة ) : 35(جدول رقم



 الفصل الخامس عجز الموازنة العامة في تونس وعالجه
 

275  

 

  مصادر تمویل عجز المیزانیة: الفرع الثاني
تعتمد تونس في تمویلها لعجز الموازنة علـى المصـادر الداخلیـة للتمویـل والمصـادر الخارجیـة كمـا یبینـه الجـدول       

  :التالي
  

  
  التمویل بإعتبار الهبات والتخصیص*    

  .2011-2010-2008-2007-2006-2005الجمهوریة التونسیة ، التقاریر السنویة للمالیة العامة لسنوات : المصدر
        

المیزانیـة علــى التمویــل إعتمــدت الحكومــة فـي تمویلهــا لعجــز  2003مـن خــالل الجــدول نالحـظ أنــه فــي سـنة          
ملیــون دینــار  1656.8لــغ بملیــون دینــار حیــث إعتمــدت بالدرجــة األولــى علــى الســحوبات بم 808الخــارجي بمقــدار 
ملیـون دینـار خـالل نفـس  206.8ملیون دینار ، بینمـا بلـغ التمویـل الـداخلي الصـافي مبلـغ  848.8والتسدیدات بمبلغ 

نخفـــض التمویـــل الخـــارجي  646.9إلـــى  2005الســـنة ، ولقـــد إرتفـــع التمویـــل الـــداخلي ســـنة  ٕ ملیـــون دینـــار تونســـي وا
لعجــز الموازنــة علــى إعتمــدت الحكومــة فــي تمویلهــا  2006ن فــي ســنة ملیــون دینــار ، ولكــ 316.3الصــافي لحــوالي 

ملیـون دینــار والتمویـل الخــارجي  1497.9الخـارجي بحیــث قـدر التمویــل الـداخلي بـــ التمویـل الـداخلي بــدال مـن التمویــل
ا ملیـون دینـار تونسـي بعـدم 551ملیون وهو ما أدى إلنخفاض حجم اإلقتراض بشكل عام لیصل إلى  946.9قدر بـ 
بینمــا قــدر  428.5-فلقــد قــدر التمویــل الخــارجي بـــ  2007، أمــا فــي ســنة  2004ملیــون دینــار ســنة  800.4كــان 

ملیــون  904.5ملیــون دینــار حیــث إرتفــع حجــم التمویــل لهــذه الســنة لیصــل إلــى  1333التمویــل الــداخلي الصــافي بـــ 
ار الوضــعیة المالیــة للمیزانیــة وعــدم قــدرة دینــار ومــا نالحظــه مــن خــالل عــدم إســتقرار نســب التمویــل ســببه عــدم إســتقر 

إعتمــدت  2009فــي ســنة ونالحــظ أنــه الحكومــة فــي الــتحكم فــي نســبة العجــز بشــكل كلــي نظــرا للتغیــرات اإلقتصــادیة 
 25.8-ملیـون دینـار واإلقتـراض الخـارجي قـدر بــ 1618.2تونس على التمویل الصافي الداخلي وذلك بمبلـغ یقـدر بــ 

  السنوات
  2003  2004  2005  2006  2007  *2008  *2009  *2010  2011  

التمویل الداخلي  - 
 الصافي
 

  اإلقتراض الصافي - 
  )متوسط وطویل األمد(

206  
  
  

716.4  

593.5  
  
  

331.5  

646.9  
  
  

78.5  

1497.9  
  
  

380.1  

1333  
  
  

126.6  

89.1  
  
  

624.6-  

1618.2  
  
  

150.9  

1022.3  
  
  

374.9-  

1280.7  
  
  

914.1  

  1335.2  634.6  1024.4  )670.6(  )1422.2(  )1445.6(  20.0  2596.8  2082.1  السحوبات   -
  421.1  1009.5  873.5  )1295.2(  )1295.6(  )1065.5(  20.0  2265.3  1365.7  التسدیدات   -

  366.6  1225.2  1467.4  713.7  1206.3  1117.8  725.4  262.0  509.6  تمویالت أخرى  -      
  التمویل الخارجي

  الصافي
808  206.6  316.3  -946.9  428.5  -131  25.8  -230.1  400.0  

  2395.8  )1224.5(  )1163(  )969.6(  )1015.4(  )772.2(  1407.3  1427.7  1656.8  السحوبات -
  1995.8  )1454.6(  )1188.8(  )838.9(  )1443.9(  )1719.1(  1091.0  1221.1  848.8  التسدیدات -

  2271.2  846.3  1770.1  558.5  904.5  551.0  963.2  800.1  1014.8  جملة التمویل

.مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في تونس الوحدة مليون دينار): 36(جدول رقم  
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نخفـض هـذا المجمـوع دینـار ملیـون  1770ع التمویـل بإعتبـار الهبـات والتخصـیص مقـدار ملیون دینـار لیصـل مجمـو  ٕ وا
ملیـون  1022.3حیـث إنخفـض مقـدار التمویـل الصـافي الـداخلي إلـى  2010سـنة  846.3في السـنة الموالیـة لیصـل 

أن  ملیــــون دینــــار ، وبشــــكل عــــام نالحــــظ 230.1ي ووصــــلت قیمــــة اإلقتــــراض الصــــافي الخــــارجي إلــــى ســــدینــــار تون
الجمهوریة التونسیة تسعى دائما لتخفیض الفجوة بین اإلنفاق العام واإلیرادات العامة مـن أجـل تخفـیض عجـز الموازنـة 
العامــة وذلــك بإعتمادهــا علــى سیاســة تحســین القطــاع الضــریبي وتحســین نســق إســتخالص المــوارد ومحاولــة كــبح نمــو 

  .اإلنفاق العام والعمل على التحكم في الدین العمومي
وعـدم اإلسـتقرار السیاسـي الـذي أثـر كثیـرا علـى الوضـعیة  2011ومع تعقد الوضعیة اإلقتصادیة في تـونس منـذ بدایـة 

ال إال اللجــوء مــرة أخــرى یاإلقتصــادیة عمومــا وعلــى میــزان المــدفوعات والموازنــة العامــة خصوصــا لــم تجــد تــونس ســب
  .يلإلقتراض الخارجي وبالتحدید اإلقتراض من صندوق النقد الدول

قامــت تــونس بمفاوضــات مــع الصــندوق مــن أجــل الحصــول علــى قــروض تمكنهــا مــن تجــاوز  2013ومنــذ بدایــة     
الوضعیة اإلقتصادیة التي تعـاني منهـا خصوصـا مـع تواصـل تـدهور إیراداتهـا مـن القطـاع السـیاحي والتـي كانـت تمثـل 

مـــن  % 400الــدولي وذلـــك بمنحهــا فــاق مـــع صــندوق النقـــد توصــلت تـــونس لإلت 2013ة ، وفــي مـــاي إیــرادات معتبـــر 
ملیـار دینـار تونسـي  2.7مـا یمثـل  ايملیـار دوالر  1.738حصصها المكتتبة في رأس مال الصندوق وهو ما یعـادل 

بحیـــث ســـوف یمكـــن هـــذا القـــرض مـــن تعبـــة مـــوارد مالیـــة هامـــة وكـــذلك إلـــى إعطـــاء إشـــارة واضـــحة إلـــى المســـتثمرین 
والممــولین األجانــب إلــى وجــود إرادة سیاســیة واضــحة للقیــام باإلصــالحات المالیــة واإلقتصــادیة الضــروریة إلســترجاع 

عـادة اإلنتعــ ٕ اش اإلقتصـادي واإلســتقرار اإلجتمــاعي علـى المــدى المتوسـط بحیــث تـتم ســحوبات هــذا التوازنـات المالیــة وا
  :القرض كما یلي
  .2013ملیون دوالر الفترة بین سبتمبر ودیسمبر  718سحب  -
  .2014ملیون دوالر سنة  802سحب  -
  .2015ملیون دوالر سنة  218سحب  -

  .% 1.7وتتراوح نسبة الفائدة في حدود سنوات كمهلة لكل سحب ،  3ومدة التسدید هي خمسة سنوات منها  
  2013 – 2009في تونس للفترة  نتائج تنفیذ میزانیة الدولةو الجدول الموالي یمثل  

        
  
  
  
  



 الفصل الخامس عجز الموازنة العامة في تونس وعالجه
 

277  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وزارة المالیة التونسیة: المصدر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

قانون 
المالیة 
2013 

2012 
 تحیین

قانون 
المالیة 
التكمیلي
2012 

 قانون المالیة
2012 

2011 2010 2009 

 
  
 
 

-4657  -4679  -4568  -4323  -2269  -675 عجز  ملیون دینار 1770- 
میزانیة 
3.0- -%1.1 -%3.5 -% 6.0 -% 6.6 -% 6.6 -% 5.9 الدولة % 

الناتج المحلي (
 )%اإلجمالي

21.3% 21.3% 21.0% 19.3% 21.2% 20.0% 19.9% 
الناتج المحلي (

 )%اإلجمالي

الضغط 
الجبائي 
 الجملي

)دینارملیون (  25189 25640 28780 33021 31936 32911 36658   
حجم الدین 

 %42.9 %40.4 %44.6 %46.2 %45.9 %46.1 %46.8 العمومي
الناتج المحلي (

 )%اإلجمالي

.)الوحدة مليون دينار ( 2013 – 2009نتائج تنفيذ ميزانية الدولة في تونس للفترة ): 37(جدول رقم  
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  لـــــــــــة الفصــــــــــــخالص
  

لقد تناولنا في هذا الفصل كل ما یتعلق بسیاسة المیزانیة في الجمهوریة التونسیة وكیفیة استعمالها في عالج 
  : ،وخلصنا إلى مایلي2012- 1990خالل الفترة  االختالالت على مستوى المیزانیة العامة للدولة 

هو الذي حدد معالمها الرئیسیة إضافة إلى  2004نستخلص أن القانون األساسي للموازنة العامة لسنة    - 1
ولقد  .مجلة المحاسبة العمومیة، فهما مرجعین رئیسیین یحددان األطر والقواعد األساسیة للموازنة العامة في تونس 

ا ووجدنا أن كل هذه القواعد تتطابق مع القواعد العامة تناولنا مبادئها والمراحل التي تمر بها وكیفیة الرقابة علیه
  .للموازنة

لقد انعكست اإلصالحات االقتصادیة على مسار سیاسة المیزانیة في تونس، خصوصا ما تعلق بالسیاسة   - 2
ها االنفاقیة و السیاسة الضریبیة ، فلقد تمكنت تونس من السیطرة على تفاقم العجزالموازني وذلك بالتحكم في سیاسات

االنفاقیة، وتفعیل إیراداتها بتنشیط النظام الضریبي ، فقامت بتغییر جذري في مسار اقتصادها لدخولها في اقتصاد 
السوق والخوصصة وتحریر التجارة الخارجیة، فكل هذه المتغیرات أثرت كثیرا في السیاسات االقتصادیة عموما 

حات االقتصادیة التى قامت بها تونس بمعیة المؤسسات والسیاسة المیزانیة خصوصا ،وبالتالي نالحظ أن اإلصال
المالیة الدولیة ساهمت بشكل كبیر في وضع األطر الصحیحة لسیاسة المیزانیة وهو مانعكس خالل هذه الفترة على 

  .رصید الموازنة العامة في تونس
بعد تتبع مسار سیاسة المیزانیة بعد فترة اإلصالحات االقتصادیة وكیفیة استخدامها في عالج عجز الموازنة   - 3

العامة للدولة وطبیعتها خالل هذه الفترة نستنتج أن رصید الموازنة كان یسوده عجز ولكن بدرجات متفاوتة ،حیث 
على مؤشرات االقتصاد الوطني ، لذلك واصلت كانت تونس تسعى دائما لتخفیف حجم العجز لكي الینعكس سلبا 

تونس عملیة اإلصالحات االقتصادیة لبناء اقتصاد قوي یكون ذو مناعة ضد الهزات االقتصادیة بانتهاج سیاسة 
میزانیة متماسكة تتماشى مع السیاسات االقتصادیة األخرى ، فقد استطاعت أن تتحكم في حجم العجز خالل هذه 

األزمة السیاسة، أین أثرت هذه األخیرة على الوضعیة االقتصادیة عموما ووضعیة المیزانیة  الفترة إلى غایة حدوث
وهو ما  2010و 2009ارتفاعا كبیرا خصوصا مابین سنتي  خصوصا ،حیث ارتفع العجز في الموازنة العامة للدولة

احتیاجاتها ، وقامت بعقد اتفاق مع  أدى بها الستخدام أداة من أدوات سیاسة المیزانیة وهي االقتراض الخارجي لتمویل
لكي تغطي احتیاجاتها المالیة وبالتالي نالحظ انه ورغم تمكن  2013صندوق النقد الدولي في السداسي األول من 

تونس من تسییر سیاستها المیزانیة خالل الفترة السابقة بشكل جید، إال أن الموازنة العامة لم تستطع الصمود أمام 
  .وذلك لضعف االحتیاطیات الرسمیة وعدم قدرة تغطیة النفقات المتعاظمة بشكل مستمر ومتواصلالهزات المالیة 
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توس زائرو   ا
 

  



 :الفصل السادس
 دراسة مقارنة السیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 السادس الفصل دراسة مقارنة بین سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس
 

280  

 

 
 

  ـــدتمهیــــــــــ                               
  

كل من الجزائر وتونس وذلك لما لها من وزن كبیر على سیاسة المیزانیة مكانة كبیرة في ل تتح         
المستوى االقتصادي  بحیث تستخدم من اجل الوصول إلى تحقیق مختلف أهدافها فلقد مرت بعدة مراحل ولعل 

لمیزانیة في سیاسة امن المنعرجات الحاسمة في مسار  عتبر هذه المرحلةاالقتصادیة  فت أبرزها مرحلة اإلصالحات
وذلك لما مستها من إجراءات تصحیحیة شملت كل أدواتها سواء ما تعلق بالنفقات أو ئر وتونس، كل من الجزا

سیاسة المیزانیة ر سیاق یفوقوع الجزائر وتونس في مشكلة عجز الموازنة العامة  اجبرهما على تغیالعامة ، اإلیرادات
 على التوازن المالي في الدولتین، لكبیرمن اجل التخفیف من حدة العجز بحیث كان لمسار هذه السیاسة التأثیر ا

األخرى وهو ما یؤدي إلى فكل دولة تعتمد موازنتها العامة على هیكل من اإلیرادات والنفقات یختلف عن الدولة 
سیاسة المیزانیة المنتهجة إضافة إلى ذلك الظروف االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة التي تمر بها كل اختالف 

سیاسة  لذلك نجد اختالف واضح بین عملها، مل تؤثر على صیاغة سیاسة المیزانیة وعلى آلیاتدول هذه العواال
فاعتماد كل دولة على موارد االقتصادیة  الجزائر وخصوصا بعد فترة اإلصالحات و المیزانیة المنتهجة في تونس

سیاسة المیزانیة بشكل عام معالم ق من جهة أخرى  یؤثر على معینة في تمویل نفقاتها  من جهة وتقسیم أوجه اإلنفا
قارنة تناول فیها المنقمنا بتقسیم هذا الفصل إلى ثالث مباحث  لعجز الموازنة العامة بشكل خاص ، وكیفیة عالجها

 :سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس وجاء تقسیمها كاآلتيبین كل المحاور الرئیسیة ل
  

  .سیاسة االنفاقیةالمقارنة بین   :المبحث األول              
  .المقارنة بین اإلیرادات العامة :المبحث الثاني              
  .المقارنة بین رصید الموازنة :المبحث الثالث              
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  دراسة مقارنة للسیاسة اإلنفاقیة: المبحث األول
تحتل السیاسة اإلنفاقیة مكانة كبیـرة بالنسـبة للجزائـر وتـونس بحیـث تقـوم الدولـة بإسـتخدامها مـن أجـل الوصـول 
لتحقیـــق مختلـــف أهـــدافها اإلقتصـــادیة وخصوصـــا أهـــدافها التنمویـــة ، فأوجـــه اإلنفـــاق المختلفـــة التـــي تقـــوم بـــه الـــدولتین 

الحظنا في الفصول السـابقة أن السیاسـة اإلنفاقیـة هـي مـن ا في الحیاة اإلقتصادیة فكما ممهامهمن تأدیة كل  یمكنهما
اإلنفاقیــة فــي الجزائــر وتــونس  فعملیــة المقارنــة بــین السیاســةأهــم أدوات السیاســة المیزانیــة فــي كــل مــن الجزائــر وتــونس 

شـكل العدیـد مـن النقـاط المهمـة والتـي تبـین مسـار السیاسـة المیزانیـة بشـكل خـاص والوضـعیة اإلقتصـادیة بیوضح  لنـا 
  .عام
  نسبة اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي: المطلب األول    

مــن أجــل معرفــة مــدى تــأثیر السیاســة اإلنفاقیــة فــي اإلقتصــاد الــوطني لكــل مــن الجزائــر وتــونس إرتأینــا القیــام 
السیاسـة بمقارنة بین نسبة اإلنفاق العام من النـاتج المحلـي اإلجمـالي ، ألن هـذه النسـبة تعطـي لنـا مـدى مسـاهمة هـذه 

  .اسة في اإلقتصادسبدفع كل القطاعات الح بإعتبارها العملیة التي تقومالناتج المحلي اإلجمالي، في 
  .تطور نسبة اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة اإلصالحات في الجزائر وتونس: الفرع األول   

درجـــة التـــدخل  نـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي نالحـــظ تنـــاقصمـــن خـــالل تتبـــع مؤشـــرات اإلنفـــاق العـــام كنســـبة مـــن ال
اإلقتصــادیة بســبب السیاســة اإلنفاقیــة فتــرة اإلصــالحات صــادي فــي الجزائــر وتــونس خــالل الحكــومي فــي النشــاط اإلقت

اإلنكماشــیة المطبقــة مــن هــذه الــدول بتــدخل المؤسســات المالیــة الدولیــة ، ففــي الجزائــر نالحــظ أنــه بعــدما كانــت نســبة 
إنخفضـت النسـبة لتصـل  1985/1990خـالل الفتـرة  % 32.6اإلنفاق العام بالنسبة للناتج المحلي اإلجمـالي تقـدر بــ 

، أمـــا فـــي تـــونس فبعـــدما كانـــت نســـبة اإلنفـــاق العـــام مـــن النـــاتج المحلـــي  1990/1993خـــالل الفتـــرة  % 29.3إلـــى 
 1990/1993خـالل الفتــرة  % 33.5إنخفضــت لتصـل إلــى  1985/1990خــالل الفتـرة  %37.4اإلجمـالي تسـاوي 

بالنسـبة للنـاتج المحلـي اإلجمـالي جـراء اإلصـالحات اإلقتصـادیة التـي  فـاق العـام وهو ما یدل على إنخفـاض نسـبة اإلن
  .ر وتونس تطبقها في تلك الفترةئكانت الجزا
ر ویعـود ئـولكن بمقارنة النسبة بین الجزائر وتونس نالحظ أن النسبة فـي تـونس مرتفعـة علـى النسـبة فـي الجزا 

ألسـواق العالمیـة وهـو مـا أثـر علـى هـذا المسـتوى بحیـث كـان هنـاك السبب في ذلـك لعـدم إسـتقرار أسـعار البتـرول فـي ا
لـــذلك بإعتبـــار أن  تبــاطؤ فـــي معـــدالت نمـــو اإلنفـــاق العـــام یفـــوق معـــدالت التبـــاطؤ فـــي نمـــو النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي

ومــن نســبة اإلنفــاق إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي  نمــو عار البتــرول علــىســطیــة فلقــد إنعكســت تــدهور أالجزائــر دولــة نف
تعتمـد علیهـا فـي تمویـل نفقاتهمـا ، ففـي تـونس بإعتبارهـا ذه النسبة تختلف بإختالف المـوارد التـي هنا یمكن القول أن ه

تعتمــد علــى المــوارد النفطیــة بالدرجــة األولــى نالحــظ أن نســبة اإلنفــاق العــام بالنســبة للنــاتج المحلــي اإلجمــالي أكبــر ال 
حظنـا نسـبة اإلسـتهالك بالنسـبة للنـاتج المحلـي اإلجمـالي نجـد أنهـا متسـاویة منها في الجزائـر ، ومـن جانـب آخـر إذا ال

بة اإلســتثمار العــام ونفــس الشــيء بالنســبة لنســ %16وح هــذه النســبة فــي حــدود اتقریبــا فــي الجزائــر وتــونس بحیــث تتــر 
 % 7.5إلــى  %12.4ضــت نســبته فــي الجزائــر مــن فخجــد أنهمــا متســاویان تقریبــا حیـث إنلإلنتـاج المحلــي اإلجمــالي ن
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خــالل  % 7إلــى  1990/  1985خــالل الفتــرة  % 9أمــا فــي تــونس فلقــد إنخفــض مــن  1990/1993خــالل الفتــرة 
ر یبین لنا تزاید تدخل الحكومة في النشاط اإلقتصاي خـالل هـذه الفتـرة ، أمـا فهذا المؤشوعموما  1990/1993الفترة 

ــــي اإلجمــــالي فعــــانســــبة اإلنفــــاق ال تفلقــــد إنخفضــــ 1995/2000خــــالل الفتــــرة  ــــى م مــــن النــــاتج المحل قــــد وصــــلت إل
رتفعــــت لتصــــل إلــــى  1995ســــنة  28.82% ٕ  الــــى لتصــــل 1999ولكــــن إنخفضــــت ســــنة  1997ســــنة  %30.40وا
بحیــث كانــت الجزائــر فــي فتــرة اإلصــالحات اإلقتصــادیة وكانــت تنــتهج سیاســة إنفاقیــة إنكماشــیة مــن جهــة  29.69%

  . غیر مستقرة من جهة أخرىاألسواق العالمیة في وكانت أسعار البترول 
ا نســب بینمــا فــي تــونس شــهدت أیضــ %30النســبة بحیــث لــم تتجــاوز  ولكــن عمومــا نالحــظ إســتقرار فــي هــذه

سـنة  %32.1لتصـل  1995سـنة  % 33.5اإلنفاق العام مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي إنخفاضـا فلقـد إنخفضـت مـن 
نســبة اإلنفــاق العــام مــن النــاتج المحلــي  أننالحــظ  النســبتینبمقارنــة و  ، 1999ســنة  % 31.7ووصــلت إلــى  1998

اإلجمالي في ـتونس أكبـر منهـا فـي الجزائـر ولكـن بفـارق صـغیر خصوصـا وأن الجزائـر كانـت فـي أول سـنة بعـد نهایـة 
اإلصالحات اإلقتصادیة بمعیة المؤسسات المالیة الدولیة ، وعمومـا نالحـظ أن نسـبة اإلنفـاق العـام مـن النـاتج المحلـي 

وهــو مــا یــدل  % 29لي تعتبــر نســبة معتبــرة فــي كــل مــن الجزائــر وتــونس بحیــث لــم تــنخفض هــذه النســبة علــى اإلجمــا
  .على مواصلة الجزائر وتونس عملیة التوسع في إنفاقها من أجل تحقیق أهدافها المرجوة

  تطور نسبة اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي بعد فترة اإلصالحات :الفرع الثاني
عـدة تغیـرات كبیـرة سـواء  2000لقد شهدت نسب إجمالي اإلنفاق العام مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي منـذ سـنة 

و في الجزائر أو تونس، وخصوصا في الجزائر مع إنتعاش إیراداتهـا بسـبب إرتفـاع أسـعار الـنفط فـي األسـواق العالمیـة 
خــالل الفتــرة  %30فبعــدما كانــت النســبة بحــوالي  إنعكــس ذلــك علــى نســب اإلنفــاق العــام مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي

إلــــى  2011إرتفعــــت خــــالل ســــنة  و 2006/2010خــــالل الفتــــرة  % 36.84إرتفعــــت لتصــــل إلــــى  2005/ 2000
ت الجزائـــر سیاســـة إنفاقیـــة جـــوهـــو مـــا یعكـــس التوســـع الكبیـــر فـــي اإلنفـــاق العـــام فـــي الجزائـــر حیـــث إنته %38حـــوالي 

نســبة  تمثــل ویــة ضــخمة وهــو مــا أدى إلــى إرتفــاع هــذه النســبة حیــث أصــبحتموســعیة مــن خــالل قیامهــا بمشــاریع تنت
  .زانیة المنتهجة خالل هذه الفترة كبیرة من الناتج المحلي اإلجمالي جراء السیاسة المی

بلغـت نسـبة  و % 31و  %29فلقـد شـهدت النسـب إسـتقرار بحیـث تراوحـت بـین العكـس  نجـدأما فـي تـونس ف 
نخفضــت هــذه النســبة إلــى  % 32حــوالي  2000/2005اإلنفــاق العــام مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي خــالل الفتــرة  ٕ وا

بین أن تونس تعتمد على تطبیق سیاسـة إنفاقیـة حـذرة وخصوصـا مـا یوهو ما  2006/2010خالل  % 29.5حوالي 
بینمـا  % 27كانـت النسـبة تقـدر بــ  2007ال فـي سـنة مثتعلق بالسیاسة اإلنفاقیة بحیث بقیت النسب مستقرة نوعا ما ف

إال أنهـا  % 31.3إلـى  2011 سـنةوبالتالي ال نلمس هناك تغییـرات كبیـرة ولـو أنهـا إرتفعـت  % 28.9بلغت  2010
ر السیاســـة وهـــو مـــا یبـــین لنـــا تغیـــ % 38إلـــى حـــوالي  2011تبقــى أقـــل مـــن النســـب فـــي الجزائـــر حیـــث وصـــلت ســـنة 

العـام مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي ، وهـذه النقطـة بالتحدیـد تبـین من خـالل إرتفـاع نسـب اإلنفـاق  ذلكیظهر فاإلنفاقیة 
لنا مدى تـأثیر مـوارد الموازنـة علـى تغیـر السیاسـة اإلنفاقیـة عمومـا وعلـى تغیـر نسـب اإلنفـاق العـام مـن النـاتج المحلـي 
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نتعــاش أســعار البتــرول أمــا تــونس بإعتبارهــا إعتبــار أن الجزائــر دولــة نفطیــة إنعكــس علیهــا إباإلجمــالي خصوصــا ، ف
دولیــة غیــر نفطیــة فهــي تبقــى فــي مســتوى معــین مــن اإلنفــاق العــام بســبب محدودیــة مــوارد موازنتهــا العامــة والجــدول 

  :الموالي یبین تطور نسب اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي
  

  2012حتى  2001 من سنواتللالتقاریر السنویة لصندوق النقد العربي  من إعداد الطالب إعتمادا على: رالمصد

  المقارنة بین اإلنفاق الجاري: المطلب الثاني
تحتـل النفقـات الجاریـة مكانـة كبیــرة فـي الجزائـر وتـونس ، بحیــث یظهـر لنـا ذلـك مــن خـالل النسـبة الكبیـرة التــي 
یحتلهـا هـذا اإلنفــاق بالنسـبة لإلنفــاق اإلجمـالي ، ویرجــع تطـور حجــم اإلنفـاق الجــاري فـي كــل مـن الجزائــر وتـونس إلــى 

لح، فلقـد تطـور اإلنفـاق الجـاري فـي تـونس والجزائــر طبیعـة الظـروف اإلقتصـادیة للـدولتین، ومتطلبـات سـیر كـل المصـا
 الــدولتین وســنحاول تســلیط حات اإلقتصــادیة التــي قامــت بهــا كــالنســبة معینــة خــالل فتــرة اإلصــالبرغــم القیــام بكبحــه 

  .مسار اإلنفاق الجاري في الجزائر وتونس من أجل الوصول ألهم ممیزاته والعوامل المؤثرة في الدولتین الضوء على
  تطور اإلنفاق الجاري خالل مرحلة اإلصالحات اإلقتصادیة: األول الفرع

عـدة محطـات لتطـور اإلنفـاق الجـاري  بالنسـبة للجزائـر  1999إلـى غایـة  1985لقد شهدت الفتـرة الممتـدة بـین 
 الـــدولتین ألزمـــة المالیــة التـــي وقعــت فیهـــا كــالعــرج لهمـــا ، وذلــك بســبب اوتــونس بإعتبــار أن هـــذه المرحلــة تعتبـــر كمن

ســـت السیاســـات ودخـــول تـــونس إلصـــالحات إقتصـــادیة شـــاملة م 1986وخصوصـــا بعـــد إنهیـــار أســـعار البتـــرول ســـنة 
جـــل عـــالج اإلخـــتالالت اإلقتصـــادیة وكانـــت هـــذه اإلصـــالحات بإشـــراف المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة اإلقتصـــادیة مـــن أ

ت إقتصـــادیة یـــة إصـــالحادخلـــت هـــي األخـــرى فـــي عمل حیـــث 1989وبدایـــة  1988بهـــا الجزائـــر فـــي نهایـــة  لحقـــتو 
شاســعة بمعیــة المؤسســات المالیــة الدولیــة حیــث دامــت هــذه اإلصــالحات قرابــة العشــر ســنوات فبــدخول الــدولتین لنظــام 
إقتصادي جدید تغیرت السیاسة اإلنفاقیة وهو ما إنعكس خصوصا على قسم اإلنفاق الجاري، وبشـكل عـام نالحـظ انـه 

 61.4إرتفعت نسبة اإلنفاق الجاري بالنسبة إلجمالي اإلنفـاق العـام فـي الجزائـر مـن  قد 1995 - 1985خالل الفترة 
  .خالل نفس الفترة  % 77.3إلى  % 71.6أما في تونس فلقد إرتفعت هذه النسبة من  % 65.3الى  %

زائـر اإلنفـاق الجـاري بالنسـبة لإلنفـاق اإلجمـالي وهـو مـا یعكـس إتجـاه الج أهمیـةومن خالل النسب نالحظ مدى 
وتونس نحو اإلنفاق الجاري على حساب اإلنفاق اإلسـتثماري وذلـك بسـبب إلتزامـات الـدولتین ونشـاطهما خصوصـا فـي 

وتكلفــة شــراء الســلع والخــدمات ، ورغــم السیاســات  اإلنفاقیــة  األجــورمجــال الخــدمات العامــة وهــو مــا أدى إلــى زیــادة 

  السنوات             
  الدولة 

1985/1990  1990/1995  1995/2000  2000/2005  2006/2010  2011  

  37.8  36.84  30  30.86  29.3  32.6  الجزائر

  31.3  29.56  32.10  32.78  33.5  37.4  تونس

  )نسبة مئویة : الوحدة (نسبة اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي      ) : 38(جدول رقم 
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ا كانـت علــى حســاب اإلنفـاق اإلســتثماري ، وهـو مــا أدى إلــى التقشـفیة التــي قامـت بهــا كـل مــن الجزائــر وتـونس إال أنهــ
إســتمرار زیـــادة حصـــة اإلنفـــاق الجـــاري مـــن نســـبة اإلنفـــاق العــام، ومـــن األســـباب الرئیســـیة التـــي تقـــف وراء تزایـــد نســـبة 
اإلنفــاق الجــاري علــى حســاب اإلنفــاق اإلســتثماري هــي عملیــة خدمــة الــدین وتســدیده ، فهمــا یشــكالن قســما مهمــا مــن 

  .إرتفاع حجم هذا اإلنفاق الى ، والحكومة ملزمة بأن تقوم بتسدید هذه اإللتزامات وهو ما یؤدي فاق الجاري اإلن
طر علــى یاألجــور والرواتــب هــو الــذي یســ بنــدنالحــظ أن  وبتتبــع مكونــات اإلنفــاق الجــاري فــي الجزائــر وتــونس 
مـن إجمــالي اإلنفـاق الجـاري ، وذلــك فـي الفتــرة  % 50.9اإلنفـاق الجـاري وخصوصــا فـي الجزائــر بحیـث تمثـل حــوالي 

مـــا فـــي تـــونس ، أ1990-1985خـــالل الفتـــرة  % 51بعـــدما كانـــت تمثـــل  1995إلـــى غایـــة  1990الممتـــدة مـــا بـــین 
نخفضـت إلـى  1990 -1985خـالل الفتـرة  % 36.6بــ فنسبتها أقل حیـث قـدرت  ٕ -1990خـالل الفتـرة   %36.4وا

نشـاط اإلقتصـادي الالكبیـر بـین الجزائـر وتـونس أن الجزائـر نطـاق تـدخلها فـي ، بحیث نستنتج من هـذا الفـارق  1995
واسع، بالرغم من أن اإلنفاق الجاري فـي الجزائـر قـد إنخفـض بشـكل مـوازي لتوسـع النـاتج المحلـي اإلجمـالي منـذ بدایـة 

ضـمن حـدود ثابتـة ، ورغـم تتغیـر اإلصالحات اإلقتصادیة إال أن نسبة اإلنفاق العام للناتج المحلي اإلجمالي قد بقیت 
بحیــث أن جــزء  % 51وح نســبتها فــي حــدود االتقلبــات فــي مكونــات اإلنفــاق الجــاري فــإن حصــة األجــور والمرتبــات تتــر 

الــذي إســتمر باإلرتفــاع بمعــدالت العــام  كبیـر مــن الزیــادة فــي األجــور والمرتبــات یرجــع إلــى زیـادة التوظیــف فــي القطــاع
بالنسـبة لتـونس  ، أمـا % 4الت نمـو النـاتج المحلـي اإلجمـالي والتـي تبلـغ حـوالي سـنویا مقارنـة بمعـد % 6تبلغ حوالي 

فلقد حاولت منذ بدایة اإلصالحات الـتحكم فـي اإلنفـاق العـام وخصوصـا اإلنفـاق الجـاري ، ولقـد مـس ذلـك بنـد األجـور 
، أمــا  1987إلـى غایـة والمرتبـات بحیـث تـم تجمیـد األجـور والمرتبـات عنـد المســتویات التـي كانـت سـائدة فیهمـا وذلـك 

أمـا  % 5تمـت زیادتهـا مـرة أخـرى بمقـدار  1989، وفي سـنة  % 3فلقد تمت زیادة المرتبات بمقدار  1988في سنة 
المكون الثاني من اإلنفاق الجاري فهو السـلع والخـدمات وهـو مـا یشـمل شـراء جمیـع السـلع والخـدمات التـي یـتم شـراؤها 

أســباب تزایـد هـذا النـوع مـن اإلنفــاق فـي معظـم الـدول والجزائــر أو مـنح ، ومـن أبـرز  أو تـم تسـلیمها مـن خـالل قــروض
والنفقــات العسـكریة كــل  إلـخ... وتـونس خصوصـا هــو تزایـد اإلنفــاق علـى المـواد األولیــة ومعـدات المكاتــب واإلیجـارات 

صــادیة فــي الجزائــر بقیــت الســلع والخــدمات ،ولكــن خــالل فتــرة اإلصــالحات اإلقت بنــد هــذه األســباب تــؤدي إلــى إرتفــاع
خـالل  % 4.8إلـى  % 4.2ثابتة خالل الفترتین بحیـث تراوحـت نسـبتها مـن اإلنفـاق اإلجمـالي مـا بـین بند نسبة هذا ال

ومنـــه  خــالل نفـــس الفتــرة ، %8رة فـــي حــدود  نفـــس األمــر فـــي تــونس حیــث بقیـــت مســتق ، وهــو 1995-1990فتــرة 
ي تــونس خــالل فتـرة اإلصــالحات تمثـل ضــعف النسـبة فــي الجزائــر، نالحـظ أن نســبة اإلنفـاق علــى السـلع والخــدمات فـ

خـالل الفتـرة  % 15إلـى  1990-1985خـالل الفتـرة  % 9.7د الـدعم فلقـد إرتفـع فـي الجزائـر مـن بنـأما فیمـا یخـص 
عـم أسـعار السـلع الضـروریة إال أنـه فـي هـذه الفتـرة كـان درغم قیام الجزائر باإلبتعـاد التـدریجي لعملیـة  1990-1995

سبب اإلرتفاع هـو تخصـیص هـذا الـدعم للمؤسسـات العمومیـة بشـكل كبیـر ودعمهـا لـبعض السـلع الضـروریة والواسـعة 
 - 1985خــالل الفتــرة  % 36.5كانــت إلســتهالك أمــا فــي تــونس فلقــد إنخفضــت نســب الــدعم بشــكل كبیــر فبعــدما ا

 كبیـر النفقـات المخصصـة للـدعم، وهو مـا یبـین لنـا الفـارق ال1998 -1990خالل الفترة  %2.4وصلت إلى  1990



 السادس الفصل دراسة مقارنة بین سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس
 

285  

 

فــي الجزائــر حیــث ورغــم اإلصــالحات التــي تنــادي بتوقیــف الــدعم إلــى أن الجزائــر بقیــت خــالل هــذه الفتــرة تنفــق علــى 
مـن اإلنفـاق الجـاري  % 2أوجه محددة للدعم أما تونس فلقد نجحت في تخفیض هذه النسبة حیث لـم تعـد تمثـل سـوى 

ي هــو تســدید فوائــد الــدیون فلقــد إرتفعــت نســبتها فــي الجزائــر بالضــعف خــالل الفتــرة ، أمــا المكــون اآلخــر لإلنفــاق الجــار 
الجزائـر مـن المدیونیـة خـالل هـذه الفتـرة وخصوصــا  انـاةبـین معیوهـو مـا  % 10.7إلـى  % 5.7مـن  1995/ 1985

یـدل علـى ثقـل  مـن اإلنفـاق الجـاري وهـو مـا %10مدفوعات الفوائد علـى   البترول ، فلقد إستحوذت بعد إنهیار أسعار
خــالل الفتــرة  % 12.8عملیــة تســدید الــدیون علــى اإلنفــاق الجــاري ، أمــا فــي تــونس فلقــد إرتفعــت النســبة حیــث مثلــت 

ن كـل مـن الجزائـر علیـه فـإ، وهو أیضـا مـا یـدل علـى ارتفـاع هـذه النسـبة بالنسـبة للنفقـات الجاریـة ، و  1990/1995
  .ك نسبة كبیرة من إیرادتها العامةوهو ما یستهلوتونس تخصص مبالغ كبیرة لتسدید فوائد الدیون 

  .الجزائر وتونس يلإلنفاق الجاري ف والجدول الموالي یبین التبویب الوظیفي
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ــــاه مــــن خــــالل الجــــدول  نفقــــات الخــــدمات أن  2000/ 1995انــــه خــــالل الفتــــرة نالحــــظ أعــــاله و األشــــكال أدن
 42.66مـن اإلنفـاق اإلجمـالي إلـى  % 36.65بحیـث إرتفعـت نسـبتها مـن  األولىل المرتبة حتهي التي تة اإلجتماعی

وهو ما یدل على تركیز الجزائر على هذا الوجـه مـن أوجـه اإلنفـاق حیث بقیت مستقرة في هذه النسبة  1996سنة  %
خـالل هــذه الفتـرة أمــا نفقـات الخــدمات العامــة  % 22 ، ثـم تلیهــا نفقـات الــدفاع واألمـن بحیــث تتـراوح نســبتها فـي حــدود

خــالل نفــس الفتــرة أمــا فــي تــونس فــنالحظ أنهــا توجــه  % 17.53فتــأتي فــي المرتبــة الثالثــة فتقــدر نســبتها فــي حــدود 
فـي وهـي أكبـر مـن النسـبة  2000سـنة  % 52النسب األكبر لنفقات الخدمات اإلجتماعیة بحیث وصـلت إلـى حـوالي 

الجزائـر وهــو مــا یــدل علــى تركیــز السیاســة اإلنفاقیــة بـالنهوض بالخــدمات اإلجتماعیــة أمــا الوجــه الرئیســي اآلخــر الــذي 
علــى عكــس الجزائــر والتــي تعتبــر نســبتها  % 20تركــز علیــه فهــو النفقــات اإلقتصــادیة بحیــث تتــراوح نســبته فــي حــدود 

  .تمام الكبیر بالشؤون اإلقتصادیة یعكس اإله خالل نفس الفترة وهو ما % 2ضعیفة جدا بحیث ال تتعدى 
علـى عكـس الجزائـر بحیـث نجـد  % 8أما نفقات الخدمات العامة فیقل اإلهتمام بهـا فـي تـونس بحیـث ال تتعـدى نسـبة 

ة لنفقــات الخــدمات العامــة ، أمــا نفقــات األمــن و أن هــذه النســبة تتضــاعف وهــو مــا یــدل علــى عــدم إعطــاء أهمیــة كبیــر 
لـى نفقـات الشـؤون اربة وبالتالي یتضح لنا أن تونس من بین إهتماماتها خالل هذه الفترة هـو تركیزهـا عالدفاع فهي متق
فــي الجزائــر توجــه النفقــات األكبــر للخــدمات اإلجتماعیــة علــى حســاب  العكــسنفقــات الخــدمات العامــة اإلقتصــادیة ثــم 

  .نفقات الشؤون اإلقتصادیة
  :اإلنفاق الجاري في كل من الجزائر و تونستطور و األشكال التالیة توضح لنا 

  
  

                 
  2001 التقاریر السنویة لصندوق النقد العربي من إعداد الطالب إعتمادا على: رالمصد                      
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  )نسبة مئویة : الوحدة ( تطور نفقات الخدمات العامة في كل من الجزائر و تونس) : 15(رقم  الشكل
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  )نسبة مئویة : الوحدة ( تطور نفقات األمن و الدفاع في كل من الجزائر و تونس) : 16(رقم  الشكل

نسبة  : الوحدة ( اإلجتماعیة في كل من الجزائر و تونستطور نفقات الخدمات ) : 17(رقم  الشكل
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  .2001التقاریر السنویة لصندوق النقد العربي من إعداد الطالب إعتمادا على: رالمصد                     

  
  
  

               
  .2001التقاریر السنویة لصندوق النقد العربي من إعداد الطالب إعتمادا على: رالمصد                    

  

  2000/2012اإلنفاق الجاري خالل الفترة  تطور:  الفرع الثاني
لقــد شــهدت هــذه الفتــرة إرتفاعــا كبیــرا فــي اإلنفــاق الجــاري ســواء فــي الجزائــر أو فــي تــونس ، فــنالحظ أن قیمتهــا 

 2012فـي الجزائـر فلقـد وصـلت فـي سـنة  أمـاملیون دینار ،  8656قد وصلت إلى  2012جمالیة في تونس سنة اإل
عتمــدت ین كبـر الفـارق بـین الجزائـر وتـونس خـالل هـذه الفتـرة ، فتـونس إملیـار دینـار وهـو مـا یبـ  4935.9إلـى حـوالي
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نسبة  : الوحدة ( في كل من الجزائر و تونس الشؤون اإلقتصادیةتطور نفقات ) : 18(رقم  الشكل

  )نسبة مئویة : الوحدة ( تطور النفقات األخرى في كل من الجزائر و تونس) : 19(رقم  الشكل
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 3684الفتــرة رغـم أن إنفاقهــا الجـاري كـان فــي تزایـد مســتمر فبعـدما كــان هـذه ذرة خـالل علـى إنتهـاج سیاســة إنفاقیـة حــ
ملیـون دینـار  7679.4لتصـل إلـى  2007ملیـون دینـار سـنة  5327.5إرتفعت لتصل إلـى  2002ملیون دینار سنة 

یـة كـان وهو ما یوضح لنا إرتفاع نسبة النفقات الجاریـة خـالل هـذه الفتـرة ولكـن نسـبة إرتفـاع النفقـات الجار  2011سنة 
الفتـرة خصوصـا وأن الجزائـر دخلـت فـي العدیـد مــن بنسـبة أكبـر فـي الجزائـر بسـبب تغیـر السیاسـة اإلنفاقیـة خـالل هـذه 

ملیـار  1673.9ارتفعـت إلـى  2000ملیار دینار سـنة  856.2اإلصالحات مست بنود النفقات الجاریة فبعدما كانت 
ملیــار دینــار  3879.2فلقــد وصــلت قیمتهــا إلــى  2011ضــعف مــا كانــت علیــه أمــا فــي ســنة وهــو  2008دینــار ســنة 

بـــین اإلرتفــاع الكبیــر للنفقــات الجاریــة فـــي یملیــار دینــار وهــو مــا  4935.9إلـــى  2012إلــى أن وصــلت قیمتهــا ســنة 
ها الجزائــر خــالل هــذه الفتــرة تالجزائــر أكبــر ممــا هــو علیــه فــي تــونس والســبب یعــود إلــى سیاســة التوظیــف التــي إعتمــد

، حیــث قامــت یرفــع األجــور للعدیــد مــن المــرات خــالل هــذه الفتــرة، ومــن جانــب آخــر شــجع إنتعــاش وسیاســة األجــور 
اإلیــرادات مــن الجبایــة البترولیــة نهــج طریــق السیاســة اإلنفاقیــة التوســعیة خصوصــا فــي بنــد اإلنفــاق الجــاري وهــو مـــا 

لجزائـر وفـي تـونس ، بحیـث یسـمح یظهر لنا من خالل تتبع نسب مكونات اإلنفاق الجاري خالل هذه الفترة سواء فـي ا
بــین الجزائــر وتــونس ، ففــي هــذه الفتــرة بقیــت الجزائــر ة لنــا تتبــع هــذه النســب مــن التوصــل إلــى أهــم الفروقــات الموجــود

مـن اإلنفـاق الجـاري  % 41اإلجتماعیـة بحیـث نالحـظ أنهـا تمثـل مـا یقـارب  الجاري الـى نفقـات الخـدماتتوجه إنفاقها 
ات الخـدمات اإلجتماعیـة ،تمثـل نصـف اإلنفـاق الجـاري بحیـث وصـلت نسـبته إلـى حـوالي بینما في تونس أصـبحت نفقـ

وهــي نســبة تفــوق النســبة الموجــودة فــي الجزائــر وهــو مــا یــدل علــى توجــه تــونس نحــو التركیــز علــى الخــدمات  % 55
بحیــث تمثــل نســبتها  اإلجتماعیــة ، أمــا النفقــات األخــرى التــي تــأتي فــي المرتبــة الثانیــة فهــي نفقــات الشــؤون اإلقتصــادیة

تــولي تـــونس إهتمامــا كبیــرا لهـــذا الجانــب لمــا لـــه مــن أثــر كبیـــر علــى الوضـــعیة  ومــن اإلنفـــاق الجــاري  %20حــوالي 
مــن اإلنفــاق الجــاري وهــي نســبة  % 2.5فــي الجزائــر حیــث وصــلت هــذه النســبة إلــى اإلقتصــادیة ، وهــو مــا ال نجــده 

موجـــودة فـــي تـــونس ، فـــالجزائر توجـــه إهتمامهـــا لنفقـــات الخـــدمات العامـــة حیـــث وصـــلت النســـبة إلـــى متدنیـــة بالنســـبة لل
  .الجاري وهي نسبة منخفضة في تونسمن اإلنفاق  % 16حوالي 
مـن اإلنفـاق الجـاري وهـي نسـبة  % 22.5أما نفقات األمـن والـدفاع فلقـد وصـلت نسـبتها خـالل هـذه الفتـرة إلـى  

مـن اإلنفـاق الجـاري وهـو الشـيء الـذي  % 13سبة الموجودة من تونس فهي تتراوح بحوالي معتبرة بحیث تفوق هذه الن
یــدل علــى أهمیــة هــذا البنــد مــن اإلنفــاق الجــاري ســواء فــي الجزائــر أو تــونس ، بینمــا النفقــات األخــرى فهــي مرتفعــة فــي 

العـام فـي الجزائـر بینمـا تمثـل  من اإلنفـاق % 16الجزائر إذا ما قورنت بالنسبة الموجودة في تونس حیث تمثل حوالي 
نس ، ومــن خــالل مــا ســبق نالحــظ أثــر نســبة اإلنفــاق الجــاري فــي الجزائــر تفــوق نســبته فــي فــي تــو  % 07.5حــوالي 

تونس وذلـك بسـبب الفـوائض المالیـة التـي تتمتـع بهـا الجزائـر ، بینمـا فـي تـونس نالحـظ أنـه رغـم اإلرتفـاع المسـتمر فـي 
س لنــا السیاســة اإلنفاقیــة الحــذرة التــي تنتهجهــا تــونس بســبب قلــة مواردهــا المالیــة ومــن اإلنفـاق الجــاري إال أن ذلــك یعكــ

هــي نســبة و نفقــات الشــؤون اإلقتصــادیة قــاط المهمــة التــي نالحظهــا هــو تركیــز تــونس علــى جهــة أخــرى مــن بــین الن
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ذي ال یمثــل نســبة تصــب إهتمامهــا وتركیزهـا علــى نفقــات الخـدمات العامــة ، وهــو القطـاع الــ حیـثضـعیفة فــي الجزائــر 
  .كبیرة من إجمالي اإلنفاق في تونس

  المقارنة بین نفقات اإلستثمار في الجزائر وتونس : المطلب الثالث
اق العــام والمتتبــع لتطـــور اإلنفــاق اإلســتثماري فــي الجزائـــر تعتبــر نفقــات اإلســتثمار القســم اآلخـــر المكــون لإلنفــ

غیــر .وتــونس یجــد أن هنــاك تبــاین كبیــر بــین نســب هــذا اإلنفــاق فــي الــدولتین ، رغــم أن نســبته مــن اإلنفــاق اإلجمــالي 
مــن مرتفعــة ، إال انــه یحتــل مكانــة فــي اإلنفــاق العــام للجزائــر وتــونس وســنحاول تتبــع تطــور اإلنفــاق اإلســتثماري وذلــك 

اإلقتصــادیة ومرحلـــة مـــا بعـــد اإلصــالحات اإلقتصـــادیة ومحاولـــة معرفــة أهـــم الفـــوارق بـــین اإلصـــالحات خــالل مرحلـــة 
  .اإلنفاق اإلستثماري في الجزائر وتونس

  اإلنفاق اإلستثماري خالل مرحلة اإلصالحات اإلقتصادیة:  الفرع األول
اإلســتثماریة فـــي كــل مـــن الجزائــر وتـــونس ، لقــد إنعكســت اإلصـــالحات اإلقتصــادیة بشـــكل كبیــر علـــى النفقــات 

بحیث إنتهجت كل من تونس والجزائر سیاسة إنفاقیة إنكماشیة مـن أجـل التقلیـل مـن نسـبة عجـز الموازنـة العامـة، فلقـد 
قامـــت الجزائـــر وتـــونس بعملیـــة تقلـــیص اإلنفـــاق العـــام وكـــان ذلـــك علـــى حســـاب النفقـــات اإلســـتثماریة ، ففـــي الجزائـــر 

بعـدما كانـت  1990/1995خـالل الفتـرة  % 25.8اإلستثمار مـن اإلنفـاق اإلجمـالي إلـى حـوالي تقلصت نسبة نفقات 
، وهو ما یبین قیـام الجزائـر بتخفـیض كبیـر فـي بنـود هـذه النفقـات جـراء  1985/1990خالل الفترة  % 37.7نسبتها 

السیاسة اإلنفاقیة اإلنكماشیة التـي إنتهجتهـا خـالل فتـرة اإلصـالحات اإلقتصـادیة ،أمـا فـي تـونس فلقـد إنخفضـت نسـبته 
هـو مـا یؤكــد أیضـا إنتهــاج و  1990/1995خـالل الفتــرة   % 20.8إلـى  1990/ 1985خـالل الفتــرة % 23.9مـن 

السیاســة اإلنكماشــیة بحیــث قامــت تــونس بتخفــیض اإلنفــاق اإلســتثماري وارتفــاع اإلنفــاق الجــاري فخــالل  تــونس طریــق
هــذه الفتــرة ســیطر اإلنفــاق الجــاري علــى معظــم إجمــالي اإلنفــاق بحیــث كانــت السیاســة اإلنفاقیــة تــولي إهتمامــا لإلنفــاق 

فـي الجزائـر وتـونس ولكـن المالحـظ أن نسـبة اإلنفـاق الجـاري فـي  االسـتثمارينفـاق الجاري وكـان ذلـك علـى حسـاب اإل
النســبة الموجــودة فــي تــونس والســبب فــي ذلــك كمــا قلنــا هــو إتجــاه تــونس نحــو التركیــز علــى  مــن الجزائــر أكبــر بقلیــل

 أن هـذه النسـبة إال %21.8إلـى  1996/2000النفقات الجاریة بشـكل كبیـر، رغـم أن نسـبته قـد إرتفعـت خـالل الفتـرة 
ســنة  %24.01مخصصــات اإلنفـاق الجــاري ، ونفــس الشـيء بالنســبة للجزائـر فلقــد إنخفضـت نســبتها  تبقـى بعیــدة عـن

مــن اإلنفــاق اإلجمــالي وهــو مــا یــدل علــى أن الجزائــر  % 19.43مــن اإلنفــاق اإلجمــالي إلــى أن وصــلت إلــى  1996
وصــلت نســبة اإلنفـاق الجــاري مــن إجمــالي الجــاري بحیـث  تمامهــا علـى اإلنفــاقخـالل فتــرة اإلصــالحات بقیـت تركــز إه

وهـــو مـــا یــدل علـــى تهمـــیش نفقـــات اإلســـتثمار ، وهــو نفـــس الشـــيء فـــي تـــونس  % 80.56إلـــى  1999اإلنفــاق ســـنة 
ة المطبقـة فـي قاربتین جدا في الجزائـر وتـونس وهـو مـا یعبـر لنـا عـن تشـابه السیاسـة اإلنفاقیـتبحیث نجد أن النسبتین م

، خصوصــا مــع شــح اإلیــرادات المالیــة للــدولتین خــالل تلــك الفتــرة فــالجزائر إعتمادهــا الرئیســي كــان علــى  الــدولتین كــال
اإلیــرادات المتأتیــة مــن الجبایــة البترولیــة وكانــت أســعار الــنفط غیــر مســتقرة خــالل هــذه الفتــرة أمــا بالنســبة لتــونس فهــي 

فـاقي نحــو التركیـز علــى النفقـات الجاریــة إلتجــاه اإلنلـذلك كـان ادولـة غیـر نفطیــة وتعـاني مــن شـح فــي مواردهـا المالیــة 
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على حساب النفقات اإلستثماریة والتي كانـت تحتـاج إلـى أغلفـة مالیـة كبیـرة وخالصـة القـول أن الجزائـر وتـونس خـالل 
علـى اإلنفـاق الجـاري بشـكل كبیـر وذلـك  زفترة اإلصالحات اإلقتصادیة التي قامت بها كان تركیزها یصب على التركی

وهـو مـا  % 21أمـا فـي تـونس فلـم تتعـدى  1999سـنة  % 20على حساب نفقات اإلسـتثمار حیـث لـم تتعـدى النسـبة 
  .یدل على تقارب النسبتین ویظهر مدى توجه السیاسة اإلنفاقیة نحو اإلنفاق الجاري

  الحاتاإلنفاق اإلستثماري في فترة ما بعد اإلص: الفرع الثاني
لقد شهدت فترة ما بعـد اإلصـالحات تطـورات كبیـرة سـواء فـي الجزائـر أو فـي تـونس وذلـك لمـا شـهدته األوضـاع 

د مشـــاریع یشـــیحات وســعي كـــل مــن الجزائـــر وتــونس لتاإلقتصــادیة مـــن تغیــرات معتبـــرة خصوصــا بعـــد إنتهــاء اإلصـــال
كان واضحا جـدا فـي الجزائـر علـى عكـس تـونس ، إستثماریة ولكن إذا ما قارنا بین الجزائر وتونس نالحظ أن تطورها 

منخفضـة فمـثال فــي  فـنالحظ أنـه فـي تــونس لـم تشـهد تطــورا كبیـرا خـالل هــذه الفتـرة وبقیـت نســبتها مـن إجمـالي اإلنفــاق
ملیــون  2616.1بشــكل بســیط فبعــدما كانــت قیمتهــا ا ال لــم ترتفــع قیمتهــا  2005و 2003الفتــرة الممتــدة مــا بــین ســنة 

نفقـــات غیـــر طفیـــف جـــدا بحیـــث نالحـــظ ســـیطرة وهـــو ت 2005ملیـــون ســـنة  2636.9بحت قیمتهـــا دینـــار تونســـي أصـــ
  :التصرف على میزانیة الدولة في تونس ویظهر لنا ذلك من خالل الشكل التالي

  
  

          
-2008-2007-2006-2008السنویة للمالیة العامة لسنوات من إعداد الطالب باإلعتماد على التقاریر : المصدر

2009-2010-2011-2012.  
www .portail.finances .gov.tn /ar/avantagesfisc.php 

من خالل الشكل السابق نالحظ أن نفقات التسییر لم تتغیر بشـكل كبیـر خـالل هـذه الفتـرة فهـي لـم تتعـدى نسـبة 
، ) التســییر( علــى نفقــات التصــرف  ذلــك هــو توجــه تــونس نحــو التركیــز مــن نســبة اإلنفــاق الكلــي والســبب فــي % 24

یاســتها الهادفـة إلــى مواصــلة تحسـین منــاخ اإلســتثمار وذلـك مــن خـالل تطــویر البنیــة األساسـیة وتطــویر المــوارد سرغـم 
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توزيع اإلنفاق العام في تونس:   )20(الشكل رقم  



 السادس الفصل دراسة مقارنة بین سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس
 

293  

 

مـن  %7.1نسـبته البشریة والقیام بتعزیز اإلستثمارات في شتى المیادین ، بحیث تمثل نفقـات التنمیـة أو اإلسـتثمار مـا 
، بحیـث وجهـت النفقـات إلـى تمویـل المشـاریع والبـرامج الخاصـة بالبنیـة األساسـیة 2005الناتج المحلـي اإلجمـالي سـنة 

  ).إلخ... ور والمشاریع الفالحیة والصید البحري سالسدود ، والمیاه وبناء الطرقات والج( 
التنمیــة مــن أجــل اإلســتمرار فــي تحســین منــاخ تثمار س بضــبط الغــالف المــالي لنفقــات اإلســوكــل ســنة تقــوم تــون

اإلستثمار،بحیث بقیت نفقات اإلستثمار غیر مرتفعة مقارنة باإلنفـاق الجـاري التصـرف بحیـث مثلـت نسـبتها مـن النـاتج 
مـن جملـة  2008سـنة  % 62.9، وتمثل النفقات المرصودة للقطاع اإلقتصـادي  2008سنة  %7المحلي اإلجمالي 

، ولقد بلغت قیمة نفقـات اإلسـتثمار التصـرف سـنة 2007سنة  % 64.9كانت نسبتها تقدر ب ا اإلنفاق و ذلك بعد م
 313بحیــث ســجلت إرتفاعــا بـــ  2009ملیــون دینــار ســنة  4014ملیــون دینــار تونســي بعــدما كانــت  4326  2010

الحكومـة التونسـیة  ، و ذلـك بسـبب إقـرار2009مقارنـة بمـا تـم إنفاقـه سـنة  %7.8زیـادة ب  ملیون دینار وهو مـا یمثـل
مـن  %6.8 )التنمیـة(من جراء األزمة المالیة ، ومثلـت نفقـات اإلسـتثمار  لبرنامج الدعم ومساندة المؤسسات المتضررة

، بحیـث یحتـل المجـال اإلقتصـادي القسـم األكبـر مـن إجمـالي  2010و  2009الناتج المحلي اإلجمالي خـالل سـنتي 
والشـكل المـوالي  2009سـنة % 65بعـد مـا كـان  2010سنة  % 67نفقات اإلستثمار بحیث بلغت نسبته إلى حوالي 

  :القطاعاتیبین لنا توزیع نفقات اإلستثمار حسب 
  

 

      
-2008- 2007-2006-2008من إعداد الطالب باإلعتماد على التقاریر السنویة للمالیة العامة لسنوات : المصدر

2009-2010-2011-2012.  
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 .توزيع نفقات اإلستثمار في تونس):  21(الشكل رقم
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خـالل ) التنمیـة( ونالحظ من الشكل أن القطاع اإلقتصادي هو الذي یمثـل الجـزء األكبـر مـن نفقـات اإلسـتثمار 
 % 24إلـى  % 23القطاع اإلجتماعي وذلـك بنسـبة تتـراوح بـین یلیه ثم  % 65كل السنوات تقریبا بنسبة تقدر حوالي 

  . %9أما قطاع الخدمات فتمثل نسبة حوالي  % 29بعدما كانت تقدر بـ 
، بحیـث إرتفعـت قیمتهـا بحـوالي  2011من الناتج اإلجمالي المحلـي سـنة  % 7.2ولقد مثلت نفقات اإلستثمار 

 2012، بینمـا بلغـت سـنة  2010ملیـون دینـار سـنة  4326ملیون دینار خالل هذه السنة بعدما كانت تقـدر بــ  403
ا مـن ، وهو ما یدل على أن تونس تسعى دوما لتطـویر القاعـدة األساسـیة لهـ 2012ملیون دینار لسنة  4769حوالي 

 5650إلــى حــوالي  2013قـانون المالیــة لسـنة  خــاللخـالل توســیع القاعـدة اإلنفاقیــة اإلسـتثماریة بحیــث بلغــت قیمتهـا 
ة وهـو نفـس المسـار الـذي ملیون دینار وهـو مـا یوضـح ویبـین إسـتمرار إرتفـاع النفقـات اإلسـتثماریة خـالل كـل هـذه الفتـر 

  :وهو ما یوضحه لنا الشكل الموالي 2000نوعیة بدایة من سنة قفزة في الجزائر حیث قفزت  النفققات  سلكته هذه
  
  

  

     
- 2005-2004-2003- 2002-2001-2000من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة لبنك الجزائر : المصدر

2006-2007 -2008-2009-2010 -2011-2012. 
  

 % 27ومن خالل الشكل نالحـظ ان نفقـات التسـییر تتبـاین نسـبتها مـن سـنة ألخـرى بحیـث تتـراوح نسـبتها مـن 
 35.56إرتفعـت لتصـل إلـى  2000من اإلنفـاق اإلجمـالي سـنة  % 27.32، فبعدما كانت نسبتها  %47إلى حوالي 

وهـو مـا یعكـس المشـاریع التنمویـة التـي قامـت بهـا الجزائـر فارتفـاع أسـعار البتـرول إنعكـس علـى نسـبة  2003سنة  %
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توزيع نفقات اإلستثمار و التسيير في الجزائر):  22(الشكل رقم  
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بتها ترتفـع مــن سـنفقـات اإلسـتثمار خصوصـا مـع دخـول الجزائـر فـي مشـروع دعـم اإلنعـاش اإلقتصـادي ، فـنالحظ أن ن
علـى النهـوض بالنسـب األساسـیة لجزائر وهو ما یبین تركیز ا 2005سنة  % 39.32سنة ألخرى بحیث وصلت إلى 

برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي الذي أرصدت له الجزائر مبالغ كبیـرة حیـث یظهـر لنـا ذلـك مـن  مع تجسیدخصوصا 
 %46.15إرتفعــت لتصــل إلــى  2006ســنة  % 41.38عــدما كانــت نســبتها تواصــل إرتفــاع نفقــات اإلســتثمار ف خــالل

مـا یبـین إقتـراب نسـبتها مـن نسـبة نفقـات التسـییر وهـو مـا یبـین إتجـاه السیاسـة  وهـو 2007من اإلنفـاق اإلجمـالي سـنة 
اإلنفاقیــــة نحــــو نفقــــات اإلســــتثمار بحیــــث إهتمــــت الجزائــــر خــــالل هــــذه الفتــــرة بالمشــــاریع التنمویــــة اإلســــتثماریة بحیــــث 

 بحیــث إرتفــعفــي األســواق العالمیــة، جــدا والفضــل فــي ذلــك یعــود إلنتعــاش أســعار الــنفط  خصصــت لهــا مبــالغ ضــخمة
رتفعــت قیمتهــا لتصــل إلــى  2011ملیــار دینــار ســنة  1934.2إلــى  2000ملیــار دینــار ســنة  321.9مبلغهــا مــن  ٕ وا

بحیــث إرتفعــت قیمتهـا بشــكل كبیــر وهـو مــا بــین  2013ملیــار دینــار سـنة  2544و  2012ملیـار دینــار سـنة  2234
عــم الخـدمات المنتجــة وكــل القطاعــات اإلســتثماریة توجـه الجزائــر للتركیــز علــى النهـوض بالصــناعة والفالحــة والــري ود

األخرى كـل هـذا التوجـه نحـو النفقـات اإلسـتثماریة أدى بـالجزائر بـالنهوض بالقطاعـات اإلقتصـادیة واإلسـتثماریة بشـكل 
  .كبیر

ومن خالل ما سبق یتضح لنا جلیا أنه خالل فترة ما بعد اإلصالحات اإلقتصـادیة لـم تتغیـر السیاسـة اإلنفاقیـة 
ونس بشكل كبیر بحیث بقیت توجه معظم إنفاقها للنفقـات الجاریـة فنسـبتها تمثـل الحصـة الكبیـرة مـن إجمـالي اإلنفـاق لت

بین لنا أن شـح المـوارد المالیـة ت، إضافة إلى ذلك ی 2010وكان ذلك سنة  %24فلم تتعدى نسبة اإلنفاق اإلستثماري 
فتــونس تقــوم بالتوســع فــي اإلنفــاق الجــاري علــى حســاب ،نفاقیــة للموازنــة العامــة لــه تــأثیر كبیــر علــى مســار السیاســة اإل

اإلنفاق اإلستثماري رغم أن تونس في كل مشروع مالیة تحاول تخصیص مبـالغ معتبـرة لنفقـات اإلسـتثمار  إال أن تلـك 
ــــالغ  المبــــالغ تعتبــــر ضــــعیفة إذا مــــا قورنــــت بالمبــــالغ المخصصــــة لإلنفــــاق الجــــاري ، ویتضــــح الفــــرق الكبیــــر بــــین المب
المخصصــة لإلنفــاق اإلســتثماري فــي الجزائــر وتــونس فــنالحظ فــي الجزائــر أن نســبتها خــالل هــذه الفتــرة إرتفعــت بشــكل 

ر وتــونس تبــاین اإلنفــاق اإلسـتثماري فــي الجزائــكبیـر وأصــبحت تمثــل حـوالي نصــف اإلنفــاق اإلجمـالي وهــو مــا یوضـح 
مــن اإلنفــاق اإلجمــالي نجــد أنهــا تقــارب  %20.3نســبة اإلنفــاق اإلســتثماري فــي تــونس كانــت  2005فمــثال فــي ســنة 

ذا الحظنــا النســبة  40% ٕ نجــد أنهــا إرتفعــت فــي كلــى الــدولتین ففــي الجزائــر  2009 ســنةفــي الجزائــر وهــي الضــعف وا
مــن اإلنفــاق اإلجمــالي فــرغم أنهــا  %2.3قــد بلغــت اإلنفــاق اإلجمــالي أمــا فــي تــونس ف مــن % 46بلغــت إلــى حــوالي 

خـالل سـنة  %60|إلـى حـوالي قیت بعیدة على نسبة اإلنفاق الجـاري والـذي وصـلت نسـبته ب أنهاإرتفعت في تونس إال 
و هـو ماخصصـت لهـا مبـالغ كبیـرة بینمـا  إلستثماریةبالنفقات ا كبیر وخالصة القول أن الجزائر إهتمت وبشكل 2011

  ).التنمیة(النفقات الجاریة على حساب نفقات اإلستثمار  تونس بقیت مركزة على
  دراسة مقارنة لإلیرادات العامة في الجزائر وتونس : المبحث الثاني 

تمثل اإلیرادات العامة القاعدة األساسیة لسـیر النفقـات العامـة، فعملیـة نمـو اإلنفـاق العـام غالبـا مـا یواجـه قیـودا 
إلیــرادات العامــة فــي تواجــد اإلنفــاق العــام واإیــرادات عامــة مــن أجــل تغطیتهــا ، فبحازمــة تتمثــل فــي الحاجــة إلــى تولیــد 
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یجعلهما مرتبطین ببعضهما البعض لدرجة كبیرة لـذلك تتماشـى السیاسـة اإلنفاقیـة مـع سیاسـة الحصـول جانبي الموازنة 
علــى اإلیــرادات ، فتعمــل كــل دولــة علــى الحصــول علــى اإلیــرادات العامــة مــن أجــل تمویــل اإلنفــاق العــام بكــل أنواعــه 

رقنـا لـه أجـل تغطیـة نفقاتهـا كمـا تطوتونس لتوفیر إیرادات معتبرة من  ى الجزائرالمتنوعة ، وعلى غرار هذه الدول تسع
ات العامــة فــي كــل مــن المیزانیــة العامــة للجزائــر وتــونس وتختلــف درجــة اإلعتمــاد علــى كــل ســابقا بحیــث تتنــوع اإلیــراد

ویـل اإلنفـاق العـام وسـوف إیراد بحیث یتم اإلعتماد على الضرائب والرسوم أو اإلقتراض واإلصدار النقدي مـن أجـل تم
ومــدى تأثیرهــا علــى حصــیلة اإلیــرادات نحـاول إظهــار أوجــه التشــابه واإلخــتالف الموجــودة فــي جانــب اإلیــرادات العامــة 

  .العامة للدولة
  نسبة اإلیرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي : المطلب األول

عـــرج علـــى نســـبة العامـــة فـــي الجزائـــر وتـــونس نیـــرادات مـــن أجـــل التعمـــق بشـــكل واســـع فـــي طیـــات مكونـــات اإل
اإلیرادات العامة إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي وذلـك خـالل فتـرة اإلصـالحات التـي قامـت بهـا كـل مـن الجزائـر وتـونس 

  قتصادیة في كل من الجزائر وتونسثم بعد ذلك نواصل تتبعها بعد فترة ، اإلصالحات اإل
  لى الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة اإلصالحاتنسبة اإلیرادات العامة إ: الفرع األول

بســـبب خـــالل فتـــرة اإلصـــالحات لـــم تشـــهد اإلیـــرادات العامـــة إســـتقرار ســـواء فـــي الجزائـــر أو فـــي تـــونس وذلـــك 
، فمنـذ بدایـة الثمانینـات إهتـزت الوضـعیة المالیـة لتـونس والجزائـر األحوال اإلقتصادیة التي شهدها العالم في تلك الفتـرة

، ومــن بـــین األســـباب الرئیســیة التـــي أدت إلـــى عــدم كفایـــة المـــوارد  1986إنفجـــار أزمــة البتـــرول ســـنة  خصوصــا بعـــد
المالیــة للجزائــر وتــونس هــو قیامهمــا بمشــاریع تنمویــة خــالل الســبعینات خصوصــا فــي الجزائــر ونفــس الشــيء لتــونس 

إنفجــار إلقتصــادیة وتغیـرت تمامــا بالظـروف ات تغیــر حیـث إنتهجــت سیاسـة إنفاقیــة توســعیة ولكـن مــع بدایـة الثمانینــات 
 1986وهو ما أدى إلى تأثر نسبة اإلیرادات العامة إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي منـذ سـنة  1986أزمة البترول سنة 

 % 29.9إلــى  1985ســنة  % 37.8، بحیــث إنخفضــت نســبة اإلیــرادات العامــة إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن 
عــدم إســتقرار اإلیــرادات العامــة خــالل هــذه الفتــرة بســبب إعتمــاد الجزائــر إعتمــادا كبیــرا علــى وهــو مــا یــدل  1990ســنة 

أن الجزائـر إعتمـدت بشـكل كبیـر علـى اإلیـرادات غیـر على اإلیرادات من الجبایة البترولیـة ، إضـافة إلـى ذلـك نالحـظ 
ار الــذي ســ، وهــو نفــس المردهــا العادیــة ســواء اإلقتــراض واإلصــدار النقــدي الجدیــد وهــو مــا زاد مــن عــدم إســتقرار موا

 % 33.7ســلكته اإلیــرادات العامــة فــي تــونس فلقــد تقلصــت نســبة اإلیــرادات العامــة إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن 
نســـبة اإلیـــرادات فبحیـــث نالحـــظ تقـــارب بـــین النســـبتین فـــي الجزائـــر وتـــونس  1990ســـنة  % 30.9إلـــى  1985ســـنة 

قاربــة بــین الــدولتین نظــرا لتشــابه الظــروف اإلقتصــادیة خــالل هــذه الفتــرة رغــم العامــة إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي مت
في الجزائر إال أن القروض التي تحصلت علیها من المؤسسات المالیة الدولیـة سـاعدها نوعـا مـا علـى  ما تعقدها نوعا

جمــالي قــد اتج المحلــي اإلتجــاوز األزمــة المالیــة الخانقــة التــي مــرت بهــا ، فــنالحظ أن نســبة اإلیــرادات العامــة إلــى النــ
حیــث كانــت الجزائــر خــالل هــذه الفتــرة تواصــل  % 32حیــث وصــلت إلــى حــوالي  1994ســنة إرتفعــت إرتفاعــا طفیفــا 

 إصالحاتها اإلقتصادیة بمعیة المؤسسات المالیة الدولیة، ولكن في تونس نالحظ إنخفاض نسبة اإلیـرادات العامـة إلـى
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ي عـدم إسـتقرار اإلیـرادات العامـة فـ سوهـو مـا یعكـ 1994سـنة  % 28.8 إلـى الناتج المحلي اإلجمالي حیث وصـلت
عــاش هــذا الجانــب الهــام مــن العامــة للــدولتین رغــم ســعیهما إلن هیكــل اإلیــراداتتــونس والجزائــر وذلــك بســبب هشاشــة 

بحیـث إرتفعـت إرتفاعـا بسـیطا عمـا كانـت علیـه  %31.21بلغـت النسـبة فـي تـونس  1995الموازنة العامة، وفي سـنة 
تقرار أســعار الــنفط فــي ســفــي نفــس الســنة ، ولكــن مــع عــدم إ %30.56بینمــا إنخفضــت فــي الجزائــر بحیــث قــدرت بـــ 

األسواق العالمیة إستمر تذبذب اإلیرادات العامة وهـو مـا إنعكـس علـى نسـبتها إلـى إجمـالي النـاتج المحلـي اإلجمـالي ، 
والســبب فــي ذلــك تــدهور أســعار  1998فــي الســنة الموالیــة  27.84إلــى  1997ســنة  %33.54فلقــد إنخفضــت مــن 

ومــع تحســین  1999الــنفط فــي األســواق العالمیــة وهــو مــا أثــر علــى حصــیلة اإلیــرادات العامــة للدولــة، ولكــن فــي ســنة 
وهــو نفــس  %29.67أســعار الــنفط تحســنت اإلیــرادات العامــة لــذلك إرتفعــت النســبة بشــكل طفیــف حیــث وصــلت إلــى 

إرتفعـــت إلـــى  1997ســـنة  %29.23ا كانـــت تمثـــل تباینـــت النســـب مـــن ســـنة ألخـــرى فبعـــدم األمـــر فـــي تـــونس بحیـــث
نخفضــت  1998ســنة  % 31.71 ٕ وهــو مــا یــدل علــى عــدم إســتقرار اإلیــرادات العامــة  1999ســنة  % 29.24إلــى وا

جمــالي ولكــن هنــاك تقــارب كبیــر فــي هــذه مــا یــؤدي إلــى عــدم إســتقرار نســبة اإلیــرادات العامــة إلــى النــاتج المحلــي اإل
  :النسب في الجزائر وتونس وهو ما یبینه الجدول اآلتي

  
 
 
 
 

 

  .2001من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة لصندوق النقد الدولي لسنة : المصدر
  

وبالتــالي یمكــن القــول أن إرتفــاع عائــدات الــنفط هــو الــذي یحــرك نســبة اإلیــرادات العامــة إلــى النــاتج المحلــي  
، أما في تونس فالمحرك الرئیسي لهـذه النسـبة هـو فـي الغالـب الضـرائب ، وذلـك إلعتمـاد تـونس اإلجمالي في الجزائر 

التـي یعطیهــا هـذا المؤشــر بشـيء مــن الحـذر ، وذلــك علـى الضــرائب ، وبالتـالي مــا یمكـن قولــه ال بـد مــن أخـذ الــدالئل 
ة الكبیــرة التــي تلعبهــا الــدول النفطیــة والجزائــر واحــدة منهــا ، أمــا الــدول غیــر النفطیــة فــإن حجــم النــاتج یلألهمیــة النســب

ي لها مـن خـالل الضـرائب لتـونس ، وبالتـالیالمحلي اإلجمالي یعتبر المحدد الرئیسي لإلیرادات التي عـادة مـا یـتم تحصـ
فــي النــاتج  ةالعوامــل المــؤثر فــإن اإلیــرادات العامــة فــي الجزائــر والتــي تــأتي مــن مصــدر خــارجي والتــي تعتبــر أحــد أهــم 

تقلبـات التــي تشـهدها هـذه اإلیـرادات جــراء عـدم إسـتقرار البتـرول فــي الالـوطني، والتـي تحـدد معــدالت نمـوه ، بحیـث أن 
  .نه تعكس لنا وضعیة هذا المؤشراألسواق الدولیة أو التذبذب في الكمیات المصدرة م

  
  

  السنة          
  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1990  1985  الدولة  

  29.24  31.71  29.23  30.81  31.21  31.9  29.9  37.8  الجزائر
  29.67  27.84  33.54  32.16  30.56  28.8  30.9  33.7  تونس

)نسبة مئوية: الوحدة(نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي   ): 40(جدول رقم  
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  .2000/2011نسبة اإلیرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بعد فترة اإلصالحات : الفرع الثاني
لقد شهدت هذه الفترة إنتعاشا كبیرا في إیرادات الموازنة العامة للدولة في الجزائر جـراء إنتعـاش أسـعار البتـرول 

إرتفعـت  2000سـنة  %29.5اإلیرادات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ، فبعدما كانـت  وذلك ما إنعكس على نمو نسبة
وهــو مــا یبــین إنتعــاش إیــرادات الموازنــة العامــة ولــم تتوقــف عنــد هــذه النســبة بــل  2001ســنة  % 35.62لتصــل إلــى 

یلـة ، بحیـث كانـت ط 2005سـنة   %40.86وواصـلت اإلرتفـاع فبلغـت  2003سـنة  % 37.63إرتفعت لتصل إلى 
لــى النـاتج المحلــي اإلجمـالي ولقــد هـذه الفتـرة أســعار البتـرول منتعشــة وهـو مــا أدى إلـى إرتفــاع نسـبة اإلیــرادات العامـة إ

وهــو مــا یعكــس مــدى وزن إیــرادات الجبایــة  %47حیــث وصــلت إلــى  2008قــت هــذه النســبة أقصــى حــد لهــا ســنة حق
 الـى قـد وصـلتخـالل ثـالث سـنوات ف % 10النسبة بحوالي البترولیة على إیرادات الموازنة العامة فلقد إنخفضت هذه 

ت فــي بقیــ وذلــك بســبب تــدهور أســعار البتــرول فــي األســواق العالمیــة وهــو مــا أثــر علیهــا ولكــن 2011ســنة  37.8%
  .مستویاتها خالل هذه الفترة 

عار البترول في زیـادة أو تنـاقص نسـبة اإلیـرادات إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي سوبالتالي نالحظ مدى تحكم أ 
في الجزائر ، أما في تونس فلم تتغیر هذه النسبة بشكل كبیـر ورغـم ذلـك نالحـظ أن تـونس إسـتطاعت المحافظـة علـى 

إرتفعـت  2000سـنة  % 29.25فبعـدما كانـت  % 30إلـى  % 29إستقرارها نوعا ما فهي تتراوح فـي الغالـب مـا بـین 
ولكـــن انخفضـــت ســـنة  % 29ولكـــن فـــي الســـنوات الموالیـــة إســـتقرت فـــي حـــدود  2002ســـنة  %30.34لتصـــل إلـــى 

وهو ما یـدل تذبـذب طفیـف فـي اإلیـرادات العامـة للدولـة ولكـن فیمـا بعـد إرتفعـت لتصـل إلـى  %27.10لتصل  2007
رتفعـت لتصـل إلـى  %28.9فبلغت نسـبتها إلـى  2010، ولكن إنخفضت  سنة  2008سنة  29.60% ٕ  %31.30وا

وهو مـا یـدل علـى إنتعـاش اإلیـرادات فـي تـونس ، فلقـد قامـت خـالل هـذه الفتـرة بإصـالحات واسـعة وكبیـرة  2011سنة 
  .خصوصا واإلیرادات العامة عموماة یمست القطاع الضریبي، وهو ما ساعد على إرتفاع حصیلة اإلیرادات الضریب

إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي الجزائــر وتــونس نالحــظ أن هنــاك فــرق  فعنــدما نقــوم بمقارنــة نســب اإلیــرادات
بینمـــا لـــم  %47وصــلت النســـبة فـــي الجزائــر  2008فمــثال فـــي ســـنة  %10بینهمــا بحیـــث یفـــوق فــي بعـــض الســـنوات 

وهـو مـا یبــین تطـور اإلیـرادات العامــة فـي الجزائـر خــالل هـذه الفتـرة ومــدى تحكـم أســعار  %29.60تتعـدى فـي تــونس 
العوامــل المــؤثرة فیهــا هــي عوامــل داخلیـــة تتغیــر بشــكل كبیــر ألن فــي تغیــر هــذه النســبة ، بینمــا فــي تــونس لـــم  الــنفط

ولیست خارجیة لذلك لم تتغیر بشكل كبیر ، ولكن رغم ذلك تبقى نسبة اإلیرادات العامـة إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي 
یـــة التونســــیة ، والجـــدول المــــوالي یبـــین لنــــا تطـــور نســــبة بنســـبة معتبــــرة إذا مـــا قارنهــــا بالوضـــعیة اإلقتصــــادیة للجمهور 

  :اإلیرادات إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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  .2012- 2007-2001من إعداد الباحث باإلعتماد على التقاریر السنویة لصندوق النقد العربي لسنة : المصدر 
  

  المقارنة بین المداخیل الجبائیة وغیر الجبائیة: المطلب الثاني
المـداخیل التـي تعتمـد علیهـا تـونس فـي تنمیـة مـوارد موازنتهـا العامـة ، فتـونس  أهمتعتبر المداخیل الجبائیة من 

لیســت دولــة نفطیــة بالدرجــة األولــى لــذلك منــذ قیامهــا باإلصــالحات اإلقتصــادیة وهــي تحــاول تنمیــة مواردهــا الضــریبیة 
ت علیهـا اإلیـرادات النفطیـة وأصـبحت اإلیـرادات الجزائـر فطغـبینمـا ة ، یة من أجل تغطیـة نفقاتهـا المتزایـدوغیر الضریب

وســـوف نحـــاول تســـلیط الضـــوء علـــى هـــذه النقطـــة لمعرفـــة الضـــریبیة ال تمثـــل إال جـــزءا بســـیطا مـــن إیـــرادات موازنتهـــا 
ـــة وذلـــك خـــالل فتـــرة اإلصـــالحات اإلقتصـــادیة والتغیـــرات التـــي حـــدثت بعـــد فتـــرة  اإلیـــرادات التـــي تركـــز علیهـــا كـــل دول

  .حات اإلقتصادیةاإلصال
  اإلیرادات الجبائیة وغیر الجبائیة خالل فترة اإلصالحات اإلقتصادیة:  الفرع األول

تختلـــف عوائـــد اإلیـــرادات الجبائیـــة وغیـــر الجبائیـــة فـــي كـــل مـــن الجـــزار وتـــونس إختالفـــا كبیـــرا ، وذلـــك بســـبب 
اإلقتصــادیة التــي قامــت بهــا كــل مــن إخــتالف طبیعــة الهیكــل الضــریبي لكــل مــن الــدولتین ، فخــالل فتــرة اإلصــالحات 

الجزائــر وتــونس لــم ینــتعش هــذا القســم مــن الضــرائب بســبب ضــعف آداء الهیكــل الضــریبي للجزائــر وتــونس ، فــالجزائر 
تعتمـد أساسـا علـى إیـرادات الجبایـة البترولیـة ، أمـا تـونس فتعتمـد علـى اإلیـرادات الجبائیـة بشـكل كبیـر جـدا لـذلك ومنـذ 

قتصـادیة وهـي تسـعى لتكـوین نظـام جبـائي فعـال ومـرن وفعـال نالحـظ تطـور نظامهـا الضـریبي قیامهـا باإلصـالحات اإل
إلـى  %74من خالل النتائج التـي یحققهـا مـن فتـرة ألخـرى ، فخـالل الثمانینـات إرتفعـت نسـبة اإلیـرادات الضـریبیة مـن 

الحات اإلقتصـادیة الضـریبي خـالل مرحلـة اإلصـهـا جهـاز إلصـالح وهو ما یبین تمكـن تـونس  1990سنة  77.6%
وهــو مــا إنعكــس علــى أداء اإلیــرادات الضــریبیة ولقــد واصــلت نســبة اإلیــرادات الضــریبیة إرتفاعهــا حیــث وصــلت إلــى 

األساسـیة إلیـرادات میزانیـة الدولـة فـاإلیرادات أصـبحت تتمثـل اإلیـرادات الضـریبة الركیـزة ف،  1993فـي سـنة  81.7%
 % 4.4نجـد أن نسـبة اإلیـرادات غیـر الضـریبة تتـراوح نسـبتها فـي حـدود المتأتیة من األوجه األخـرى منخفضـة بحیـث 

وواصــلت اإلرتفـاع إلـى أن وصــلت  1990سـنة  % 6إلـى  كـن تمكنـت تــونس مـن رفعهـا حیــث وصـلتول 1980سـنة 
، ومـــا نالحظـــه أیضـــا أن تـــونس تعتمـــد أیضـــا علـــى نـــوع آخـــر مـــن اإلیـــرادات وهـــو المـــنح  1993ســـنة  % 9.2إلـــى 

  السنوات    
  

  الدولة
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

  37.8  36.30  36.60  47.0  39.2  42.34  40.86  36.34  37.63  35.45  35.62  29.15  الجزائر

  31.30  28.9  29.0  29.60  27.10  29.85  29.37  29.64  29.72  30.34  29.75  29.25  تونس

)نسبة مئوية: الوحدة (نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلي اإلجمالي :   )41(جدول رقم  
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رتفعــت إلــى  1980ســنة  % 1.9كل غیــر كبیــر حیــث تــم تقــدیر نســبتها بـــ الخارجیــة ولكــن شــ ٕ  1990ســنة  % 4.7وا
  . 1993سنة  % 1.8ولكن إنخفضت فیما بعد لتصل إلى 

الموازنـة العامـة  دنالحظ مدى ثقل وزن اإلیرادات الضریبیة في موازنتهـا العامـة حیـث تمثـل ثلثـي مـوار  و علیه 
بة األكبــر سـة النی، وـهذه الحالـة تنطبـق علـى معظـم الــدول غیـر النفطیـة ، أمـا فـي الجزائـر فــال تمثـل اإلیـرادات الضـریب

ســنة  % 36.4ألنهــا تعتمــد علــى اإلیــرادات النفطیــة ولكــن رغــم ذلــك إســتطاعت رفــع نســب اإلیــرادات الضــریبیة مــن 
ســنة  % 39صــت هــذه النســبة بعــد ثــالث ســنوات حیــث ، بلغــت ولكــن تقل 1990ســنة  %46.7لتصــل إلــى  1980
ولقـد هذه الفترة كانت تقوم بإصالحات اقتصـادیة واسـعة خصوصـا مـا تعلـق بالجهـاز الضـریبي فالجزائر خالل  1993

ســنة  %34.5ولكــن بعــد ذلــك إنخفضــت بحیــث وصــلت إلــى  1995ة ســن %40.2إرتفعــت هــذه النســبة لتصــل إلــى 
رتفعــت فــي الســنة األخیــرة مــن اإلصــالحات  1997ســنة  %33.7یــث وصــلت إلــى وواصــلت اإلنخفــاض ح 1996 ٕ وا

  .1998سنة  % 43.8اإلقتصادیة حیث وصلت إلى 
إرتفاع حصـیلة اإلیـرادات الجبائیـة ولكـن تبقـى المبـالغ المقابلـة لهـذه النسـب منخفضـة إذا مـا  على وهو ما یدل 

قورنت بمبالغ اإلیرادات النفطیة بحیث لم تسـتطع الجزائـر الـتحكم فـي اإلیـرادات المتأتیـة مـن هـذا القطـاع إذا مـا قارنهـا 
 3961.1الضــریبیة حیــث إرتفعــت مـــن بتلــك النســب الموجــودة فــي تــونس حیــث تمكنــت مــن رفــع حصــیلة اإلیــرادات 

اإلرتفــاع لتصــل إلــى  ثــم واصــلت 1995ملیــون دینــار ســنة  4263.9لتصــل إلــى  1994ملیــون دینــار تونســي ســنة 
ملیــون دینــار تونســي  5881تمكنــت مــن تحصــیل حــوالي  1998وســنة  1995ملیــون دینــار تونســي ســنة  5254.2

  .لیها میزانیة تونس من أجل تمویل نفقاتها المختلفةضریبیة تعتمد عالیرادات وهي تغیرات معتبرة في اإل
أمــــا المبــــالغ األخــــرى فتتــــوزع علــــى اإلیــــرادات غیــــر الضــــریبیة واإلیــــرادات الرأســــمالیة والمــــنح والمســــاعدات ،  

وبالتالي قیام تونس بإصالح نظامها الضـریبي سـاعدها علـى تنمیـة اإلیـرادات مـن هـذا القطـاع ، فـنالحظ أن إنخفـاض 
فط فــي تــونس أدى إلــى تراجــع اإلیــرادات العامــة وعلــى الــرغم مــن أن جهــود تعبئــة اإلیــرادات الضــریبیة قــد عائــدات الــن

ازنــة للحكومـة المركزیــة إزدادت إال أن النمـو فـي اإلســتهالك واإلسـتثمار الحكــومي كـان عالیــا إلـى درجــة أن وضـع المو 
ســتحداث لــذلك قامــت تــونس بإصــالح جــذري لنظامهــا الضــریبي بواســطة  ،قــد تــدهور ٕ تبنــي ضــریبة القیمــة المضــافة وا

نتهــاج نظــام مبســط للضــریبة علــى الشــركات وهــو األمــر الــذي أثبــت نجاحــه بحیــث  ٕ ضــریبة واحــدة للــدخل الشخصــي وا
     .الموازنة العامة للدولة  ة وأصبحت تمثل عصب األساس لمواردإنعكس على إرتفاع حصیلة اإلیرادات الضریبی

التـــي باشــرتها فـــي بدایـــة التســـعینات والتـــي مســت القطـــاع الضـــریبي لـــم تكـــن ولكــن الجزائـــر رغـــم اإلصـــالحات 
بلغـت الجبایـة  1995ناجحة من أجل تعزیز إیرادات الموازنة وبقیت الموازنة تعتمد على الجبایة البترولیـة ، ففـي سـنة 

یــدل علــى إعتمــاد هــو مــا  ي وملیــار دینــار جزائــر  336148ملیــون دینــار بینمــا الجبایــة البترولیــة  241940العادیــة 
دخل واألربـــاح والضـــرائب علـــى الســـلع الـــعلـــى إیـــرادات الجبایـــة البترولیـــة ، وعمومـــا تســـاهم الضـــرائب علـــى الجزائـــر 

أن الضــرائب نجــد والخــدمات والضــرائب علــى التجــارة الخارجیــة فــي إرتفــاع حصــیلة اإلیــرادات الجبائیــة ، ففــي الجزائــر 
وهي تقریبـا النسـبة المحققـة فـي تـونس حیـث وصـلت  %48.8حوالي  1990على السلع والخدمات بلغت نسبتها سنة 
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ســلط الضــوء علــى الضــرائب علــى الــدخل واألربــاح نجــد هنــاك فــرق فــي فــي نفــس الســنة ، ولكــن عنــدما ن %47إلــى 
  .1990سنة  % 30.4النسب ما بین تونس والجزائر فلقد بلغت النسبة في الجزائر 

وهــي تمثـــل نصـــف النســبة الموجـــودة فــي الجزائـــر ، وتمثـــل  % 15أمــا فـــي تــونس نجـــد أن نســـبتها فــي حـــدود 
مـــن إجمـــالي اإلیـــرادات  %32الضـــرائب علـــى التجـــارة الخارجیـــة أهمیـــة كبیـــرة فـــي تـــونس فنســـبتها تصـــل إلـــى حـــوالي 

  .ل نفس السنةخال % 15الضریبیة وهذه النسبة  ضعیفة جدا إذا ما قورنت بتونس بحیث ال تتجاوز 
شهدت كل الضرائب إنخفاضـا فـي الجزائـر مـا عـدا الضـرائب علـى التجـارة الخارجیـة  1993وعموما في سنة  

 % 41.2أمـــا الضـــرائب علـــى الســـلع والخـــدمات فلقـــد إنخفضـــت إلـــى   % 24والتـــي وصـــلت نســـبتها إلـــى حـــوالي 
  . % 28والضرائب على الدخل واألرباح فلقد بلغت نسبتها إلى 

 2000/ 1995باتـــا خـــالل هـــذه المرحلـــة ، ولكـــن خـــالل الفتـــرة تـــونس شـــهدت هـــذه النســـب تقریبـــا ثولكـــن فـــي 
 1549شهدت كل أنواع الضرائب إرتفاعا في حصیلتها ، فالضرائب على الـدخل واألربـاح وصـلت قیمتهـا إلـى حـوالي 

نـت أكبـر حصـیلة للضـرائب ملیـون دینـار بحیـث كا 108ملیون دینار تونسي أما الضرائب على الملكیة فبلغت قیمتهـا 
ملیـون دینــار تونسـي ، بینمــا بلغـت حصـیلة الضــرائب علـى التجــارة  2915علـى السـلع والخــدمات فلقـد وصــلت قیمتهـا 

  .ملیون دینار تونسي  873الخارجیة 
أمــا فــي الجزائــر فهــي األخــرى شــهدت تطــورا فــي حصــیلة إیراداتهــا الجبائیــة فلقــد إرتفعــت حصــیلة الضــرائب  

ملیــار  7868ملیــار دینــار جزائــري بعــدما كانــت  82350فبلغــت قیمتهــا حــوالي  1995/2000المباشــرة خــالل الفتــرة 
ملیــار دینــار جزائـــري  34311ى دینــار جزائــري أمــا الضــرائب علــى األجــور فلــم ترتفـــع بشــكل كبیــر حیــث وصــلت إلــ

ملیــار  241940ملیــار دینــار جزائــري وعمومــا فلقــد إرتفعــت حصــیلة الجبایــة العادیــة مــن  32027بعــدما كانــت تبلــغ 
تبـــاین فـــي ، وبالتـــالي نالحـــظ أن هنـــاك  2000ملیـــار دینـــار جزائـــري ســـنة  362400ووصـــلت إلـــى  دینـــار جزائـــري

  .ذلك إلى طبیعة النظام الضریبي لكل دولة ئر وتونس ، ویرجعة في كل من الجزاحصیلة اإلیرادات الجبائی
  2000/2011الجبائیة وغیر الجبائیة بعد فترة اإلصالحات اإلقتصادیة اإلیرادات  :الفرع الثاني

لقد شهدت فترة ما بعد اإلصالحات اإلقتصادیة عدة تطورات مت جانب اإلیـرادات عمومـا واإلیـرادات الجبائیـة 
بمواصــلة إصــالح نظامهــا الجبــائي مــن أجــل إنعــاش إیراداتــه المختلفــة، كل خــاص فــالجزائر قامــت وغیــر الجبائیــة بشــ

 2001فعندما نتتبع اإلیرادات العادیة نجد أنها في تطور محسوس بحیث مثلـت نسـبتها مـن اإلیـرادات اإلجمالیـة سـنة 
 %37.13وواصــلت اإلرتفــاع حیــث بلغــت نســبتها  2000ســنة  % 23.12بعــدما كانــت تقــدر بـــ  %33.48حــوالي 
مـــن إجمـــالي اإلیـــرادات وواصـــلت  %23.68إلـــى  2005ولكـــن بعـــد هـــذه النســـبة تقلصـــت لتصـــل ســـنة  2002ســـنة 

مـن إجمـالي اإلیـرادات العامـة وهـو مـا یـدل علـى ضـعف  % 21حوالي  2008اإلنخفاض بحیث وصلت نسبتها سنة 
د  الموازنة رغم اإلصالحات التي قامـت بهـا الجزائـر والتـي مسـت النظـام الضـریبي إال مساهمة هذه اإلیرادات في موار 

شــهدت إنتعاشــا  2009ات مــن الجبایــة البترولیــة ، ولكــن بعــد ســنة ا تبقــى محتشــمة إذا مــا قورنــت بــاإلیرادأن حصــیلته
الفتــرة إرتفعــت  فخــالل هــذه 2011ســنة  %30.22 و مــن إجمــالي اإلیــرادات % 34.37فوصــلت نســبتها إلــى حــوالي 
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،  2003ملیــار دینــار ســنة  524.9لتصــل إلــى  2000ملیــار دینــار ، ســنة  349.5حصــیلة الضــرائب المباشــرة مــن 
ملیــار دینــار ، أمــا  766.7فبلغــت قیمتهــا حــوالي  2007أمــا فــي ســنة  2005ملیــار دینــار ســنة  640وبلغــت قیمتهــا 

وهـو مـا یبـین لنـا نمـو اإلیـرادات مـن الضـرائب المباشـرة ، ملیـار دینـار  903فلقد بلغت قیمتهـا حـوالي  2013في سنة 
 2000ملیـار دینـار سـنة  165، اما الضرائب غیر مباشرة فلقد شهدت هي أیضا نمو خالل هـذه الفتـرة فبعـدما كانـت 

رتفعت إلى  2005ملیار سنة  308.8إرتفعت قیمتها لتصل إلى  ٕ ل ، بینمـا حاصـ 2007ملیـار دینـار سـنة  347.4وا
لتصـل إلــى  2005ملیـار دینـار سـنة  143.9إلـى   2000ملیـار دینـار سـنة  86.3فلقـد إرتفعـت قیمتـه مـن الجمـارك 
فلقــد  2012أمــا ســنة  2011ملیــار دینــار ســنة  222.4وواصــلت اإلرتفــاع لتصــل  2009ملیــار دینــار ســنة  170.2

  .یرادات ملیار دینار وهو ما یوضح مدى أهمیة هذه اإل 355.2بلغت قیمتها 
ملیــار دینــار  90.3یــرادات غیــر الضــریبیة فلقــد إرتفعــت ولكــن لــیس بشــكل كبیــر فبعــدما كانــت قیمتهــا أمــا اإل 

فلقـد إنخفضـت  2003بعـدما شـهدت تـدهورا خـالل سـنة  2007ملیار دینار  سـنة  116.4إرتفعت قیمتها لتصل إلى 
 89.5عشـت بعـد ذلـك لتصـل إلـى ملیار دینار ثـم إنت 63.7ملیار دینار ، وواصلت اإلنخفاض إلى  69.7قیمتها إلى 

رتفعــت لتصــل ســنة  2008ملیــار دینــار ســنة  136.6قیمتهــا لتصــل إلــى  ، ولقــد إرتفعــت 2005ملیــار دینــار ســنة  ٕ وا
 2013ملیـار دینـار أمـا فـي سـنة  283.3فلقـد بلغـت قیمتهـا  2011فـي سـنة  أمـاملیار دینـار ،  189.8إلى  2010

ملیــار دینــار وعمومــا إذا تتبعنــا اإلیــرادات الجبائیــة وغیــر الجبائیــة نجــدها ترتكــز علــى  290فلقــد بلغــت قیمتهــا حــوالي 
ي اإلیـرادات مـن حاصـل الضرائب المباشرة بالدرجة األولـى ثـم الضـرائب غیـر المباشـرة بالدرجـة الثانیـة ثـم بعـد ذلـك تـأت

  .الجمارك وبعدها اإلیرادات غیر الجبائیة وأقل حصیلة تأتي من حاصل التسجیل والطابع
  .2000/2012والشكل الموالي یبین لنا تطور نسبة اإلیرادات العادیة خالل الفترة 

  
  

      
  .على التقاریر السنویة لبنك الجزائر من إعداد الطالب باالعتماد :المصدر
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العادیة تختلف وتتباین نسبتها مـن سـنة ألخـرى ، رغـم أن  اإلیراداتومن خالل هذا الشكل یتضح لنا أن نسبة 
ـــم تتجـــاوز نســـبة هـــذه الفتـــرة قامـــت بإصـــالحات واســـعة مســـت القطـــاع الضـــریبي إال أنهـــا الجزائـــر خـــالل  مـــن  %34ل

اإلیــرادات الكلیــة وهــو مــا یوضــح إعتمــاد الجزائــر بالدرجــة األولــى علــى إیــرادات الجبایــة البترولیــة والتــي تســیطر علــى 
  .إیرادات الموازنة

أمــا فــي تــونس فلقــد شــهدت اإلیــرادات الجبائیــة والغیــر جبائیــة تطــورا ملحوظــا ألن تــونس إســتطاعت إصــالح 
ملیــون دینــار  6630.8الجبائیــة مــن  مــداخلهاالكثیــر مــن اإلخــتالالت الموجــودة فــي نظامهــا الضــریبي ، فلقــد تطــورت 

رتفعـــت لتصـــل إلـــى  2005ملیـــون دینـــار ســـنة  7916.8لتصـــل إلـــى  2003ســـنة  ٕ ملیـــون دینـــار ســـنة  11330.9وا
ملیــون دینــار ســنة 13667.8ملیــون دینــار لتصــل إلــى  11685.2فلقــد بلغــت قیمتهــا  2009، أمــا فــي ســنة  2008
2012.  

إلــى  2003ملیــون دینــار ســنة  1190أمــا المــداخیل غیــر الجبائیــة فســلكت نفــس الطریــق بحیــث إرتفعــت مــن  
أمــا  2006ملیــون دینــار تونســي ســنة  2082.8ل إلــى اع لتصــ،وواصــلت اإلرتفــ2005ملیــون دینــار ســنة  1373.7

ملیــون دینــار لتصــل إلــى  2952.2فلقـد بلغــت قیمتهــا  2011، أمــا ســنة ملیــون دینــار  2383.3فبلغــت  2008سـنة 
  .2012ملیون دینار تونسي سنة  3524.7
ذلـك إلـى ویعـزو  أو اإلیـرادات غیـر الجبائیـةومنه نالحظ مدى التطـور الملحـوظ سـواء فـي اإلیـرادات الجبائیـة  

لـى مكونـات كـل بنـد مـن جهـة أخـرى وعمومـا یمكـن القـول أن اإلیـرادات  ٕ اإلصالحات التي قامت بها تونس من جهة وا
  .تونس أكثر من أي نوع آخر الجبائیة هي التي تركز علیها الموازنة العامة في 

غیــر المباشــرة ، بحیــث نالحــظ  فتعتمــد المــداخیل الجبائیــة علــى مــداخیل األداءات المباشــرة ومــداخیل اآلداءات
ملیــون دینــار تونســي  4454أنــه خــالل هــذه الفتــرة تطــورت اآلداءات غیــر المباشــرة بشــكل كبیــر فبعــدما كانــت تقــدر بـــ 

، وواصـــلت إرتفاعهـــا حیــث بلغـــت قیمتهـــا ســـنة 2005ملیـــون دینـــار ســنة  5030.7إرتفعـــت لتصـــل إلــى  2003ســنة 
و  2011ملیــــون دینــــار ســــنة 7732.2عهــــا لتصــــل إلــــى ت إرتفاملیــــون دینــــار وواصــــل 7039.8 مــــا قیمتــــه 2009

،أمــا األداءات المباشــرة فلقــد كانــت حصــیلتها أقــل مــن حصــیلة األداءات  2012ملیــون دینــار تونســي ســنة  8905.2
لتصــل قیمتهــا إلــى  2005ترتفــع ســنة ل 2003ملیــون دینــار ســنة  2176.9مــة د بقیئــغیــر المباشــرة ، فلقــد حققــت عوا

رتفعــــت لتصــــل إلــــى  4645.4فكــــان مبلغهــــا  2009دینــــار أمــــا فــــي ســــنة ملیــــون  2886.1 ٕ ملیــــون دینــــار تونســــي وا
 اســــاعدملیــــون دینــــار ، وم 6132.6تهــــا فبلغــــت قیم 2012، امــــا فــــي ســــنة  2011ملیــــون دینــــار ســــنة  5935.6

رتفــاع األداء علــى الشـركات ، فلقــد إرتفعــت مــداخیل  ٕ األداءات المباشـرة علــى اإلرتفــاع هـو إرتفــاع األداء علــى الـدخل وا
  . 2011ملیون دینار سنة  2889.9لى لتصل إ 2009ملیون دینار سنة  2379.4األداء على الدخل من 

لضـریبة علـى الشـركات فهـي بـدورها ملیون دینـار تونسـي ، أمـا ا 3187.7فبلغت قیمتها  2012أما في سنة  
ملیــون دینــار ســنة  2944.9إرتفعــت لتصــل  2000ملیــون دینــار تونســي ســنة  2266حققــت إرتفاعــا فبعــدما كانــت 

وبالتــــالي نالحــــظ ان األداءات الجبائیــــة ترتكــــز علــــى األداءات علــــى الــــدخل والضــــریبة علــــى الشــــركات، أمــــا  2012
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لیم الدیوانیــة واآلداءات علــى القیمــة المضــافة ومعلــوم اإلســتهالك ، إضــافة األداءات غیــر المباشــرة فترتكــز علــى المعــا
 2009إلى أداءات ومعالیم مختلفـة، ولكـن ترتكـز بالدرجـة األولـى علـى اإلیـرادات مـن القیمـة المضـافة فمـثال فـي سـنة 

ا األداءات ومعـالیم ملیـون دینـار وبعـده 1596.2ملیون دینار ثم تلیها معلوم اإلسـتهالك بــ  3399.7بلغت مداخیلها 
ملیـــون دینـــار وهـــو مـــا بـــین مـــدى إرتكـــاز  520ملیـــون دینـــار وفـــي األخیـــر المعـــالیم الدیوانیـــة بــــ  1523.7مختلفـــة بــــ 

  .األداءات غیر المباشرة على المداخیل من القیمة المضافة
  :والشكل الموالي یبین لنا هیكلة المداخیل الجبائیة حسب اآلداء

  
  

      
  .2011-2010-2008 -2005من إعداد الطالب إلعتماد على تقاریر المالیة العامة السنویة لسنوات : المصدر 

  
ومن خالل ما سبق نالحظ أن تونس تعتمـد علـى اإلیـرادات مـن األداء غیـر المباشـرة وبالتحدیـد علـى اإلیـرادات 

ضــافة إلــى ذلــك اإلیــرادات المتأتیــة مــن اآلداءات المباشــرة وبالدرجــة المتأتیــة  ٕ مــن الضــریبة علــى القســیمة المضــافة، وا
األولــى األداء علــى الــدخل، أمــا الجزائــر فتعتمــد إیراداتهــا علــى الضــرائب المباشــرة بالدرجــة األولــى ثــم الضــرائب غیــر 

ائب ، إضــافة إلــى ذلــك نالحــظ أن هنــاك إختالفــات فــي المباشــرة بالدرجــة الثانیــة ثــم تــأتي األنــواع األخــرى مــن الضــر 
التســمیة ولكــن مــا یهمنــا هــو اإلقــرار بــأن اإلیــرادات العادیــة تبقــى ضــعیفة ألن حصــة األســد مــن اإلیــرادات تبقــى دائمــا 

 كســیة تمامــا فموازنتهــا ترتكــز علــى إیــرادات الجبائیــةلإلیــرادات مــن الجبایــة البترولیــة ، أمــا فــي تــونس فهــي الحالــة الع
  .من إجمالي الموارد الذاتیة للدولة خالل هذه الفترة  %85بشكل رئیسي بحیث تفوق نسبتها 
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داء في تونس) : 24(الشكل رقم ٓ .هيكلة المداخيل الجبائية حسب اال  
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  المقارنة بین الموارد األخرى: المطلب الثالث  
مها إلیراداتهــا إلــى إیــرادات عادیــة نجــد فیهــا مختلــف أنــواع الضــرائب أمــا القســم الثــاني تعتمــد الجزائــر فــي تقســی

البترولیـة ، أمـا فـي تـونس فتقسـم مـوارد موازنتهـا إلـى المـوارد الذاتیـة ومـوارد اإلقتـراض بحیـث تعتمـد فیتمثل في الجبایة 
بدرجة كبیرة على الموارد الذاتیة ثـم بعـد ذلـك تـأتي مـوارد اإلقتـراض والتـي تنقسـم إلـى مـوارد اإلقتـراض الـداخلي ومـوارد 

مـوارد الجبائیـة البترولیـة ومـوارد واإلقتـراض فـي كــل اإلقتـراض الخـارجي وسـوف نحـاول فـي هـذا المطلـب المقارنــة بـین 
  .من الجزائر وتونس ومدى تأثیرها على اإلیرادات اإلجمالیة للموازنة العامة للدولة

  المقارنة بین اإلیرادات النفطیة: الفرع األول  
إلیــرادات حساســة تعتمـد الجزائــر بشــكل كبیــر علــى اإلیـرادات المتأتیــة مــن مبیعاتهــا مــن الـنفط لــذلك تعتبــر هــذه ا

جـدا للتغییـرات الحاصــلة فـي األسـواق العالمیــة ، أمـا تــونس فنظـرا لقلـة إنتاجهــا مـن الــنفط فهـي تعتمـد كمــا أشـرنا ســابقا 
على إیراداتها الجبائیة بالدرجة األولى فنجد أن نسبة إیراداتها النفطیة بالنسـبة لإلیـرادات اإلجمالیـة ضـعیفة جـدا بحیـث 

نخفضــــت لتصــــل إلـــــى  1990ســــنة  %11.7كانــــت نســــبتها تقــــدر بــــــ  ٕ ، فلقــــد بلغــــت عوائـــــد  1993ســــنة  % 7.3وا
نخفضـت سـنة  118حوالي  1990في تونس سنة طیة فالصادرات الن ٕ ملیـون  100لتصـل إلـى  1995ملیـون دوالر وا

ملیــون دوالر لتــنخفض فــي الســنوات الموالیــة حیــث بلغــت  461فلقــد بلغــت قیمــة العائــدات  1996دوالر أمــا فــي ســنة 
ملیـــون ، ویرجـــع  140لتصـــل إلـــى  1999لترتفـــع ســـنة  1998ملیـــون دوالر ســـنة  282ملیـــون دوالر و 377تهـــا قیم

عوائـد  علـى التذبذب في هذه العوائد إلى عدم إسـتقرار أسـعار الـنفط فـي األسـواق العالمیـة ، أمـا الجزائـر فلقـد تحصـلت
لجزائــر مصـنفة ضـمن المجموعــة األولـى وهــي أكبـر مـن العوائــد التـي تحصـلت علیهــا تـونس بكثیــر وذلـك بإعتبـار أن ا

ملیــون دوالر  9400لترتفــع إلــى  1990ملیــون دوالر ســنة  8854مجموعـة الــدول النفطیــة فلقــد حققــت عوائــد تقـدر بـــ 
نخفضــت  1995ســنة  ٕ ا بســـبب إنخفــاض أســـعار هوواصــلت العوائـــد إنخفاضــ 1996ملیــون دوالر ســـنة  9160 الـــىوا

ملیــون  5970ملیــون دوالر و  8800مقــدار  1997الــنفط فــي األســواق العالمیــة فبلغــت قیمــة العوائــد البترولیــة ســنة 
إرتفعــت العوائــد  2000ولكــن مــع إرتفـاع أســعار البتــرول سـنة  1999ملیــون سـنة  755.6وبلغــت  1998دوالر سـنة 

ـــم تكـــن اإلیـــرادات  1990/2000الفتـــرة نالحـــظ أنـــه خـــالل هـــذه ملیـــون دوالر ، ومنـــه  10600لتصـــل قیمتهـــا إلـــى  ل
النفط متذبذبـة جـراء عـدم إسـتقرار أسـعار البتـرول خـالل هـذه الفتـرة ولكـن مـا یهمنـا فـي دراسـتنا هـو مقارنـة من المتأتیة 

ثیـر مـن تلـك اإلیرادات النفطیة في الجزائر وتونس فـنالحظ أن اإلیـرادات النفطیـة التـي تتحصـل علیهـا الجزائـر أكبـر بك
  .التي تتحصل علیها تونس وذلك بسبب ضعف اإلنتاج التونسي وغزارته في الجزائر

  .و الجدول الموالي یبین عوائد الصادرات النفطیة في الجزائر و تونس
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  .2001من إعداد الطالب باإلعتماد على التقاریر السنویة لصندوق العربي لسنوات : المصدر

  

ملیــون  11736حــوالي  2001إرتفعــت اإلیــرادات النفطیــة فــي الجزائــر فبلغــت قیمتهــا ســنة  2000ومنــذ ســنة 
بحیــث بلغــت دوالر بحیــث إنتعشــت أســعار الــنفط خــالل هــذه الفتــرة وهــو مــا إنعكــس إیجابــا علــى تزایــد هــذه اإلیــرادات 

، وهـــو مـــا یظهـــر غـــزارة 2005ملیـــون دوالر ســـنة  22218لتصـــل إلـــى  2003ملیـــون دوالر ســـنة  12300قیمتهـــا 
  .اإلیرادات النفطیة خالل هذه الفترة ما إنعكس إیجابا على وضعیة الموازنة العامة للدولة

قـوم أن نلـي لـذلك إرتأینـا ولكن في الجهة المقابلة نجد أن تونس إنتاجهـا كـان ضـعیفا وغیـر كـاف للطلـب المح 
یل النفطیــة بــین بتسـلیط الضــوء علـى اإلیــرادات النفطیــة مـن خــالل قــوانین المالیـة مــن أجــل إكمـال المقارنــة بــین المـداخ

إلـى  2005ملیون دینـار تونسـي لترتفـع وتصـل سـنة  49بلغت مداخیل النفط حوالي  2003خالل الجزائر وتونس ، ف
ءت هذه الزیادة جراء الجبایة التكمیلیـة الموضـوعة علـى كامـل الشـركات البترولیـة ملیون دینار تونسي ، بحیث جا 82

  .سعار النفط في األسواق العالمیةوذلك بالعالقة أساسا مع تطور أ
وفي الجهة المقابلة أدت عملیات تسویق النفط الخام والغـاز الطبیعـي المـورد لفائـدة الشـركة التونسـیة للكهربـاء  

ملیـون دینـار  430وذلك مقابل خسـارة بــ  2005سنة ملیون دینار  812ترولیة الموردة إلى خسارة بـ والغاز والمواد الب
 2006، بحیث یتم تغطیة هذه الخسارة من میزانیـة الدولـة ، ولقـد بلغـت مـداخیل الـنفط المستخلصـة سـنة  2004سنة 

ن دینــار ولكــن جـراء المــواد البترولیــة المــوردة ملیــو  38ملیــون دینـار مســجلة إرتفاعــا قــدره بــ  120لفائـدة میزانیــة الدولــة 
، ، وبالتــالي نالحــظ أن حاجیــات اإلســتهالك تفــوق بكثیــر الكمیــات 2006ملیــون دینــار ســنة  386أدت إلــى خســارة بـــ 

ا للدولــة أصــبح یمثــل ثقــال علــى موازنــة الدولــة ، ویمكــن دالمصــدرة لــذلك نجــد أن هــذا المصــدر عــوض أن یمثــل مــور 
  :الجدول اآلتي توضیح ذلك من خالل

  
  
  
  
  

  السنوات
  
  الدولة

1990  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  22218  1386  12300  12370  11736  10600  7556  5970  8800  9160  9400  8854  الجزائر

  *  *  *  *  *  *  410  282  377  461  100  118  تونس

)رمليون دوال: الوحدة . (1990/2005عوائد الصادرات النفطية في الجزائر وتونس : )42(الجدول رقم   
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  .2006قانون المالیة لسنة : المصدر 
  

ات إلـــى إرتفــــاع أســـعار الـــنفط الخــــام وعمومـــا یمكـــن القـــول أنــــه یعـــزى تفـــاقم الخســـارة بعنــــوان تســـویق المحروقـــ
العالمیـــة مقارنـــة مـــع الســـعر المعتمـــد بضـــبط تقـــدیرات الموازنـــة ، إضـــافة إلـــى ذلـــك إرتفـــاع أســـعار المـــوارد باألســـواق 
  .الموردة بسبب إرتفاع النفط الخامالبترولیة 
وعمومـا یتضــح لنـا جلیــا أن اإلیـرادات النفطیــة ال تمثـل إال جــزءا بســیطا جـدا مــن إیـرادات الــنفط بـل تعتبــر ثقــل  

مسـتورد عار الـنفط وأسـعار المـواد البترولیـة بإعتبارهـا سـلدولـة فتـونس تتـأثر بشـكل كبیـر إلرتفـاع أعلى الموازنة العامة ل
الجزائــر والتــي  سلهــذه المــواد لــذلك نالحــظ أن اإلیــرادات النفطیــة ال تمثــل شــیئا للموازنــة العامــة فــي تــونس علــى عكــ

  .تعتبر عصب األساس
وهـي أن تـونس تسـتفید مــن عبـور أنبـوب الغـاز الجزائــري  إضـافة إلـى ذلـك ال بـد مــن اإلشـارة لنقطـة مهمـة جــدا 

ملیـــون دینـــار  160مقابـــل  وذلـــك  2005ملیـــون دینـــار تونســـي ســـنة  202علـــى أراضـــیها بحیـــث بلغـــت إتـــاوة الغـــاز 
 2005ملیــون طــن معــادل نفــط ســنة  1.257( ، فتطــور كمیــة اإلتــاوة الراجعــة للدولــة التونســیة  2004تونســي ســنة 

 وذلــك بالعالقــة مــع تطــور كمیــات الغــاز الجزائــري العــابر للــبالد 2004طــن معــادل نفــط ســنة ملیــون  1.178مقابــل 
، أمــا فــي ســنة  2004ملیــار متــر مكعــب مســجلة ســنة  24.2بــدال عــن  مكعــب ملیــار متــر 26التونســیة والتــي بلغــت 

تونسـي خـالل سـنة ار ملیـون دینـ 170ملیـون دینـار تونسـي وذلـك مقابـل  154الغـاز  إتـاوةفلقد بلغـت مـداخیل  2007
ملیـــون دینـــار ، ویرجـــع إنخفـــاض كمیـــة اإلتـــاوة إلـــى إنخفـــاض كمیـــات الغـــاز الجزائـــري العـــابرة  16نقص أي بـــ 2006

، أمــا فــي ســنة  2006ملیـار متــر مكعــب ســجلت سـنة  26.7ملیــار متـر مكعــب بــدال مــن  24.2لتـونس والتــي بلغــت 
ملیــون دینــار تونســي بالمقارنــة مــع ســنة  83ا بـــ ملیــون دینــار تونســي بحیــث ســجلت إرتفاعــ 289فلقــد ســجلت  2010
قیمــة المــداخیل  فلقــد بلغــت 2012یعــود إلــى إرتفــاع كمیــات الغـاز الجزائــري العــابر لتــونس ، أمــا سـنة والسـبب  2009
  .العابرة للتراب التونسي ملیون دینار بحیث انخفضت بسبب انخفاض الكمیات 211

  السنوات                      
  التعیین

2003  2004  2005  2006  

  293.9-  121.0-  47.7-  4.2  تسویق النفط الخام
  157.4-  117.8-  66.2-  51.1  تسویق الغاز الطبیعي
  -  -  2.0  5.0  إستخالص مجلدات

  534.9-  573.1  318.2-  215.1-  البترولیة الموردة تسویق المواد
  986.2-  811.9-   430.50-  257.00-  المجموع

 .تسويق النفط الخام في تونس): 43(الجدول رقم
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ر علـى مـداخیل عبـور أنبـوب الغـاز والـدلیل علـى ذلـك أنهـا خصصـت وخالصة القول أن تونس تعتمد بشـكل معتبـ    
فــي جانــب المــداخیل النفطیــة نجــد بالمقارنــة نالحــظ أنــه عنــد القیــام  و علیــهلــه بنــد فــي إیراداتهــا العامــة فــي الموازنــة 

ــ أنعنــد قیامنــا لمقارنــة المــداخیل الجبائیــة ، فــنالحظ الصــورة العكســیة التــي وجــدناها  رادات النفطیــة الجزائــر تمثــل اإلی
حیـث إنعكسـت علیهـا  2000/2012الجـزء األكبـر مـن إیـرادات میزانیاتهـا علـى عكـس تـونس وخصوصـا خـالل الفتـرة 

ملیــار دینــار  2799ل إیجــابي جــراء إرتفــاع أســعار البتــرول ، فــنالحظ أن حصــیلة الجبایــة البترولیــة إرتفعــت مــن كبشــ
إضـافة إلـى ذلـك تقـوم الجزائـر بتـوفیر مـوارد مالیــة  2011 ملیـار دینـار جزائـري سـنة 3979إلـى  2006جزائـري سـنة 

  .معتبرة للموازنة العامة في تونس من خالل دفع إتاوات عبور أنبوب الغاز الجزائري
  المقارنة من جانب اإلقتراض: الفرع الثاني

اإلیــرادات هـو جانــب الرئیسـیة التـي ال بــد مـن اإلشــارة إلیهـا والتـي تظهــر لنـا الفــرق فـي جانـب مـن أهـم الجوانــب 
اإلقتـــراض ففـــي تـــونس تنقســـم اإلیـــرادات العامـــة إلـــى قســـمین مـــوارد ذاتیـــة ومـــوارد اإلقتـــراض بینمـــا فـــي الجزائـــر تنقســـم 

  .إلى إیرادات الجبایة البترولیة  اإلیرادات
ال فمن خالل هذا التقسیم یمكن مالحظة أهم الموارد التي تعتمد علیها كل من الجزائـر وتـونس ومـن أجـل إكمـ 

جمــالي إیــرادات الموازنــة ومــا هــي  نشــیرإیضــاح الصــورة أكثــر  ٕ إلــى مكانــة إیــرادات اإلقتــراض فــي تــونس مــن مجمــوع وا
إلیهــا ، فمنــذ لجــوء تــونس إلــى اإلقتــراض مــن المؤسســات المالیــة الدولیــة وهــي تعتمــد علــى نوعیــة القــروض التــي تلجــأ 

مهمـا مـن مـوارد الموازنـة العامـة ، فلقـد بلغـت إجمـالي اإلقتراض بنوعیـه الـداخلي والخـارجي بحیـث أصـبح یشـكل جـزءا 
رتفــع لیصــل إلــى  10923مقــدار  1995الــدیون العامــة الخارجیــة ســنة  ٕ ملیــون دوالر  11119ملیــون دوالر أمریكــي وا

 11568إلــى  2000ملیــون دوالر لتـنخفض عــام  393 12فوصــل إلـى  1999، أمـا فــي سـنة  1998أمریكـي ســنة 
إلصــالحات اإلقتصــادیة واإلقتــراض مــن المؤسســات إرتفــاع هــذه القــروض مــع قیـام تــونس باملیـون دوالر بحیــث تــزامن 

المالیة الدولیة وعدة أطراف خارجیة ، أما الجزائر فكانت القروض الخارجیة أكثـر ثقـال علیهـا خصوصـا منـذ إقتراضـها 
ثالثـة أضـعاف حجـم القـروض التـي  1995مالیة الدولیة فلقد بلغ إجمـالي الـدین العـام الخـارجي سـنة من المؤسسات ال

رتفعــت ســنة  32781تحصــلت علیهــا تــونس بحیــث بلغــت قیمتهــا  ٕ ملیــون  33421لتصــل إلــى  1996ملیــون دوالر وا
نخفضت سنة  ٕ  25000بلغهـا ملیـون دوالر وواصـلت اإلنخفـاض لیصـل م 30665لتصل إلى  1998دوالر أمریكي وا

  . 2000سنة  ملیون دوالر
ا علــى القــروض الخارجیــة بشــكل كبیــر خــالل هــذه الفتــرة والمتمثلــة تإعتمــد وبالتــالي نالحــظ أن تــونس والجزائــر 

تالالت هیكلیــة وأزمــة مالیـــة یــان مــن إخــالجزائــر وتــونس تعانفــي فتــرة اإلصــالحات اإلقتصــادیة حیــث كانــت كــل مـــن 
حـدثت الكثیـر مـن التغیـرات  2000اجـل تغطیـة إحتیاجـاتهم المالیـة، ولكـن بعـد سـنة إستدعت لإلقتراض الخارجي من 

على اإلقتراض الخارجي بحیـث نالحـظ أن هنـاك فـرق واضـح فـي اسـتخدام هـذه األداة مـن األدوات السیاسـیة المیزانیـة 
إنخفضــت  2000ملیــون دوالر سـنة  25000قروضــها الخارجیـة إنخفاضـا محسوســا فبعـدما كانـت شـهدت ، فـالجزائر 
ولقد قامت الجزائر خالل هذه الفتـرة بالتسـدید المسـبق لـدیونها الخارجیـة  2005ملیون دوالر سنة  17191لتصل إلى 
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ملیــون  5795وذلـك بفضــل الفــوائض المالیــة التــي تتمتـع بهــا بحیــث انخفضــت مــدیونیتها الخارجیـة لتصــل إلــى حــوالي 
ثـــم بعـــد ذلـــك  2007ملیـــون دوالر ســـنة  4405.3إلـــى  ثـــم بعـــد ذلـــك واصـــلت اإلنخفـــاض لتصـــل 2007دوالر ســـنة 

وبالتـالي نالحـظ أن الجزائـر تمكنـت مـن الـتخلص  2011ملیـون دوالر سـنة  4405.3واصلت اإلنخفاض لتصل إلـى 
  .بشكل كبیر بفضل إنتعاش أسعار البترول وزیادة الفوائض المالیة للجزائر من القروض الخارجیة وخدمتها 

قفـــزت القـــروض ف اإلتجـــاه اآلخـــر بحیـــث تزایـــدت خـــالل هـــذه الفتـــرة بشـــكل كبیـــرأمـــا تـــونس فســـلكت القـــروض 
رتفعـــت بعـــدها  2003ملیـــون دینـــار ســـنة  15373لتصـــل إلـــى  2001ملیـــون دوالر ســـنة  12078الخارجیـــة مـــن  ٕ وا

،  2011ملیـــون دوالر ســـنة  23372وتقفـــز مــرة أخـــرى لتصـــل إلــى  2008ملیـــون دینــار ســـنة  21929لتصــل إلـــى 
ظ مــدى إعتمــاد تــونس علــى اإلقتــراض الخــارجي بشــكل كبیــر خــالل هــذه الفتــرة وذلــك علــى الــرغم مــن وبالتــالي نالحــ

تعزیـــز اإلیـــرادات الجبائیـــة إال أن تـــونس تبقـــى تعتمـــد بشـــكل كبیـــر علـــى القـــروض ، فـــالقروض الداخلیـــة بلغـــت قیمتهـــا 
اوي أو تفـوق السـنة سـدتها تبحیـث تعتمـد إصـدار رقـاع الخزینـة والتـي تكـون مـ2005ملیون دینار تونسي سـنة  1602

ون دینـار ملیـ 1136.9ملیون دینار تونسي أمـا رقـاع الخزینـة القابلـة للتنظیـر فبلغـت قیمتهـا  465بحیث بلغت قیمتها 
ملیــون دینــار تونســي بحیــث تعتمــد هــذه القــروض  1445.6روض الداخلیــة قــقــد بلغــت الف 2006تونســي ، أمــا ســنة 

حـــوالي  2006بمختلـــف أنواعهـــا بحیـــث تمثـــل رقـــاع الخزینـــة القابلـــة للتنظیـــر ســـنة الداخلیـــة علـــى آلیـــة رقـــاع الخزینـــة 
ملیــون  635فبلغـت مــوارد اإلقتــراض الــداخلي  2010مـن إجمــالي مــوارد اإلقتــراض الـداخلي ، أمــا فــي ســنة  66.3%

ساسـا ملیـون دینـار تونسـي مرتكـز أ 390وذلـك بإنخفـاض قـدره  2009ملیـون دینـار تونسـي سـنة  1024دینـار مقابـل 
 700ملیون دینار جزائـري وذلـك بزیـادة قـدرها  1335فبلغت قیمتها  2011على رقاع الخزینة للتنظیر ، أما في سنة 

فلقـد بلغـت قیمـة اإلقتـراض  2012، أمـا فـي سـنة  % 70ملیون دینار متأتیة من رقـاع الخزینـة القابلـة للتنظیـر بنسـبة 
تعیشـها تـونس خـالل  ملحوظـا بسـبب األوضـاع اإلقتصـادیة التـي ملیون دینـار بحیـث إرتفـع إرتفاعـا 1517.8الداخلي 

  .هذه الفترة 
  :و هو ما نالحظه من خالل الشكلین الموالیین
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  .2012-2010-2007-2005من إعداد الطالب باإلعتماد على التقاریر السنویة للنالیة العامة لسنوات : المصدر

  

  .أما الشكل الموالي فیبین نسب هیكل موارد اإلقتراض
  
  

  
  .2012-2010-2007-2005الیة العامة لسنوات تإلعتماد على التقاریر السنویة للمن إعداد الطالب با: المصدر
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 نسب هيكل موارد الموازنة في تونس:  )25(الشكل رقم 

نسب هيكل موارد اإلقتراض): 26(الشكل رقم   



 السادس الفصل دراسة مقارنة بین سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس
 

311  

 

مویـل موازنتهـا العامـة كبیـر علـى القـروض الداخلیـة والخارجیـة لتوما یمكـن قولـه عمومـا أن تـونس تعتمـد بشـكل 
علـى  تطغـىشكل اإلقتراض مصدر مهم لتمویل الموازنة العامة رغم أن نسـب المـوارد الذاتیـة هـي التـي بحیث أصبح ی

الخـارجي بشـكل كبیـر حیـث وصـلت  الموارد اإلجمالیة ، إضافة إلى ذلـك مـا نالحظـه أن تـونس تعتمـد علـى اإلقتـراض
إذا نظرنــا للمــوارد و بالتــالي  2011سـن  %64.2و  2010و ذلــك ســنة  %65حــوالي مــن إجمــالي اإلقتـراض  نسـبته

أمــا تــونس فــنالحظ أنهــا  لهــا التـي تعتمــد علیهــا الجزائــر وتــونس نجـد أن الجزائــر تمثــل الجبایــة البترولیــة القلــب النـابض
تبعهـا اإلقتـراض ، ولكـن الجزائـر المـوارد الجبائیـة ثـم ی یـرة وخصوصـاإستطاعت اإلعتماد على الموارد الذاتیة بدرجة كب

تلجـأ لإلقتـراض وذلـك إلمتالكهــا فـوائض مالیـة معتبـرة مكنتهــا مـن أن تتجنـب اللجـوء لإلقتــراض  لــم طیلـة الفتـرة السـابقة
 الخــارجيإجمــالي اإلقتــراض لنــا بــل علــى العكــس قامــت بتوظیــف جــزء مــن فوائضــها المالیــة ، والجــدول المــوالي یبــین 

  ):2011 -1995( ونس والجزائر خالل لت
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  المقارنة بین رصید الموازنة العامة: المبحث الثالث
یعتبــر عجــز الموازنــة العامــة للدولــة فــي الجزائــر وتــونس مــن بــین المشــاكل اإلقتصــادیة التــي ظهــرت فــي األفــق 
وذلك بدایة الثمانینات ، وظهر مشكل عجز الموازنة جراء السیاسات المیزانیة الخاطئة التـي إنتهجتهـا كـل مـن الجزائـر 

اضـي إنتهجـت كـل مـن الجزائـر وتـونس سیاسـة إنفاقیـة وتونس في تلـك الفتـرة ، ففـي منتصـف السـبعینات مـن القـرن الم
خلــت فـي مشـاریع تنمویــة واسـعة تتطلـب أغلفــة دوخصوصــا فـي الجزائـر و  متلكهـاتتوسـعیة جـراء الفـوائض المالیــة التـي 

ایـة الثمانینـات مـن ، بحیـث أنـه وفـي بدالمالیـة، ولم یكن في الحسـبان أن تظهـر أزمـة تعصـف بالتوازنـات مالیة ضخمة
أصـــبح عـجـز الموازنــة ظـــاهرة عامــة فــي اإلقتصـــاد العربــي عمومــا وفـــي الجزائــر وتــونس خصوصـــا ، اضــي القــرن الم

مع إنهیار أسـعار الـنفط إلـى تفـاقم  1986بحیث أدى التدهور المتواصل في اإلیرادات النفطیة والذي شهد ذروته عام 
قبـل هـذه الفتـرة ، ومـع ظهـور هـذا العجــز عجـز الموازنـة العامـة فـي الجزائـر أمـا تـونس فلقـد كـان العجـز متالزمـا معهـا 

فإن الجزائر وتونس إعتمدتا على السحب من إحتیاطاتهما المالیـة مـن أجـل تمویـل اإلنفـاق الحكـومي ، وعمومـا سـوف 
نتطرق في هذا المبحث إلى أهم أوجه المقارنة بین رصید الموازنة العامـة فـي الجزائـر وفـي تـونس بإعتبـار أن الجزائـر 

  .ونس دولة غیر نفطیة من أجل توضح الفوارق بین كل الجوانب المتعلقة بالعجز في الدولتیندولة نفطیة وت
  .1990/2000من الناتج المحلي اإلجمالي  كنسبةالمقارنة بین رصید الموازنة : المطلب األول

العجـز هـو من بین المؤشرات الرئیسـیة التـي یمكـن مـن خاللهـا تتبـع وضـعیة الموازنـة العامـة للدولـة ومـدى حـدة 
الناتج المحلي اإلجمالي ، لذلك یتم ربط متوسـط العجـز، أو الفـائض فـي الموازنـة كنسـبة مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي 
، لذلك سوف نعتمد في عملیة المقارنة على هذا المؤشر وهو نسـبة العجـز أو الفـائض فـي الموازنـة العامـة مـن النـاتج 

بــین الجزائــر وتــونس ومــدى إنعكاســها علــى الوضــعیة . ن هــذه النســب المحلــي اإلجمــالي وذلــك مــن أجــل معرفــة تبــای
  .اإلقتصادیة بشكل عام

نســــبة عجــــز الموازنــــة العامــــة فــــي الجزائــــر وتــــونس خــــالل فتــــرة اإلصــــالحات اإلقتصــــادیة :  الفــــرع األول
1990/2000.  

فـي الموازنـة العامـة تتفاوت نسب العجز الموازني بین الجزائر وتونس وذلـك بسـبب إخـتالف العوامـل التـي تـؤثر 
ال تعتمــد إیــرادات موازنتهــا علــى الــنفط لــذلك نجــد أن الموازنــة العامــة ال تتــأثر بشــكل كبیــر بأســعار للــدولتین ، فتــونس 

األخـرى، أمـا الجزائـر فرصـید موازنتهـا العامـة متعلـق بشـكل مباشــر الـنفط فـي األسـواق العالمیـة ولكـن تتـأثر بـاإلیرادات 
العالمیــة بإعتبــار أنهــا تمثــل أكبــر نســبة مــن اإلیــرادات العامــة، فلقــد إرتفــع عجــز الموازنــة  بأســعار الــنفط فــي األســواق

 1990ملیـــون دوالر ســـنة   1976إلـــى  1985ملیـــون دوالر أمریكـــي ســـنة  1776-العامـــة للدولـــة فـــي الجزائـــر مـــن 
جـــراء إرتفـــاع أســـعار  1980إلـــى  1970وذلـــك بعـــدما كانـــت الموازنـــة العامـــة للدولـــة تتمتـــع بفـــائض طیلـــة الفتـــرة مـــن 

ملیون دوالر ولكـن مـع إنفجـار أزمـة البتـرول  3503حوالي  1980البترول حیث بلغ الفائض في الموازنة العامة سنة 
ســنة  1976لیرتفــع الــى  1985دینــار ســنة  ملیــون 1776-إلــى تحــول ذلــك الفــائض الــى عجــز وصــل  1986ســنة 

ذا 1993ملیون دوالر سنة  3016-ولیصل إلى  1990 ٕ ما الحظنـا نسـبة العجـز أو الفـائض مـن النـاتج المحلـي  ، وا
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كانـت هـذه  1985/ 1980اإلجمالي خالل نفس الفترة نجد أنها غیر ثابتة وتـتحكم فیهـا اإلیـرادات النفطیـة ففـي الفتـرة 
-فـتم تقـدیرها بــ  1985/1990، أما في الفترة الممتـدة مـا بـین من الناتج المحلي اإلجمالي % 2.9النسبة في حدود 

صـــید وبالتـــالي نالحـــظ مـــدى تـــأثر ر  1986ة أزمـــة البتـــرول لســـن بســـبب مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي وذلـــك % 1.8
نعكـس  ٕ الموازنة بأسعار النفط بشكل مباشر بحیث أصبحت النسبة سالبة بعدما تفاقم عجز الموازنـة خـالل هـذه الفتـرة وا
ذلـــك ســـلبا علـــى نســـبة العجـــز مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ، أمـــا تـــونس فیالزمهـــا عجـــز الموازنـــة العامـــة طیلـــة كـــل 

ل هــذه الســنوات تقریبــا لضــعف مواردهــا المالیــة لــذلك نجــد أن نســبة العجــز مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي ســلبیته فــي كــ
اع عجـز الموازنـة ، بحیـث إرتفـع هـذا العجـز بشـكل كبیـر الفترة ولكن بنسب متفاوتة فنجد أنها ترتفـع بشـكل سـلبي بإرتفـ

منذ بدایة الثمانینات وهو ما إنعكس على نسبة العجز مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي فلقـد تـم تقـدیر النسـبة خـالل الفتـرة 
 % 4-ثــم إنخفضــت فیمـــا بعــد إلـــى 1990/  1985ونفــس النســـبة تقریبــا فــي الفتـــرة  % 5-حــوالي ب1985/ 1980

تعكــس لنــا هــذه النســبة مــدى تعمــق العجــز فــي الموازنــة العامــة لتــونس خــالل هــذه الفتــرة ، ویتضــح لنــا الفــرق وبالتــالي 
جلیــا مــن خــالل النســب المــذكورة ســابقا بــین رصــید الموازنــة فــي الجزائــر وتــونس ، بحیــث أن تفــاقم العجــز فــي تــونس 

ن العجـز المـالي أصـبح یمثـل أكثـر مـن لـذلك فـإ اإلنفـاق الجـاري ، ونتیجـة هـو النمـو الكبیـر فـيسـببه خالل هذه الفتـرة 
ضافة إلـى ذلـك مـن األسـباب األخـرى الرئیسـیة لتزایـد عجـز الموازنـة العامـة  100% ٕ من جملة اإلنفاق اإلستثماري ، وا

هو الدین الخارجي ، بحیـث أن خدمـة الـدین الحكـومي الخـارجي أثـرت علـى وضـعیة الموازنـة منـذ أواخـر السـبعینات ، 
فلقــد  1980ســنة لقیمــة العجــز و فاقــت  1979جــز ســنة مــن الع % 80مــة الــدین الحكــومي حــوالي بحیــث بلغــت خد

) 1980/1990( تفـــاقم العجــــز المـــوازني فــــي تـــونس بســــبب إرتفـــاع المدیونیــــة الخارجیـــة التــــي تكـــررت خــــالل الفتــــرة 
مـــن النـــاتج  %57 تـــونس للمؤسســـات المالیـــة الدولیـــة ، فلقـــد بلغـــت المدیونیـــة الخارجیـــة بحـــوالي ءخصوصـــا مـــع لجـــو 

أمــا العامــل اآلخــر الــذي ســاهم فــي تزایــد العجــز فــي تــونس هــو تــدهور قیمــة الــدینار  1987المحلــي اإلجمــالي ســنة 
     .)1(من الواردات من السلع والخدمات في الخارج التونسي بحیث أدى ذلك إلى زیادة النفقات الناتجة 

الـذي عانـت منـه الجزائـر خـالل هـذه الفتـرة إال أن تـونس وبالتـالي ومـن خـالل مـا سـبق نالحـظ أنـه ورغـم العجـز 
أكثــر تضــررا بحیــث ظهــر ذلــك علــى نســبة العجــز مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي ، إضــافة إلــى ذلــك لــم یفــارق العجــز 
الموازنــة العامــة لتــونس علــى عكــس الجزائــر والتــي كانــت تتــأثر بالتقلبــات فــي األســواق العالمیــة للــنفط ،أمــا بعــد ســنة 

لقـــد شـــهدت نســـبة العجـــز إلـــى النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي تباینـــا فـــي الجزائـــر وتـــونس وذلـــك بســـبب التغیـــرات ف 1995
تـم تقـدیر نسـبة رصـید الموازنـة فـي الجزائـر بالنسـبة  1995اإلقتصادیة غیر المستقرة التي شهدتها تلك الفترة ففي سنة 

عار الــنفط أمــا ســز الموازنــة جــراء إنخفــاض أوذلــك بســبب تزایــد عجــ %1.43-إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي بحــوالي 
فلقـــد تحســـنت النســـبة بحیـــث حققـــت الموازنـــة فـــائض وهـــو مـــا إنعكـــس علیهـــا حیـــث تـــم  1997و 1996خـــالل ســـنتي 

إرتفـاع أسـعار البتـرول خـالل هـذه على التوالي بحیث إرتفعت إیرادات الموازنة بسـبب  %2.39و  % 2.92تقدیرها بـ 
                                                             

(1)-  عبد السالم دش، " المیزانیة في تونس وأسباب عجزها " ورقة بحث لندوة الموازنة العامة للدولة ، األسباب والنتائج وطرق المواجهة ، المعهد العربي 
.8للتخطیط الكویت ، ص   
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ا وهـو مـا إنعكـس علـى رصـید الموازنـة حیـث سـو سد شـهدت أسـعار البتـرول إنخفاضـا محفلقـ 1998الفترة أما فـي سـنة 
وقعــت الموازنــة العامــة للجزائــر فــي عجــز وهــو مــا أدى إلــى إنقــالب نســب العجــز إلــى نســب ســلبیة فلقــد قــدرت ســنة 

 %0.51-فبلغت نسبة عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلـي اإلجمـالي بــ  1999أما في سنة  % 3.89 -بـ  1998
وهـــو مـــا یظهـــر لنـــا مـــدى حساســـیة هـــذه النســـبة لتغیـــرات أســـعار الـــنفط فـــي األســـواق  2000ســـنة  %1.76-وبلغـــت 

دیة شــاملة مســت كــل العالمیـة بحیــث لــم تكــن مسـتقرة خــالل هــذه الفتــرة رغـم أن الجزائــر كانــت تقــوم بإصـالحات إقتصــا
الوحیـد هــو  سـببهالسیاسـات اإلقتصـادیة وخصوصـا السیاسـة المیزانیـة ، إال أن عجـز الموازنــة العامـة فـي الجزائـر كـان 

نســب مختلفـة ، فلقـد بلغــت بتهـاوي أسـعار الـنفط ، أمــا تـونس خـالل هــذه الفتـرة فلقـد الزم العجـز موازنتهــا العامـة ولكـن 
 % 3.61-حـوالي  1997وصـلت سـنة  %3.19-حـوالي  1995حلي اإلجمالي سنة نسبة العجز بالنسبة للناتج الم

بســبب إنخفــاض عجــز الموازنــة فــي تلــك  0.42-إلــى  1998جمــالي ولكــن إنخفضــت ســنة بالنســبة للنــاتج المحلــي اإل
محلـي السنة ولكن مباشرة بعدها ارتفع عجز الموازنة بشكل كبیـر وهـو ممـا أدى لوصـول نسـبة العجـز بالنسـبة للنـاتج ال

  .2000سنة  % 2.58و  1999سنة  % 2.27-اإلجمالي إلى 
معظـم نسـب رصـید الموازنـة العامـة للدولـة سـالبة  2000/ 1985یتضح لنا  أنه خـالل الفتـرة  و منه                 

ســواء فــي تــونس أو فــي الجزائــر ولكــن خــالل كــل هــذه الفتــرة عانــت تــونس مــن إرتفــاع عجــز الموازنــة العامــة أكثــر مــن 
وذلـك بفضـل  1997و  1996ین توخـالل السـن 1990/1994الجزائر ولقد حققت الجزائر نسب إیجابیة خالل الفتـرة 

إرتفاع أسعار النفط وهو ما حقق فائضا في موازنتهـا العامـة ولكـن تـونس بقـي العجـز مـن سـمات موازنتهـا العامـة رغـم 
  .عالج عجز الموازنة العامة بشكل خاصإصالحاتها اإلقتصادیة الرامیة إلصالح واإلختالالت بشكل عام 

  رصید الموازنة العامة بعد فترة اإلصالحات اإلقتصادیة: الفرع الثاني
لقــد شــهدت هــذه الفتــرة تغیــرات كبیــرة لنســبة رصــید الموازنــة العامــة بالنســبة للنــاتج المحلــي اإلجمــالي ســواء فــي 

  .الجزائر وفي تونس
قـد شـهد رصــید الموازنـة العامـة للدولـة تغیـرات كبیــرة خصوصـا فـي الجزائـر وهـو مــا  2001/2011خـالل الفتـرة ف     

نالحـظ أن الموازنـة  2001رصید الموازنـة العامـة بالنسـبة للنـاتج المحلـي اإلجمـالي ففـي سـنة  نسبإنعكس على تغیر 
رصـید الموازنـة بالنسـبة للنـاتج المحلـي اإلجمـالي  العامة للدولة في الجزائر قد حققت فائضا وهو ما إنعكس على نسـبة

من الناتج المحلي اإلجمالي ، ولكن فـي تـونس نالحـظ النسـبة سـلبیة بسـبب عجـز  %4.01حیث بلغت النسبة حوالي 
، أمــا فــي  %2.71-الموازنــة الــذي كانــت تعــاني منــه تــونس فــي تلــك الســنة حیــث تــم تقــدیر حیــث تــم تقــدیرا النســبة بـــ 

نعكـــس ذلـــك علـــى هـــذه النســـب تقلـــص فلقـــد 2002ســـنة  ٕ ونفـــس الشـــيء  % 1.58-حیـــث إنخفضـــت إلـــى  العجـــز وا
، أمــا فــي ســنة  %0.23إنخفــاض النســبة إلــى بالنســبة للجزائــر فلقــد إنخفــض الفــائض فــي الموازنــة وهــو مــا أدى إلــى 

ولكـن فـي  %8.33إرتفعـت إلـى فلقـد فلقد شهدت أسعار البترول إرتفاعا وهـو مـا إنعكـس علـى إرتفـاع النسـبة . 2003
نــاتج المحلــي اإلجمــالي حیــث تــم إلــى نســب ســلبیة بالنســبة لل تــونس إرتفــع عجــز الموازنــة العامــة للدولــة وهــو مــا أدى

، أمـــا فـــي الجزائـــر فلقـــد  %1.88-إنخفضـــت قلــیال لتصـــل إلـــى  2004،وبإنخفـــاض العجـــز ســـنة  %3.2-تقــدیرها بــــ
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ولكــن مــع إرتفــاع أســعار  %7.12خفــاض النســبة إلــى شــهدت أســعار البتــرول إنخفاضــا محسوســا وهــو مــا أدى إلــى إن
وهــي أعلــى نســبة حققهــا رصــید الموازنــة بالنســبة للنــاتج  %14.67إرتفعــت النســبة لتصــل إلــى  2005البتــرول ســنة 

المحلــي اإلجمــالي طیلــة هــذه الفتــرة وفــي الجهــة المقابلــة إنخفــض العجــز فــي تــونس لتصــل النســبة إلــى النــاتج المحلــي 
فــي نفــس الســنة ولكــن بعــد هــذه الســنة تــدهورت أعــار الــنفط فــي األســواق العالمیــة وهــو مــا  %1.79-اإلجمــالي إلــى 

أمــا فــي تــونس فلقــد  % 7.9إلــى  2008 ســنة إنعكــس ســلبا علــى رصــید الموازنــة فــي الجزائــر حیــث إنخفضــت النســبة
عامــة للدولــة بالنســبة إنخفــض عجــز الموازنــة العامــة خــالل هــذه الســنة وهــو مــا أدى إلــى بلــوغ رصــید عجــز الموازنــة ال

وجــراء آثــار األزمـة المالیــة العالمیــة إنقلبـت المــوازین فبعــدما  2009ولكــن فــي سـنة  %0.7-للنـاتج المحلــي اإلجمـالي 
كانــت الموازنــة العامــة تتمتــع بفــائض أصــبحت تعــاني مــن عجــز وهــو مــا أثــر علــى نســبة رصــید الموازنــة مــن النــاتج 

وفـي تـونس إرتفـع العجـز المـوازني أیضـا فارتفعـت النسـبة بشـكل  %07.1-نةالمحلي اإلجمالي فلقد بلغت في هذه السـ
النسـبة  تومـع إنخفـاض العجـز فـي الموازنـة العامـة إنخفضـ 2010ولكـن فـي سـنة  %2.8-سالب حیث وصـلت إلـى 

ومــع  2011ولكــن فــي ســنة  %1.4-وهــو نفــس الشــيء بالنســبة للجزائــر حیــث إنخفضــت إلــى  %1.3-لتصــل إلــى 
بشـكل  % 3.8-تدهور األسعار في األسواق العالمیة إرتفع العجز فـي الموازنـة وهـو مـا أدى إلـى وصـول النسـبة إلـى 

خـالل نفـس السـنة  %3.1-سالب أما في تونس فلقد بلغت نسبة عجز الموازنـة بالنسـبة للنـاتج المحلـي اإلجمـالي إلـى 
خــالل هــذه الفتــرة كانــت فــي معظــم الســنوات نســبة رصــید الموازنــة العامــة  هأنــ، ومــن خــالل مــا ســبق یتضــح لنــا جلیــا 

بالنســبة للنــاتج المحلــي اإلجمــالي موجبــة فــي الجزائــر جــراء اإلنتعــاش المــالي الــذي شــهدته مــا عــدا فــي الفتــرة األخیــرة 
تالف قیمـة العجـز شهدت تذبذبا جراء إنخفاض أسعار الـنفط أمـا فـي تـونس فلقـد كانـت نسـبة سـالبة بنسـب مختلفـة بـإخ

  .ولكن یبقى عجز الموازنة العامة مالزما لها طیلة هذه الفترة
  المقارنة بین رصید الموازنة العامة في الجزائر وتونس: المطلب الثاني

لقــد شــهد رصــید الموازنــة العامــة فــي تــونس والجزائــر تغیــرات كبیــرة أثــر علــى التوازنــات المالیــة وعلــى الوضــعیة 
م، فمع بدایة الثمانینات من القرن الماضي أصبح عجز الموازنة مـن أبـرز التحـدیات التـي تواجـه اإلقتصادیة بشكل عا

عار الــنفط ســإنهیــار أو مــع كــل مــن الجزائــر وتــونس ، وذلــك بســبب إرتفــاع المدیونیــة فــي تــونس وفــي بدایــة الثمانینــات 
رنــة رصــید الموازنــة العامــة فــي بمقانقــوم إلــى عجــز مــوازني كبیــر فــي الجزائــر ، لــذلك ســوف ذلــك أدى  1986ســنة 

الجزائر مع الرصید في تونس والتعرف علـى أبـرز األسـباب التـي تـؤثر فیـه وذلـك خـالل فتـرة اإلصـالحات اإلقتصـادیة 
  .وبعدها

  .1990/2000رصید الموازنة العامة خالل فترة اإلصالحات اإلقتصادیة :  الفرع األول
تعتبــر فتــرة اإلصــالحات اإلقتصــادیة مــن أصــعب الفتــرات التــي مــرت بهــا كــل مــن الجزائــر وتــونس وذلــك نظــرا 

الصــعبة التــي عاشــتها الــدولتین ، فلقــد تــدهورت الحالــة اإلقتصــادیة فــي كــل مــن الجزائــر وتــونس للظــروف اإلقتصــادیة 
نعكس ذلك على الموازنة العامـة للدولـة وخصوصـا ٕ ات ، فـإذا تتبعنـا رصـید الموازنـة العامـة خـالل نـبنهایـة فتـرة الثمانی وا

هــذه الفتــرة والتــي تمیــزت بــدخول كــل مــن الجزائــر وتــونس فــي إصــالحات إقتصــادیة واســعة بمعیــة المؤسســات المالیــة 
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الدولیــة نالحــظ أن مــا یمیزهــا هــو عــدم تمكــن الجزائــر وتــونس مــن تخطــي مشــكلة عجــز الموازنــة ، ففــي تــونس ومنــذ 
 667-ملیــون دوالر لیصــل إلــى  424-وازنــة العامــة للدولــة بشــكل كبیــر جــدا فلقــد إنتقــل مــن إرتفــع عجــز الم 1985

ملیـون دوالر ولكـن تعتبـر قیمتـه كبیـرة جـدا  395-نخفـض لیصـل إلـى إ 1993، ولكن سنة  1990ملیون دوالر سنة 
رغـم اإلصــالحات التـي بــدأت  جـراء إرتفـاع المدیونیــة الخارجیـة علـى تــونس وشـح مواردهــا المالیـة وتزایـد نفقاتهــا العامـة

فـي الجزائـر  1993ملیـون دوالر سـنة  3016، وفي الجهة المقابلة نالحظ أن العجز قد قارب  1987فیها من بدایة 
، فـالجزائر كانـت أیضـا فـي فتـرة إصـالحات إقتصـادیة ولكـن لـم  سوهو رقم ضخم إذا ما قورن بـالرقم الموجـود فـي تـون

حققــت الجزائــر فــي موازنتهــا العامــة جــراء إرتفــاع أســعار  1995وفــي ســنة  لــنفطعار اســتكــن بعیــدة عــن هــزات تغیــر أ
رتفــع لیصــل  591بحیــث بلــغ  فائضــا البتــرول فــي األســواق العالمیــة ٕ  1996ملیــون دوالر ســنة  1368ملیــون دوالر وا

د ملیــون دوالر وبالتــالي یتضــح لنــا جلیــا مــدى تــأثر رصــی 1145إنخفــض هــذا الفــائض لیصــل  1997ولكــن فــي ســنة 
الموازنــة العامــة بأســعار المحروقــات فــي األســواق العالمیــة ، وخــالل هــذه الســنوات الــثالث إرتفــع العجــز فــي الموازنــة 

 1996ملیــون دوالر ســـنة  615-ملیـــون دوالر لیرتفــع إلــى 575-حــوالي  1995العامــة فــي تــونس ، فلقـــد بلــغ ســنة 
عتمادهــا وهــو مــا یوضــح لنــا عــدم إ 1997ملیــون دوالر ســنة  683-لیصــل إلــى  ٕ ســتقرار المــوارد المالیــة فــي تــونس وا

ملیـون دوالر ولكـن  83-لیصـل إلـى  1998على موارد اإلقتـراض بشـكل كبیـر ولقـد إنخفـض عجـز الموازنـة فـي سـنة 
ارتفــع بحیــث  2000ســنة  502-و  1999ملیــون دوالر ســنة  452-مباشــرة بعــدها إرتفــع بشــكل قیاســي لیصــل إلــى 

مـن جهـة  المالیـة قلـص المـواردا تونس خالل هذه الفتـرة مـن جهـة وتاإلنفاقیة التي إنتهجتهإرتفاعا كبیرا بسبب السیاسة 
أخرى وهو ما أدى إلى إرتفـاع العجـز أمـا الجزائـر وبعـدما كانـت الموازنـة تتمتـع بفـائض إنقلبـت الصـورة لیصـبح رصـید 

 1841-زنــة العامــة إلــى وذلــك بســبب إنخفــاض أســعار البتــرول حیــث وصــل عجــز الموا 1998الموازنــة ســالبا ســنة 
ملیــون دوالر بســبب إرتفــاع أســعار الــنفط ولكــن لــم  247-إنخفــض لیصــل إلــى  1999ملیــون دوالر ولكــن فــي ســنة 

، ومنــه یتبــین لنــا عــدم قــدرة تحكــم الجزائــر فــي  2000ســنة  ملیــون دوالر946-لــغ فبیلبــث طــویال لیرتفــع هــذا العجــز 
إرتباطها الوثیق بأسـعار الـنفط فـي األسـواق العالمیـة ، رغـم اإلصـالحات رصید الموازنة العامة خالل هذه الفترة بسبب 

اإلقتصادیة التي قامت بها ومست السیاسة المیزانیة خصوصا إال أنها لم تسـتطع تنمیـة مواردهـا المحلیـة لمجابهـة هـذا 
ن الــتحكم فــي یتكــرر فــي تــونس فــرغم اإلصــالحات الحثیثــة إال أنهــا لــم تــتمكن مــ الشــيء هــو نفــسو العجــز الكاســح، 

لتـي تعتمـد بالدرجـة األولـى علـى اإلیـرادات الجبائیـة والتـي اإنفاقها الجاري والذي یعتبر ثقال كبیرا علـى مواردهـا المالیـة 
  .لم تتمكن من تغطیة اإلنفاق المتزاید

  .2001/2011رصید الموازنة العامة خالل الفترة : الفرع الثاني
فــي الجزائــر وتــونس غیــر مســتقر، وذلــك د الموازنــة العامــة للدولــة تصــادیة بقــي رصــیقبعــد فتــرة اإلصــالحات اإل

بســبب بقــاء نفــس العوامــل المــؤثرة فیــه، ففــي الجزائــر بقیــت الموازنــة العامــة تعتمــد بشــكل كبیــر علــى إیــرادات الجبائیــة 
الموازنــة  النفطیــة ، أمــا تــونس تعتمــد علــى اإلیــرادات الجبائیــة واإلقتــراض لــذلك بقیــت نفــس الســمات التــي تســود رصــید

العامة سواء في الجزائر أو في تونس ولكن خالل هذه الفترة كان المسـتفید األكبـر هـي الجزائـر بفضـل إنتعـاش أسـعار 
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البتــرول فــي األســواق العالمیــة وهــو مــا إنعكــس إیجابــا علــى رصــید موازنتهــا العامــة بحیــث نجــد أنــه كــان موجبــا تقریبــا 
 2002ملیـون دوالر ولكـن فـي سـنة  2213مبلغ  2001ة العامة خالل سنة طیلة هذه الفترة ، فلقد بلغ فائض الموازن

رتفـع سـنة  دوالر ملیـون 132إنخفـض لیصـل إلـى  ٕ ملیـون دوالر وواصـل اإلرتفـاع إلــى  5665إلـى مـا یقـارب  2003وا
ملیــون دوالر  6314ملیــون دوالر بعــدما كــان  13562بحیــث قــدر الفــائض فــي الموازنــة بحــوالي  2008غایــة ســنة 

، كانت كل هـذه الفـوائض بسـبب إرتفـاع أسـعار الـنفط فـي األسـواق  2006ملیون دوالر سنة  16501و  2007سنة 
تـأثرت األسـواق  2008العالمیة وهو ما إنعكس إیجابا على إرتفـاع المـوارد المالیـة للجزائـر ، ولكـن بعـد األزمـة المالیـة 

خفضت بشـكل محسـوس وهـو مـا أدى إلـى تغییـر الفـائض العالمیة للنفط سلبا وهو ما إنعكس على أسعار النفط فلقد إن
ملیـون دوالر ثـم إنخفـض إلـى  9757-قـدر  2009إلى عجز فلقد وقعـت الموازنـة العامـة فـي الجزائـر فـي عجـز سـنة 

، وبالتــالي مــن خــالل تتبــع رصــید  2011ملیــون دوالر ســنة  7467-لیرتفــع إلــى  2010ملیــون دوالر ســنة  2266-
زائــر خــالل هــذه الفتــرة نجــد أنــه غیــر مســتقر بســبب عــدم إســتقرار الظــروف الخارجیــة عمومــا الموازنــة العامــة فــي الج

وأسعار النفط بالتحدید ، وعندما نقوم بتتبع رصید الموازنة العامة في تونس نالحـظ أنـه غیـر مسـتقر أیضـا خـالل هـذه 
ض ســـنة فخنملیــون دوالر لیـــ 544 -مقـــدار  2001نة ســـالفتــرة ولكـــن مـــا یمیــزه أنـــه رصـــید ســالب بحیـــث بلـــغ العجــز 

ه ملیـــون دوالر وواصـــل إنخفاضـــ 814-إرتفـــع لیصـــل إلـــى  2003ملیـــون دوالر ولكـــن فـــي ســـنة  367-إلـــى  2002
ملیـــون  517-و قـــدر ب  2007م د ســـنة  672 –ملیـــون دوالر بعـــد مـــا كـــان  322 -ب 2008بحیـــث قـــدر ســـنة 

ملیـــون دوالر ولكـــن ســـنة  1200-ل إلـــى إرتفـــع إرتفاعـــا كبیـــرا حیـــث وصـــ 2009ولكـــن فـــي ســـنة  2005دوالر ســـنة 
ملیــون دوالر وهــو مــا  1420بشــكل كبیــر فلقــد بلــغ  2011ملیــون دوالر لیرتفــع ســنة  555-إنخفــض لیصــل  2010

یبـین لنــا عــدم إســتقرار الوضــع المــالي فــي تــونس بســبب الكثیــر مــن العوامــل وخصوصــا العوامــل المــؤثرة فــي اإلیــرادات 
تصــــادي والسیاســــي ، وعمومــــا یمكــــن القــــول أن الجزائــــر وتــــونس رغــــم اإلصــــالحات العامــــة للدولــــة، واإلســــتقرار اإلق
ذلــك لــم یكــن عالجــا فعــاال لمعالجــة مشــكل العجــز المــوازني وذلــك نظــرا لهشاشــة  أناإلقتصــادیة التــي قامــت بهــا إال 

ادات النفطیــة أمــا فــي اإلیــرادات العامــة التــي تعتمــد علیهــا الموازنــة العامــة فــي الــدولتین ففــي الجزائــر تــتحكم فیهــا اإلیــر 
  .تونس فتتحكم فیها اإلیرادات الجبائیة الغیر كافیة والقروض بجمیع أنواعها

  1995/2011و الجدول الموالي یبین تطور عجز الموازنة في الجزائر و تونس خالل الفترة 
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  المقارنة بین مصادر تمویل العجز الموازني في الجزائر وتونس : المطلب الثالث 
منذ إنفجار مشـكلة عجـز الموازنـة العامـة فـي الجزائـر وتـونس تنوعـت مصـادر تمویلیـه وذلـك مـن فتـرة ألخـرى ، 

لیـة تمویـل العجـز ، ولكن الغالب على كیفیة تمویل هذا العجز هو اللجوء إلى استعمال اإلیرادات غیـر العادیـة فـي عم
بـین الجزائـر وتـونس وذلـك بـإختالف مكونـات اإلیـرادات العامـة  إضافة إلـى ذلـك نالحـظ إخـتالف فـي مصـادر التمویـل

وهیكلتهــا ، وكمــا أشــرنا ســابقا أنــه بإعتبــار الجزائــر دولــة نفطیــة فإنهــا فــي الغالــب مــا تعتمــد علــى فوائضــها المالیــة فــي 
كل كبیــر علــى اإلقتــراض بكــل أنواعــه مــن أجــل تمویــل عجــز موازنتهــا وســوف تغطیــة العجــز ، أمــا تــونس فتعتمــد بشــ

  .نحاول المقارنة بین كیفیة تمویل العجز في كل من الجزائر وتونس
  .1990/1999تمویل العجز خالل فترة اإلصالحات اإلقتصادیة : الفرع األول

المالیة التي حققتها مـن اإلیـرادات النفطیـة تعتمد الجزائر في تمویلها لعجز الموازنة العامة للدولة على الفوائض 
، إضافة إلى ذلك تلجأ إلى مصادر التمویل المحلیة، أمـا تـونس تعتمـد بشـكل كبیـر علـى اإلقتـراض الـداخلي مـن أجـل 

ویــل عجـز الموازنــة العامــة تمویـل عجــز الموازنـة العامــة للدولــة ، بحیـث تعتبــر التمویــل الـداخلي الســمة الغالبـة علــى تم
  .للدولة 

أمـا  %65ففي مطلع التسعینات كانت نسب اإلعتمـاد علـى تمویـل العجـز المـوازني مـن مصـادر داخلیـة تفـوق  
علـــى التمویـــل  %98مـــد بنســـبة تونفـــس الشـــيء بالنســـبة للجزائـــر فتع % 35مصـــادر التمویـــل الخارجیـــة فـــال تتعـــدى 

اخلیــة غیــر كافیــة لتمویــل العجــز در الداعلــى التمویــل الخــارجي ولكــن مــع تفــاقم العجــز تكــون المصــ % 2المحلــي و 
بلغـت نسـبة اإلعتمـاد علـى المصـادر الخارجیـة  1993نالحـظ أنـه فـي سـنة و هنـا لذلك تلجـأ إلـى المصـادر الخارجیـة 

علــى المصــادر المحلیــة أمــا فــي تــونس فلقــد إرتفعــت النســبة بشــكل كبیــر جــراء  % 90و  %10فــي الجزائــر حــوالي 
 %59أمـا التمویـل الـداخلي فبلغـت نسـبته حـوالي  %41ت النسـبة إلـى حـوالي العجز المتراكم في موازنتهـا حیـث وصـل

جـــز فـــي لعامـــة فـــنالحظ أن العاوعمومـــا فـــإن الجزائـــر كانـــت تعتمـــد علـــى فوائضـــها المالیـــة فـــي تمویـــل عجـــز موازنتهـــا 
ن أجــل لكهــا مــي فــي ســنوات لــذلك غالبــا مــا تعتمــد علــى الفــوائض المالیــة التــي تمتالموازنــة یظهــر فــي ســنوات ویختفــ

  .تمویل العجز 
تعتمـــد بشـــكل كبیـــر علـــى اإلقتـــراض مـــن الجهـــاز المصـــرفي أو مصـــادر إضـــافة إلـــى ذلـــك نالحـــظ أن الجزائـــر  

واإلقتــراض الخــاص  أخــرى مــن أجــل تمویــل العجــز، أمــا فــي تــونس فتعتمــد بشــكل كبیــر علــى اإلقتــراض مــن القطــاع
بلــغ حجــم اإلقتــراض مــن  1990الخــارجي إضــافة إلــى ذلــك تعتمــد علــى اإلقتــراض مــن الســلطات  النقدیــة ففــي ســنة 

ملیــون دینــار تونســي ،  25.8ملیــون دینــار تونســي أمــا اإلقتــراض مــن الســلطات النقدیــة فبلــغ  368القطــاع الخــاص 
فلقـد بلــغ  1991ة أمــا فـي سـنة سـندینــار فـي نفـس الملیـون  191.7ویحتـل اإلقتـراض الخـارجي وزنـا كبیــرا بحیـث بلـغ 

رتفــع اإلقتــراض الخــارجي لیصــل إلــى  464.2اإلقتــراض مــن القطــاع الخــاص  ٕ ملیــون دینـــار  285.7ملیــون دینــار وا
ملیـــون  116.6-فبلــغ  1996ملیــون دینـــار ، أمــا فــي ســـنة  45-تونســي أمــا اإلقتـــراض مــن الســلطات النقدیـــة فبلــغ 

ملیـــون دینـــار تونســـي فـــي حـــین إرتفـــع اإلقتـــراض  189.2اض مـــن القطـــاع الخـــاص فبلـــغ دینـــار تونســـي ،أمـــا اإلقتـــر 
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أمـــا اإلقتـــراض مـــن  ملیـــون دینـــار ، 542.4إلـــى  1997ملیـــون دینـــار تونســـي لیصـــل لســـنة  526.4الخـــارجي إلـــى 
دینــار ملیــون  22-ملیــون دینــار ، أمــا اإلقتــراض مــن الســلطات النقدیــة فلقــد قــدر بـــ  238.8قــد بلــغ القطــاع الخــاص ف

ملیــون دینــار واإلقتــراض مـــن  10ملیــون دینــار أمــا اإلقتــراض الخــارجي فبلــغ  10حــوالي  1998وبلغــت قیمتــه ســنة 
فلقـد إرتفـع  1999ملیون دینار وهو ما یبین إنخفاض عجز الموازنة ، ولكـن مباشـرة سـنة  71.5القطاع الخاص فبلغ 

ـــه بـــالتركیز علـــى  ملیـــون دینـــار أمـــا  394.6اإلقتـــراض الخـــارجي بقیمـــة عجـــز الموازنـــة العامـــة فـــي تـــونس لیـــتم تمویل
 2ملیــون دینــار، أمــا اإلقتــراض مــن الســلطات النقدیــة فتقــدر بـــ  215.5اإلقتــراض مــن القطــاع الخــاص فبلغــت قیمتــه 

ملیـار دینــار أمـا التمویــل  64.4ملیـون أمـا الجزائــر فلقـد مولــت العجـز خــالل هـذه الســنة عـن طریـق التمویــل البنكـي بـــ 
ملیـار دینـار ، ومنـه نالحـظ أن تـونس  72.6-تمویل الخارجي بــ الملیار دینار أما  24.7كي فبلغت قیمته بـ غیر البن

إعتمـدت خـالل هــذه الفتـرة علــى اإلقتـراض مــن القطـاع الخـاص ثــم اإلقتـراض الخــارجي وبعـدها تعتمــد علـى اإلقتــراض 
فـــوائض المالیـــة والتمویـــل البنكـــي وغیـــر البنكـــي مـــن الســـلطات النقدیـــة أمـــا الجزائـــر ، فتعتمـــد بالدرجـــة األولـــى علـــى ال

  .مویل الخارجيوالت
  2000/2011تمویل العجز خالل الفترة : الفرع الثاني   

خالل هذه الفترة لم تعان الجزائر من مشكلة العجز بل تمتعت بفوائض مالیـة فـي موازنتهـا العامـة بسـبب إرتفـاع 
أسعار النفط في األسواق العالمیة ، فلقد إستحدثت وسـیلة جدیـدة ذكرناهـا سـابقا وهـي صـندوق ضـبط اإلیـرادات بحیـث 

، لـذلك خـالل هـذه الفتـرة لـم تواجـه وفـي تسـدید مـدیونیتها تعتمد على الصندوق في تمویل عجز الموازنة العامة للدولـة 
والموازنـة العامـة تحقـق فـوائض سـنة تلـوى األخـرى ، فلقـد بلـغ الفـائض  2000مشكلة تمویـل عجـز الموازنـة فمنـذ سـنة 

نخفــض ســنة  10306إلــى  2005ملیــار دینــار لیصــل ســنة  400حــوالي  2000ســنة  ٕ لیصــل  2007ملیــار دینــار وا
  .ملیار دینار 999.5فلقد إرتفع إلى  2008دینار أما سنة  ملیار 579.3إلى 

لموازنــة العامـة للدولــة ، لــذلك ولكـن جــراء األزمـة المالیــة العالمیــة إنخفضـت أســعار الــنفط مـا أثــر علـى رصــید ا 
نخفـض إلـى  2009ملیـار سـنة  570-قـدر بحـوالي وازنة العامة في الجزائر في عجـز ت الموقع ٕ ملیـار دینـار  74-وا

جــراء تذبــذب أســعار الــنفط وهــو مــا إنعكــس علــى السیاســة نجــم و  2011ملیــار دینــار ســنة  28-ثــم إلــى  2010ســنة 
، وعمومــا تــم تمویــل هــذا  حــذرةالمیزانیــة فــي الجزائــر خــالل الســنوات األخیــرة حیــث إنتهجــت الجزائــر سیاســة میزانیــة 

فـوائض مالیـة معتبـرة ، بحیـث ذي یتمتـع بطریق الفوائض المالیة الموجودة في صندوق ضبط اإلیـرادات والـ العجز عن
ضــعیة المؤشــرات الجزائــر مــن خــالل هــذه الفــوائض بالتســدید المســبق لمــدیونیتها الخارجیــة وهــو مــا حســن مــن و قامــت 

  .اإلقتصادیة الكلیة
قــد بلغــت قیمتــه ســنة فأمــا تــونس فخــالل هــذه الفتــرة قــد إعتمــدت بشــكل كبیــر علــى التمویــل الــداخلي الصــافي  
رتفعـت قیمـة التمویـل الـداخلي  808ملیون دینار أما التمویل الخـارجي فبلغـت قیمتـه بــ  206بـ  2003 ٕ ملیـون دینـار وا

ملیـــون  206.6، أمــا التمویــل الخـــارجي فلقــد إنخفــض إلــى  2004ملیــون دینــار تونســـي ســنة  593.5الصــافي إلــى 
ملیـون دینـار  646.9ار أمـا التمویـل الـداخلي فلقـد ارتفـع لیصـل إلـى ملیون دینـ 316.3إلى  2005فع سنة تر لیدینار 
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ملیـون دینـار ، أمـا فـي  1497.9جراء إرتفاع عجز الموازنة لیصـل إلـى  2006تونسي ، ولقد إرتفع بشكل كبیر سنة 
 428.5-ملیــون دینــار تونســي أمــا التمویــل الخــارجي الصــافي فبلغــت قیمتــه  1933خفــض إلــى نفلقــد إ 2007ســنة 

 1022.3ملیــون دینــار أمــا التمویــل الــداخلي الصــافي فقــدر بـــ  230.1-إلــى  2010یــون دینــار لتصــل قیمتــه ســنة مل
ملیــون دینــار تونســي وفــي الجهــة المقابلــة بلــغ التمویــل  1280.7إلــى حــوالي  2011ملیــون دینــار لترتفــع قیمتــه ســنة 

لمصـــادر الرئیســیة التــي تعتمـــد علیهــا فـــي ن أن تــونس أهــم ایوبالتــالي یتبـــ 2010ملیـــون ســنة  400الخــارجي حــوالي 
د بشـــكل كبیـــر علـــى التمویـــل الـــداخلي ، أمـــا مـــتتمویــل عجـــز موازنتهـــا هـــي التمویـــل الـــداخلي والتمویـــل الخـــارجي ، وتع

ارد المــو ضــبط الجزائــر فلقــد إعتمــدت علــى فوائضــها المالیــة فــي تمویــل عجــز موازنتهــا خصوصــا مــع ظهــور صــندوق 
  .الجة عجز الموازنة لما یحتویه من فوائض مالیة معتبرة خالل هذه الفترةالذي یعتبر وسیلة فعالة لمع
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لــــــة الفصــــــــخالص  
  

سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس وذلك بالتطرق إلى كل األوجه التي  ولنا في هذا الفصل المقارنة بینلقد تنا     
سیاسة المیزانیة في الجزائر وتونس خالل مرحلة اإلصالحات ظنا انه رغم التقارب بین مالمح فالح,تمس أدواتها 

االقتصادیة إال أنها ال تتشابه تماما خالل الفترة التي تلت اإلصالحات وذلك بسبب التغیرات المختلفة التي مرت بها 
  :الدولتین وعموما یمكن إجمال أهم االستنتاجات فیما یلي

الموازنة العامة في كل من تونس والجزائر على السیاسة االنفاقیة ویظهر لنا ذلك من خالل نسبة اإلنفاق تأثر موارد  - 1
  .العام من الناتج الداخلي الخام فلقد الحظنا مدى تأثر هذه النسبة بارتفاع وانخفاض موارد الموازنة 

ى حساب اإلنفاق االستثماري والذي كانت یستحوذ اإلنفاق الجاري على النصیب األكبر من النفقات العامة وذلك عل - 2
  .تضحي به الدواتین من اجل المحافظة على نفس مستوى اإلنفاق العام

رغم قیام الجزائر وتونس باإلصالحات االقتصادیة إال انه لم تنخفض نسبة اإلنفاق العام بشكل كبیر بسبب االلتزامات  - 3
  .نفاق العام والذي كان في معظمه إنفاقا جاریا الكبیرة للدولتین والذي اثر كثیرا على تنامي حجم اإل

رغم توجه الجزائر وتونس للنهوض بالتنمیة االقتصادیة إال أن اإلنفاق االستثماري بقي محتشما بالمقارنة مع اإلنفاق  - 4
  .الجاري وهو ما مثل عبئا على الموازنة العامة للدولتین

یرادات االقتراض بحیث یكمل كل إیراد اآلخر فلقد استطاعت تنقسم اإلیرادات العامة في تونس الى  إیرادات ذاتیة  - 5 ٕ وا
تونس تنمیة إیراداتها الضریبیة عن طریق اإلصالحات المتواصلة فأصبح هذا المورد من الموارد الرئیسیة الذي ینعش إیرادات 

  .الموازنة العامة فأصبح في تنامي مستمر ال یمكن للموازنة االستغناء علیة
ض فتعتبر الملجأ الثاني والمكمل إلیرادات الموازنة في تونس بحیث نالحظ عدم قدرة تونس االستغناء أما موارد االقترا - 6

  .علیها في كل السنوات ولكم بنسب مختلفة بحیث تعمد على االقتراض الداخلي بشكل كبیر
یرادات الجبایة البترولیة فرغم اإلصالح - 7 ٕ ات الحثیثة لتنمیة اإلیرادات اما الجزائر فتقسم إیراداتها الى إیرادات عادیة وا

العادیة إال أنها تبقى محتشمة إذا ما قورنت بإیرادات الجبایة البترولیة بحیث أصبحت هذه األخیرة المسیطرة على الموازنة 
  .العامة في الجزائر 

للضرائب  لقد نجحت تونس في إصالح نظامها الضریبي اكثر من الجزائر ویظهر لنا ذلك من خالل االیرادات المعتبرة - 8
  .في تونس اذا ما قارناها بالجزائر

لم تستطع تونس القضاء والتخفیف من عجز الموازنة العامة للدولة بحیث اصبح مالزما لها وذلك منذ فترة زمنیة طویلة  - 9
  .بسبب تزاید حجم نفقاتها من جهة وشح موارها المالیة من جهة اخرى

النفط  أسعارى حجم ایرادات الجبایة البترولیة والتى تتحكم فیها یتوقف طبعة رصید الموازنة العامة في الجزائر عل -10
  .العالمیة  األسواقفي 
العام من جهة و لعدم  االنفاقها من مسایرة تنامي ونس هشة لعدم تمكنالعامة في الجزائر وت اإلیراداتتعتبر  -11

  .الموازنة العامة أداءتعتمد على مصادر ثابتة ومستقرة وهو ما یؤثر سلبا على  ال ألنها أخرىدیمومتها وغزارتها من جهة 
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  الخاتمة العامة

I. الخالصة العامة  

 نا في هذه الدراسة كل الجوانب النظریة والتطبیقیة والمتعلقة بالسیاسة المیزانیة وعجز الموازنة العامةلقد تناول     
الدراسة على الجزائر  إسقاطالجوانب النظریة وتشخیصها على ارض الواقع من خالل  إسقاطفلقد حاولنا للدولة، 

  .وتونس والقیام بعملیة المقارنة بین الدولتین

بحیث تجمع كل التعاریف على  لهاالتعاریف  أهمهي  ما مفهوم السیاسة المیزانیة و إلىفلقد قمنا بالتطرق       
أهدافها تحقیق  إلىتستعملها الدولة من اجل الوصول  التيوسیلة من وسائل السیاسة االقتصادیة  و أداة أنها

وتأثیر كبیر على الوضعیة لها فعالیة  التياالقتصادیة  لسیاساتابرز أفالسیاسة المیزانیة تعتبر من المرجوة فعال، 
في حل المشاكل االقتصادیة خصوصا  نجاعتها تفأثبتالكساد  أزمةفلقد زاد االهتمام بها منذ انفجار االقتصادیة، 

 فأدواتهاعن طریق تفعیل الطلب الكلي بواسطة السیاسة االنفاقیة ،لالقتصاد الوطني  األساسيهي المحرك  وأنها
بحیث یمكن استخدامها من ألي دولة، الظروف االقتصادیة  أن تكون سیاسة مرنة تتماشى معح لها تسم المستخدمة

 دوال أومتقدمة  ما تعتمد علیها الدول سواء كانت دوال غالبالذلك االقتصادیة، الكثیر من المتغیرات  على التأثیرجل أ
عال في عالج الكثیر من فدورها ال أثبتتفلقد التي تواجهها ومهما كان نوعها، نامیة كوصفة عالجیة لالختالالت 
ت االقتصادیة یتوقف على كیفیة استخدامها من فنجاعتها وسرعة عالجها لالزمااألزمات االقتصادیة عبر الزمن ، 

  .رىأخوعلى المشكلة المراد عالجها من جهة  أخرىجهة وعلى طبیعة البیئة االقتصادیة للدولة من جهة 

نامیة هي مشكلة العجز  أومعظم الدول سواء كانت متقدمة تعاني منها  التيفمن بین المشاكل االقتصادیة       
الدول تتعمد خلق  أصبحتفلقد  الموازني والذي ظهر منذ تخلى الدول عن القاعدة الكالسیكیة وهي توازن الموازنة  

یعتبر  األساسولكن في ،المختلفة ثم بعد ذلك تقوم بعالج هذا العجز فیما بعد  أهدافهاتحقیق لالعجز في موازنتها 
 ،معالجتهعواقب وخیمة وقد یتراكم هذا العجز وال تستطیع  إلىؤدي یقد  ألنهكبیر قریب للمجازفة بشكل  أسلوب
الدول تعاني بشكل كبیر من عجز في موازنتها العامة خصوصا  أصبحتذلك ومع تزاید حجم المدیونیة  إلى إضافة

غیر العادیة  یراداتاإل إلىتمول نفقاتها العامة فهناك الكثیر من الدول تلجا  التيمع ندرة وشح وقلة الموارد 
ذلك یولد فإلى االقتراض جوء لال أو،الجدید وهو ما یؤدي بها لمعالجة العجز بالعجز  يالنقد اإلصداروخصوصا 

انتهاج سیاسة محكمة تتجنب من خاللها الدول الوقوع في مشكلة من الضروري  أصبحكذلك و مشكلة المدیونیة، 
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لتخفیف معالجة العجز الذي التي تنتهجها الدول برز السیاسات أالسیاسة المیزانیة من  وأصبحتالعجز الموازني 
تسیطر على نفقاتها   أنجل أالسیاسة الضریبیة من  أوسواء في السیاسة االنفاقیة  أدواتهاثر في تؤ ف ،منهتعاني 

  .اإلنفاق العامة حجم لتتمكن من تغطیة وتلبی إیراداتهاوتقوم بتنمیة ،لیما سوتوجهها توجیها صحیحا و 

لعمل السیاسة المیزانیة هي تفعیل السیاسة االنفاقیة وتوجیهها  األساسیةالركائز  أهمانه من  إلى توصلناو      
عجز الموازنة العامة،  طي نتائج فعالة في معالجةعتخفیضها  ی أوها سلیما سواء عن طریق ترشید النفقات یتوج

 اإلنفاقفي النفقات االستهالكیة واالبتعاد عن  اإلفراطالرئیسیة الرتفاع عجز الموازنة العامة هو  األسبابمن بین ف
القطاعات المنتجة واالبتعاد  إلىالعام  اإلنفاقتوجیه  إعادة فيلذلك تعتمد السیاسة االنفاقیة الرشیدة  االستثماري

  .التركیز عن النفقات االستهالكیةتدریجیا عن 

فاعتماد الدولة على موارد غیر متجددة اإلیرادات العامة للدولة، للسیاسة المیزانیة فهي تنمیة  األخرىكیزة الر  أما     
بحیث تصبح معرضة للهزات االقتصادیة وذلك ،عدم استقرار وضعیة الموازنة العامة للدولة  إلىوغیر مستقرة یؤدي 

ترتكز علیها  التي الرئیسیةبیة وتفعیلها من ابرز النقاط فتقویة السیاسة الضریأن تحدث، التي یمكن  األسباب ألدنى
بواسطة بناء نظام ضریبي قوي وفعال تكون عوائده الضریبیة معتبرة ویمكن االعتماد ویكون ذلك  المیزانیةالسیاسة 

علیه ویكون ذلك بالعمل الجاد على جعله مرنا ویتماشى مع الظروف االقتصادیة من جهة ویحارب التهرب 
  .أكمل وجهیؤدي وظیفته على  أنوبالتالي یمكن ، أخرىالضریبي من جهة 

غیر العادیة لما لها  اإلیراداتهي االبتعاد عن  إرسائهاة المیزانیة على استعمل سی يالت األخرى األسسمن  و   
ومع االستخدام  ،ومنهواالقتراض الخارجي الجدید النقدي اإلصداراقتصادیة على الدول وخصوصا  أثارمن 

على حسب  آلیاتهاتخدم الصحیح والحكیم لسیاسة المیزانیة یمكن معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة بحیث تس
ومنه البد من الدراسة المعمقة لكیفیة استخدام  ،ي سوف تحقق نتائج جد مرضیة لالوضعیة االقتصادیة للدولة وبالتا

استخدامها غیر  وأن أن تعطي نتائج جیدة،جل أالقتصادي للدولة من االسیاسة المیزانیة وتكییفها مع الواقع  أدوات
غیر مرغوب فیها فعوض القیام بعالج العجز  اأثار المدروس والعشوائي یؤدي لنتائج سلبیة وعكسیة وتتولد علیها 

  .االقتصادي األداءتنعكس على  أخرى اأثار تتولد عنه 

الي الذي فترة االنتعاش الم بسبب االستخدام غیر الصحیح لسیاسة المیزانیة فيو انه  نالحظ  الجزائرفي ف     
العام  اإلنفاقالبترول تمادت وبالغت في التوسع في  أسعارعاشته في السبعینات من القرن الماضي جراء ارتفاع 

انخفضت  1986نه في فترة من الفترات وبالتحدید في سنة أحیث  ،دون وضع تقدیرات عما سیحدث في المستقبل
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هشاشة الوضع المالي للجزائر  بین وهو ماحادة، اقتصادیة  أزمةالبترول ومباشرة بعد ذلك وقعت  في  أسعار
كانت الجزائر تعتمد على تغطیة نفقاتها فحكم للسیاسة المیزانیة المنتهجة، والسبب في ذلك هو عدم التخطیط الم،

وبالتالي  ،لمالي ا الوضع تدهورو  األزمةزاد من تعقید  النقدي الجدید وهو ما اإلصدارالبترولیة وعلى  اإلیراداتعلى 
التمویل  جراءبكل مؤشراتها حیث ارتفعت نسب التضخم  األزمةالبترول انفجرت  أسعارمباشرة بعد انخفاض 

رتفعت نسب البطالة وارتفع حجم العجز في الموازنة العامة وازداد االتضخمي وانخفضت احتیاطیات الصرف و 
 وان عجز الموازنة هوالبعض یبعضها مؤشرات یدل على ارتباط كل هذه ال وهو ما،العجز في میزان المدفوعات 

  .األزمة االقتصادیةمنبع 

لالقتراض الخارجي لتمویل احتیاجاتها المالیة حیث عقدت عدة  اللجوء إالمخرج  أيلم تجد الجزائر  لذلك     
واسعة  إصالحاتومنذ تلك الفترة دخلت الجزائر في عملیة  1989سنة  أولهااتفاقات مع صندوق النقد الدولي  كان 

 صاحبها تغیراتحیث ، 1998  غایة  إلى اإلصالحاتوعمیقة مع المؤسسات المالیة الدولیة حیث استمرت هذه 
على  أرغمهااقتصاد السوق وهو ما  إلىما میز هذه المرحلة هو دخول الجزائر  كبیرة على المستوى االقتصادي و

بإصالحات كبیرة مست سیاستها االقتصادیة فلقد قامت ، لةتتماشى مع هذه المرح أنتغییر كل سیاساتها من اجل 
جعة سیاسة نفقات التسییر ونفقات التجهیز ال مر الالعام من خ اإلنفاقفقامت بترشید  ،اسة المیزانیةیخصوصا السو 
و  ، بنتائج مقبولة اإلصالحاتفي جانب السیاسة الضریبیة ولقد جاءت هذه  اإلصالحات باشرت في العدید من و 

وذلك العدید من المؤشرات االقتصادیة،  تصلح أنفض العجز في الموازنة العامة بدرجة كبیرة واستطاعت انخ
  .االنفاقیةبالسیاسة تعلق  بانتهاج سیاسة میزانیة انكماشیة وخصوصا ما

 إیراداتهازاد من  العالمیة وهو ما األسواق يالبترول ف أسعارانتعشت  1999ولكن بعد هذه الفترة ومنذ بدایة      
في تنفیذ برامج تنمویة واسعة  حیث باشرت ، االنفاقیةدید السیاسة واثر ذلك مباشرة على سیاستها الموازنیة وبالتح

أدى العامة تتمتع بفائض معتبر وهو ما  الموازنة أصبحتحیث بشكل كبیر جراء الفوائض المالیة، وازدادت نفقاتها 
هذه  أنولكن ما یمكن الحكم علیه  ،ك الفوائضبمهمة تسییر تلم لكي یقو  اإلیراداتضبط  صندوق إنشاء إلى

 اإلصالحاتبحیث ورغم  المیزانیةووضع القواعد الرئیسیة للسیاسة  التي تتحكم بشكل كبیر في تسییرالفوائض هي 
فمع البترولیة، الجبایة  إیراداتالموازنة العامة بقیت تعتمد على  أن إالمست كل مكونات السیاسة المیزانیة  التي

ت الجزائر سیاستها ر على السیاسة المیزانیة حیث راجعولو بشكل ضعیف أث 2009البترول منذ  أسعارتدهور 
  .من نفقاتها رغم مواصلتها لتنفیذ المشاریع التنمویة األخیرةنة المیزانیة و أصبحت سیاسة حذرة حیث قلصت في اآلو 
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عمالها في عالج اسة المیزانیة في الجمهوریة التونسیة وكیفیة استبالنسبة في تونس فلقد تناولنا سی أما     
وذلك بالتطرق لتعریف الموازنة العامة وخصائصها بحیث االختالالت على مستوى المیزانیة العامة للدولة، 

ة مجلة المحاسب إلى إضافةمعالمها الرئیسیة  الذي یحدد هو 2004األساسي للموازنة العامة القانون  أننستخلص 
تناولنا مبادئها فاألساسیة للموازنة العامة في تونس، والقواعد  األطرفهما مرجعین رئیسیین یحددان  ،العمومیة

وبعد طابق مع القواعد العامة للموازنة، كل هذه القواعد تت أنوالمراحل التي تمر بها وكیفیة الرقابة علیها ووجدنا 
انعكس على مسارها بحیث  االقتصادیة وهو ما اإلصالحاتفترة  سیاسة المیزانیة في تونس خالل إلىذلك تطرقنا 

بتتبع وضعیة  وقمناالنفاقیة وعلى السیاسة الضریبیة، وانعكاساتها على السیاسة ا اإلصالحاتتناولنا مضمون 
السیطرة على تفاقم العجز وذلك بالتحكم في سیاستها  أنتونس  واستطاعت ،خالل تلك الفترةالموازنة وتحلیلها 

قتصادها لدخولها في بحیث قامت بتغییر جذري في مسار ا ،بتنشیط النظام الضریبي إیراداتهایل عاالنفاقیة وتف
كل هذه المتغیرات غیرت الكثیر في السیاسات االقتصادیة ،الخوصصة وتحریر التجارة الخارجیة  واقتصاد السوق 

االقتصادیة  اإلصالحاتوبعدها قمنا بدراسة مسار السیاسة المیزانیة بعد فترة ، السیاسة المیزانیة خصوصاعموما و 
السیاسة المیزانیة وكیفیة استخدامها في عالج عجز الموازنة العامة للدولة ونوعیة سیاسة  أدواتوتناولنا بالتحلیل كل 

  . المیزانیة المنتهجة خالل هذه الفترة

رصید الموازنة كان یسوده عجز ولكن بدرجات متفاوتة حیث كانت تونس تسعى دائما لتخفیف  أن والمالحظ    
 اإلصالحاتلذلك واصلت تونس عملیة لبا على مؤشرات االقتصاد الوطني، ینعكس س لكي ال الموازني حجم العجز

سیاسة میزانیة متماسكة  االقتصادیة لبناء اقتصاد قوي یكون ذو مناعة ضد الهزات االقتصادیة وذلك بانتهاج
غایة  إلىخالل هذه الفترة  تتحكم في حجم العجز أنبحیث استطاعت األخرى، تتماشى مع السیاسات االقتصادیة 

  .على الوضعیة االقتصادیة عموما ووضعیة المیزانیة خصوصا  األخیرةهذه  أثرت أین ،ةیالسیاس األزمةحدوث 

بها  أدىوهو ما  2010و 2009خصوصا مابین سنتي ارتفاعا كبیرا    للدولةارتفع العجز في الموازنة العامة ولقد 
وقامت بعقد اتفاق مع ،السیاسة المیزانیة وهي االقتراض الخارجي لتمویل احتیاجاتها  أدواتمن  أداةللجوء الستخدام 

حظ انه ورغم تمكن لكي تغطي احتیاجاتها المالیة وبالتالي نال 2013من  األولصندوق النقد الدولي في السداسي 
 أمامالموازنة العامة لم تستطع الصمود  أن إالتونس من تسییر سیاستها المیزانیة خالل الفترة السابقة بشكل جید 

  .مستمر ومتواصلبشكل  المتعاظمةالهزات المالیة وذلك لضعف االحتیاطیات الرسمیة وعدم قدرة تغطیة النفقات 

  



329  

 

II.  البحثنتائج  

  :یليفیما  إجمالهاالكثیر من النتائج یمكن  إلىتوصلنا  اتوقفنا عنده التيومن خالل كل هذه المحطات    

اقم المدیونیة وتف أزمةالمیزانیة في الجزائر وتونس بعد انفجار  سیاسةللنقطة تغیر  الثمانینیات تعتبر عشریة - 1
االقتصادیة تغیرات في السیاسة المیزانیة من خالل اإلصالحات بحیث شهدت فترة عجز الموازنة العامة للدولة، 

ي مالیة الدولیة ویتضح هذا التحول فاالقتصادیة بدعم من المؤسسات ال اإلصالحاتالجزائر وتونس لبرامج  إتباع
الجزائر وتونس باالنضباط المالي في سیاستها االنفاقیة والعمل على تطبیق  التزامالسیاسة المیزانیة من خالل 

  .االقتصادیة االختالفاتالتكییف الهیكلي من اجل تصحیح  سیاسات
العام خالل  اإلنفاققامت بها الجزائر وتونس انخفضت نسب نمو  التيمن خالل السیاسات التصحیحیة  - 2

فترة من التحكم في نفقات التسییر ونفقات التجهیز بشكل ملحوظ خالل  هماتمكنو ،بنسب متفاوتة اإلصالحاتمرحلة 
  .ى رصید الموازنة العامةلع إیجاباما انعكس  وهو اإلصالحات

الضریبیة  اإلیرادات أداءواسعة وشاملة للقطاع الضریبي من اجل تحسین  بإصالحاتقیام الجزائر وتونس  - 3
بشكل اكبر في تونس فلقد استطاعت  ویظهر لنا ذلك .الضریبیة بشكل ملحوظ ومحسوس اإلیراداتبحیث ارتفعت 

للجزائر فرغم  بالنسبة لإلدارات الضریبیة، أما األداءتطویر نظامها الضریبي وتوسع القاعدة الضریبیة وارتفاع 
لم تستطع التحكم في التهرب الضریبي والذي یعتبر  أنها إالشملت النظام الضریبي  بشكل عام  التي اإلصالحات

  .الضریبیة إیراداتهایة في ضعف الرئیس األسبابمن بین 
تؤدي لمشاكل  التي األسباب أهمیعتبر عجز الموازنة العامة للدولة في كل من تونس والجزائر من  - 4

 أداءیؤثر على  المؤشر امثل ارتفاع نسب التضخم  والبطالة وانخفاض نسب النمو االقتصادي فهذ أخرىاقتصادیة  
  .المؤشرات االقتصادیة

اج سیاسات ا عن طریق انتهمالعدید من النقاط السوداء في اقتصاده اصالحوتونس  الجزائراستطاعت  - 5
ا المالیة معلى االقتصاد الوطني وعلى وضعیته إیجاباهیكل االقتصادي لها وهو ما اثر تصحیحیة هیكلیة مست ال

 برقابة اإلصالحریات مج إلتباعها اإلصالحاتالدولتین متشابهتین خالل فترة  سیاسة المیزانیة لكال أنث نجد یبح
  .المؤسسات المالیة الدولیة  

من جهة والسیاسة   اإلیرادات الف طبیعة وهیكلتف نسب العجز بین الجزائر وتونس وذلك بسبب اخلتخت - 6
  .كل دولة في  أخرىاالنفاقیة من جهة 

الحثیثة والمتواصلة ترشید نفقاتها وتنمیة مواردها وبالتالي التحكم في  اإلصالحاتاستطاعت تونس وبفضل  - 7
  .االقتصادیة هاتتماشى مع ظروف میزانیةنة العامة من خالل انتهاج سیاسة نسبة عجز المواز 
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بحیث غالبا ما بكل أنواعه یرتكز تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في تونس على الضرائب واالقتراض  - 8
  .العامة وهو ما یجعلها معرضة لتزاید المدیونیة راض الخارجيتاالق بن االقتراض الداخلي وی األعباءزیع تو  إلىتلجا 

لم  األخیرة األزمةانه ومع  إال تدعم إیرادات الموازنة،قاعد ضریبیة جیدة  إنشاءتونس استطاعت  أنرغم  - 9
لذلك   ،لالقتراض الدوليصندوق النقد  إلى أخرىمرة  یث  لجأتالهزات المالیة بح أمامتستطع الموازنة الصمود 

تونس تبقى تعتمد في تمویلها لعالج عجز الموازنة على  أن إالالضریبیة المعتبرة  اإلیراداتنستنتج انه رغم 
 .الذي یجعلها دوما معرضة لهزات مالیة واقتصادیة األمراالقتراض بشكل رئیسي وهو 

من سیاسة انكماشیة لسیاسة  االقتصادیة اإلصالحاتبعد  في الجزائر المیزانیة ةتحول مسار سیاس -10
ة من اجل تمویل المشاریع التنمویة یتنتهج سیاسة انفاقیة توسع فأصبحتالبترول  أسعاروذلك جراء انتعاش  توسعیة،

علیها سیاسة المیزانیة في الجزائر  تعتمد التي األساسیةح لنا جلیا انه من الركائز ضیتومنه  ،تقوم بتجسیدها التي
على مسار  یؤثرعلى السیاسة االنفاقیة  وهو ما  فهي تؤثر بشكل كبیرمن الجبایة البترولیة  اإلیراداتهي حصیلة 

  .السیاسة المیزانیة
اعتماد الجزائر على العجز المقصود من اجل تلبیة احتیاجات مشاریعها التنمویة وتسویة هذا العجز عن  -11

استهالك الدین و  للدولة یلعب دورا كبیرا في تسویة وضعیة الموازنة العامةفهو ،  اإلیراداتدوق ضبط طریق صن
  .استطاعت الجزائر من خالل الفوائض المالیة التسدید المسبق لدیونها فلقد ،العام

تعتمد العامة الزالت  اإلیرادات إال أن 2000منذ سنة  الجزائر شهدتهرغم االستقرار االقتصادي الذي  -12
مساهمتها بقیت  أن إال األخرى اإلنتاجیةمن الجبایة البترولیة رغم تشجیع القطاعات  اإلیراداتبشكل رئیسي على 

النفط في  أسعاربسبب تذبذب  2009ر لنا ذلك من خالل العجز في الموازنة العامة منذ سنة هویظ، محتشمة 
  .العالمیة األسواق

III. نتائج اختبار الفرضیات: 

 :یلي الفرضیات كانت نتائجها كمابعد اختبار 

بحیث تعتبر سیاسة المیزانیة من ابرز السیاسات االقتصادیة الفعالة في عالج عجز الموازنة العامة للدولة ،  - 1
فهي وسیلة فعالة الستعادة التوازن المالي والوصول لتحقیق مختلف  الكساد العظیم ، أزمةنجاعتها منذ  أثبتت

 ،لتطور االقتصاديمع اسیاسة المیزانیة مكانتها منذ تلك الفترة وتطور دورها  أخذت فلقد ، االقتصادیة األهداف
 .وعالج اختالالتها الهیكلیة عموما وعجز الموازنة خصوصا أهدافهاتعتمد علیها الدول لتحقق  أصبحتبحیث 
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في االنفاق العام  التأثیریتم استخدام أدوات سیاسة المیزانیة ،فیتم من اجل عالج عجز الموازنة العامة ، - 2
بمختلف  األدوات،فاستعمال هذه  أخرىالعامة من جهة  اإلیراداتزیادة  أوتخفیضه من جهة  أوسواء بترشیده 

على حسب الوضعیة  األدواتفي هذه  التأثیر،ویكون عالج عجز الموازنة العامة للدولة إلىیؤدي  اآللیات
   . ن خالل الدراسة النظریة عموما وفي الفصل الثالث خصوصا،وهو ما تبین لنا فعال ماالقتصادیة للدولة

إن من األسباب الرئیسیة لالصالحات االقتصادیة هو استعادة التوازنات االقتصادیة الكلیة ،وهو ما حصل  - 3
من اجل استعادة  1986فعال في الجزائر وتونس ،فلقد دخلت تونس في إصالحات كبیرة بمعیة ص ن د منذ 

سنة  ندوق النقد الدوليمالیة ونفس الشي بالنسبة للجزائر والتى دخلت هي االخرى في اتفاق مع صالتوازنات ال
من اجل استعادة توازناتها المالیة ومنه نالحظ  أن الهدف الرئیسي لالصالحات  1998الى غایة  1989

صالح السیاسة المیزانیة خصوصا هو تحقیق التوزان  المالي ٕ   .االقتصادیة عموما وا

،وذلك حسب الوضعیة االقتصادیة لكل دولة ألخرىالسیاسة المیزانیة تختلف من دولة  أدواتفعالیة  إن - 4
الجبایة البترولیة اثر على  إیراداتمن خالل دراستنا للجزائر وتونس  فاعتماد الجزائر على  إلیهتوصلنا  ما وهو

تعتمد  أنهافي تونس فنجد  أما،بدرجة كبیرة الموازنة تعتمد على النوع  أصبحتالعادیة ،لذلك  اإلیراداتمكانة 
 اإلیراداتتجعل من  أنفیها ، لذلك استطاعت  األولیة الجبایة العادیة بدرجة كبیرة للضعف الموارد إیراداتعلى 

هذا الشق من الموازنة یؤثر بشكل  أن إلىتوصلنا الضریبیة موردا رئیسیا للموازنة العامة ،وفي الجهة المقابلة 
توسع كبیر في حجم  إلىالمالیة   اإلیراداتكبیر على توجه السیاسة االنفاقیة في الجزائر وتونس ،فضخامة 

نظرا و في تونس  أماودخولها في برامج تنمویة ضخمة ، ،1999االنفاق العام في الجزائر خصوصا بعد سنة 
تهاج سیاسة انفاقیة تقشفیة نوعا ما لتقلیص العجز الى اكبر حد ،وهو ما بها الن أدىالمالیة  إیراداتهالضعف 

بها لالستنجاد  أدىالتونسیة وه ما اثر على توازنها المالي ما  األزمةبعد انفجار  األخیرة اآلونةالحظناه في 
 .بصندوق النقد الدولي

IV. التوصیات: 

الشاملة للدولة وتكون مبنیة  األهدافسیاسة میزانیة تكون مرتكزة  على ل الجزائر وتونس  ضرورة انتهاج -
  .خارجیة  أوسواء داخلیة  تأثیرات أليمقاومة تكون متینة تمكنها لكي  وأسسعلى قواعد 

للجبایة  األفضلوتشجیع الصادرات لكي تكون البدیل  اإلنتاجیةضرورة التوجه لالستثمار في القطاعات  -
  .للجزائر وتفعیل اإلیرادات العادیة للموازنة في تونس لتكون البدیل األمثل لالیرادات غیر العادیةبالنسبة  البترولیة
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على حسب  العام للتقلیل من عجز الموازنة االتفاقالسیاسة المیزانیة  وترشید  أدواتضرورة التنسیق بین  -
 .الوضعیة االقتصادیة في كل من الجزائر وتونس

  .في الجزائر المالیة  اإلیراداتالرئیسیة  لنقص  األسباببر من ضریبي والذي یعتمحاربة التهرب ال إلزامیة -
 الدولة إیراداتمن   لكي تكون موردا هاما في جمیع المجالت األجنبیةاالستثمارات  أمام أكثرفتح المجال  -

  .في الجزائر وتونس
تؤدي  أنمن اجل  األخرىالعمل على التنسیق الدائم والمستمر بین السیاسة المیزانیة والسیاسات االقتصادیة  -

 .خصوصا مع التغیرات التى تشهدها الجزائر وتونس  وجه أكملعلى  أهدافهادورها وتحقق 

نة من اجل معرفة نظومة الرقابیة على الموازنة العامة وخصوصا قانون تسویة المواز مالنظر في ال إعادة -
  .في الجزائر،و العمل على تفعیل الرقابة البعدیة في تونس  الوضعیة الحقیقة لها مباشرة بعد غلق السنة المالیة

سة لكي تكون ركیزة أساسیة  لسیا سواء في الجزائر أو تونس صادر التمویل الداخلیةالعمل على تنشیط م -
  .المیزانیة 

V. البحث  آفاق:  

تونس  –دراسة مقارنة الجزائر–لقد تناول هذا البحث موضوع سیاسة المیزانیة في عالج عجز الموازنة العامة    
دور سیاسة المیزانیة في عالج عجز الموازنة العامة في  إظهار،بحیث حاولت الدراسة 1990/2012خالل الفترة 

وذلك بسبب  أعمقبحث ودراسة  إلىهناك جوانب مازالت بحاجة  أنخالل نتائج الدراسة تبین لنا  نوم الدولتین ،
تغطي  أخرىراسات وبحوث دومنه فهذا الموضوع بحاجة ل بكل جوانبه ، اإلحاطةتشعب عناصر الموضوع وعدم 

ثرائه جوانب النقص فیه ٕ   :مقترحة وهي إشكالیات،وذلك من خالل وا

  .قیاسیة أسالیب باستعماللكلیة اثر عجز الموازنة العامة على المتغیرات االقتصادیة ا - 1
  .دور التحدیث الموازني على عجز الموازنة العامة للدولة - 2
  االقتصادیة على عجز الموازنة العامة للدولة  األزماتاثر  - 3

  

.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

 

  

  املالحققائمة
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رقام رقم : * المصدر                                                                         ٔ  .99. 98. 97: على التوالي نشرات . 33. 32. 31 29. 28. 27مجلة الجزائر باال
 

ــالسن                                ــــــــ ــــــــ   واتــــــ
  اإليرادات

1994*  1995*  1996*  1997*  1998*  

 378.6  564.8  496.0  336.1  222.2  الجباية البترولية  

  395.9  361.9  328.6  475.6  255  الموارد العادية  

 329.8  314  290.6  224  176.2  اإليرادات الجبائية  

  88.1  81.8  67.5  57.8  44.4  حاصل الضرائب المباشرة -

  11.3  10.6  9.2  6.4  6.9  حاصل التسجيل و الطابع -

عمال - ٔ   153.5  146.7  125.1  80.6  61.8  حاصل الرسوم على اال

  1.4  1.4  4.4  8.6  15.2  حاصل الضرائب غير المباشرة -

  75.5  73.5  84.4  78.6  47.9  حاصل الجمارك -

 66.1 47.9 38.6 33.6 78.8  اإليرادات غير المباشرة 

  774.5  926.7  825.2  611.7  477.2  مجموع اإليرادات العامة

 %48.88 %60.95 %60.11 %54.95 %46.56  اإليرادات البترولية من مجموع اإليرادات(%) نسبة 

 %42.58 %33.88 %35.22 %39.56 %36.92  اإليرادات الجبائية من مجموع اإليرادات(%) نسبة 

 %8.53 %5.17 %4.68 %5.49 %16.51  اإليرادات غير الجبائية(%) نسبة 

 )دينار مليار: الوحدة(  1998إلى   1994تطور إيرادات الموازنة العامة للفترة من ):   01(ملحـــــــــــق رقم
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رقام رقم : * المصدر ٔ  . 99. 98. 97: على التوالي نشرات . 33. 32. 31 29. 28. 27مجلة الجزائر باال

  السنوات                           
  اإليرادات النفقات

1994*  1995*  1996*  1997*  1998*  

 774.5  926.7  825.2  611.7  477.2  إيرادات الموازنة  

  الجباية البترولية -

  إيرادات جبائية -

  إيرادات غير مباشرة -

222.2  
398.4  

78.8  

336.1  
578.1  
33.6  

496  
786.6  

38.6  

564.8  
878.8  

47.9  

378.6  
708.4  

66.1  

 875.7 845.2 724.6 759.6 566.4  نفقات الموازنة العامة 

  نفقات التسيير -

  نفقات التجهيز -

330.4  
236 

473.7  
285.9 

550.6  
174 

643.6  
201.6 

663.9  
211.9 

رصيد الموازنة العامة 
  للدولة

 -89.2  -147.9 +100.6 +81.5  -101.2 

 )دينار ارملي: الوحدة(  1998إلى   1994الموازنة العامة للفترة من تطور ):   02(ملحـــــــــــق رقم
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ـــــرة  ):03(ملحـــــــــــــــــق رقم  ـــــة العامـــــــة للفتـــ ــور الموازنـــ  )مليار دينار: الوحدة.( 2011 – 1997تطــــــــ
 مليار دينار: الوحدة 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات/ البيان 
 5703,4 4392,9 3676,0 5190,5 3687,8 3639,8 3082,6 2229,7 1966,6 1603,2 1505,5 1578,1 950,5 774,6 926,6 ايرادات الميزانية  

 29,83 19,50 29,18- 40,75 1,32 18,08 38,25 13,38 22,67 6,49 4,60- 66,03 22,71 16,40-   %نسبة التغير   
 3979,7 2905,0 2412,7 4088,6 2796,8 2799,0 2352,7 1570,7 1350,0 1007,9 1001,4 1213,2 588,3 425,9 592,5 )مليار دينار(جباية البترولية ال

 69,78 66,13 65,63 78,77 75,84 76,90 76,32 70,44 68,65 62,87 66,52 76,88 61,89 54,98 63,94 %نسبتها من اجمالي االيرادات  
 1723,7 1487,9 1263,3 1101,9 891,0 840,8 729,9 659,0 616,6 595,3 504,1 364,9 362,2 348,7 334,1 )مليار دينار(ايرادات اخرى   

 30,22 33,87 34,37 21,23 24,16 23,10 23,68 29,56 31,35 37,13 33,48 23,12 38,11 45,02 36,06 %نسبتها من اجمالي االيرادات  
 5731,4 4466,9 4246,3 4191,0 3108,5 2453,0 2052,0 1891,8 1766,2 1550,6 1321,0 1178,1 961,7 876,0 845,1 نفقات الميزانية    

 28,31 5,20 1,32 34,82 26,72 19,54 8,47 7,11 13,90 17,38 12,13 22,50 9,78 3,66   %نسبة التغير   
 3797,2 2659,0 2300,0 2217,7 1673,9 1437,9 1245,1 1251,1 1138,1 1097,6 963,6 856,2 774,7 664,1 643,5 )مليار دينار(ات التسييرنف

 66,25 59,53 54,16 52,92 53,85 58,62 60,68 66,13 64,44 70,79 72,94 72,68 80,56 75,81 76,14 %نسبتها من اجمالي النفقات  
 1934,2 1807,9 1946,3 1973,3 1434,6 1015,1 806,9 640,7 628,1 453,0 357,4 321,9 187,0 211,9 201,6 )مليار دينار(نفقات التجهيز  

 33,75 40,47 45,84 47,08 46,15 41,38 39,32 33,87 35,56 29,21 27,06 27,32 19,44 24,19 23,86 %نسبتها من اجمالي النفقات  
 28,0- 74,0- 570,3- 999,5 579,3 1186,8 1030,6 337,9 200,4 52,6 184,5 400,0 11,2- 101,4- 81,5 يد الميزانية   رص

le BIP 2780,2 2830,5 3238,2 4123,5 4260,8 4541,9 5247,5 6150,4 7564,6 8514,8 9408,3 #### #### 12049,5 11384,8 
 le BIP    % 23,15 23,46 23,92 20,76 22,62 24,17 21,69 20,34 16,46 16,89 17,79 20,08 22,92 22,07 33,35/ قات التسيير نف

 leBIP    % 7,25 7,49 5,77 7,81 8,39 9,97 11,97 10,42 10,67 11,92 15,25 17,87 19,40 15,00 16,99/قات التجهيز نف
 leBIP      % 2,93 -3,58 -0,35 9,70 4,33 1,16 3,82 5,49 13,62 13,94 6,16 9,05 -5,68 -0,61 -0,25/يد الميزانية رص

Source:  Les  Rapports annuels de la Banque d'Algérie (2000 - 2011 ) , www.bank-of-algeria.dz 



 

 
 ـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحـــــــــــ

 

337  
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source :   www.portail.finances.gov.tn/ar/avantagesfisc.php  
 
 
 
 

  المداخیـــــل غیر الجبائیة
  بحساب م د

  ق م
2013  
 

  تحیین
2012 

  ق م ت
2012 

  نتائج
2011  

  نتائج
2010 

  نتائج
2009 

  نتائج
2008 

  نتائج
2007 

  نتائج
2006 

نتائج 
2005 

  نتائج
2001 

نتائج 
2003 

  نتائج
2002 

العدد  العناوین
الرتبي 

N°  
 1  مداخیل النفط  70.1 49.3 61.0 82.1 119.8 136.8 146.3 217.1 125.9 132.4 0.0 0.0 0.0

وب  124.7 135.6 160.2 202.0 169.5 153.5 224.0 206.2 289.5 218.8 444.0 220.0 121.0 ور أنب داخیل عب م
  الغاز

2 

عائدات المساھمات  376.8 492.7 508.2 310.5 545.2 580.5 976.7 788.6 796.0 457.5 1 397.0 875.0 157.0 1
 والمؤسسات

3 

 4 ھبات خارجیة  93.6 53.7 40.9 69.9 43.7 37.5 191.5 177.6 54.1 207.4 600.0 520.0 400.0
 5 مداخیل التخصیص 156.5 7.6 125.1 169.6 579.5 391.3 146.9 0.0 0.0 383.1 1000.0 205.0 1 300.0
إستخالص أصل  104.9 126.5 109.3 134.9 135.6 151.1 210.7 190.6 319.0 182.2 140.0 150.5 125.0

 القروض
6 

 7 مداخیل أخرى 320.4 324.8 459.8 407.1 489.5 485.2 487.2 496.7 539.3 370.8 957.0 1 599.5 1 222.0 1
 8 الجملة  247.0 1 190.2 1 464.5 1 376.0 1 082.8 2 935.9 1 383.3 2 076.8 2 123.8 2 952.2 2 5078.0 570.0 4 325.0 3

 )مليون دينار: الوحدة(  2013إلى   2001في تونس للفترة من   الجبائية غير المداخيلتطور ):   05(ــــــــق رقمملحـــ
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Source :   www.portail.finances.gov.tn/ar/avantagesfisc.php 
 
 
 

  النفقات بدون خدمة الدین
  بحساب م د

  ق م
2013  
 

  تحیین
2012 

  ق م ت
2012 

  نتائج
2011  

  نتائج
2010 

  نتائج
2009 

  نتائج
2008 

  نتائج
2007 

  نتائج
2006 

  نتائج
 2005 

  نتائج
2004 

نتائج 
2003 

  نتائج
2002 

العدد  العناوین
الرتبي 

N°  
16 972.0 

7.9% 
15 722.5 
26.1% 

14 787.0 
18.6% 

12 470.8 
24.7% 

10 001.2 
6.8% 

9 365.0 
1.1% 

9 264.3 
17.2% 

7 904.5 
11.1% 

7 112.3 
8.5% 

6 554.5 
10.9 

5 911.5 
4.3% 

5 335.4 
6.5% 

5 010.7 
6.5%  

 1  نفقات التصرف

9 780.6 
10.6% 

8 847.0 
15.2 

8 647.4 
12.6% 

7 679.4 
13.2% 

6 785.2 
7.7% 

6 298.7 
9.3% 

5 761.4 
8.1% 

5 327.5 
8.0% 

4 931.7 
7.4% 

4 591.0 
8.0% 

4 252.7 
0.4% 

3 968.0 
7.7% 

3 684.0 
7.6% 

ور  األج
  والمرتبات

1.1 

996.6 
-4.4% 

1 042.0 
21.1% 

922.1 
7.2% 

860.5 
2.3% 

841.3 
1.0% 

832.6 
15.0% 

724.0 
13.8% 

636.3 
5.8% 

601.2 
5.0% 

572.6 
3.6% 

552.6 
4.1% 

521.0 
3.8% 

502.0 
2.3% 

الوسائل 
 والمعدات

1.2 

5 700.3 
-0.2% 

5 713.5 
45.3% 

4 539.4 
15.5% 

3 930.9 
65.5% 

2 374.7 
6.3% 

2 233.7 
-19.6% 

2 778.9 
43.2% 

1 940.7 
22.9% 

1 579.4 
13.5% 

1 391.0 
25.7% 

1 106.2 
27.5% 

846.4 
2.6% 

824.7 
4.5% 

التدخالت 
 والتحویالت

1.3 

نفقات غیر  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 678.1 120.0 494.5
 موزعة

1.4 

5 500.0 
-0.3% 

5.514.1 
16.6% 

6 400.0 
35.3% 

4 728.5 
9.3% 

4 326.1 
7.8% 

4 013.7 
21.1% 

3 315.0 
18.7% 

2 793.7 
5.6% 

2 646.1 
4.8% 

2 525.7 
-1.0% 

2 550.8 
1.6% 

2 405.1 
2.8% 

2 339.8 
0.0% 

 2   نفقات التنمیة

 3 القروض  165.3 191.0 65.6 111.1 215.5 467.9 212.5 795.8 35.7- 88.7- 125.0 175.0 100.0
100.0 

 
0.0 

125.0 
 

50.0 

125.0 
 
0.0 

152.2 
 

-240.9 

121.6 
 

-157.3 

125.8 
 

670.0 

167.5 
 

45.0 

158.0 
 

309.9 

197.8 
 

35.7 

97.4 
 

13.7 

92.3 
 

-26.7 

211.9 
 

-20.9 

101.6 
 

63.7 

القروض 
الخارجیة المعاد 

  إقتراضھا 
قروض 

وتسبیقات 
 الخزینة الصافیة 

3.1  
  
3.2  
 

22 572.0 
5.4% 

21 411.6 
25.1% 

21 312.0 
24.6% 

17 110.
6 

19.7% 

14 291.6 
0.8% 

1417.5 
10.8% 

12 791.8 
14.6% 

11 166.
1 

12.0% 

9 973.9 
8.5% 

9 191.4 
7.8% 

8 527.8 
4.3% 

7 
9315 
5.5% 

7 515.
8 

4.3% 

  4  الجملة

 )مليون دينار: الوحدة(  2013إلى   2002تطور تطور النفقات بدون خدمة الدين في تونس للفترة من ):   06(ملحـــــــــــق رقم
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www.portail.finances.gov.tn/ar/avantagesfisc.php:    Source  

  موارد اإلقتراض 
    م دبحساب 

  ق م
2013  
 

  تحیین
2012 

  ق م ت
2012 

  نتائج
2011  

  نتائج
2010 

  نتائج
2009 

  نتائج
2008 

  نتائج
2007 

  نتائج
2006 

  نتائج
 2005 

  نتائج
2004 

نتائج 
2003 

  نتائج
2002 

العدد  العناوین
الرتبي 

N°  
 1  اإلقتراض الخارجي  60.0 17 082.1 2 596.8 2 601.9 1 445.6 1 422.2 1 670.6 024.4 1 634.6 335.2 1 417.0 1 574.3 1 800.0 1
1 800.0 

 
400.0 

1 400.0 

1574.3 
 

400.0 
1 174.3 

1 417.0 
 

400.0 
1 017.0 

1 335.2 
 

373.2 
962.0 

634.6 
 

165.5 
469.1 

1 024.4 
 

241.0 
783.4 

670.6 
 

122.7 
547.9 

1 422.2 
 

543.5 
878.7 

1 445.2 
 

486.8 
958.8 

1 601.9 
 

465.0 
1 136.9 

2 596.8 
 

680.4 
1916.4 

2 082.1 
 

1 043.7 
1 038.4 

1 760.0 
 

1 005.8  
754.2 

 

  اإلقتراض فوق السنة
ة  اع الخزین  52الق

  أسبوع
رقاع الخرینة القابلة 

  للتنظیر
  

1.1 

 2 اإلقتراض الخارجي 1608.1 656.8 1 427.7 1 407.3 1 772.3 015.4 1 969.8 163.0 1 224.5 1 395.8 2 340.0 4 182.3 4 017.0 5
4 314.2 

 
 

1 764.0 
1000.0 

3 337.7 
 
 

1 541.3 

3 495.4 
 
 

1 800.4 

1 649.1 
 
 
- 

359.0 
 
 
- 

348.0 
 
 
- 

227.4 
 
 

227.4 

319.9 
 
 

107.5 

19.5 
 
 
- 

841.4 
 
 

637.3 

828.4 
 
 

685.1 

922.6 
 
 

718.2 

950.8  
  
  

938.1 

سحوبات على 
القروض الخارجیة 

 :منھا
 السوق المالیة 

 الصحوك اإلسالمیة 

2.1 

602.8 719.6 719.6 
 

سحوبات على  555.7 522.3 207.0 468.5 573.0 537.5 574.9 689.2 743.9 594.5
القروض الخارجیة 

  المباشرة

2.2 

القروض الخارجیة  101.6 211.9 92.3 97.4 179.8 158.0 167.5 125.8 121.6 152.2 125.0 125.0 100.0
 المعاد إقراضھا

2.3 

 )مليون دينار: الوحدة(  2013إلى   2002تطور موارد اإلقتراض في تونس للفترة من ):   07(ملحـــــــــــق رقم
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Source :   www.portail.finances.gov.tn/ar/avantagesfisc.php 

  الدین العمومي
  بحساب م د

  ق م
2013  
 

  تحیین
2012 

  ق م ت
2012 

  نتائج
2011  
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