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وتقديرشكر
ــه و نشـــــــكره     ــا فيـــــ ــا مباركـــــ ــدا طيبـــــ ــد ا محـــــ ــذا   ن أحنمـــــ ــاز هـــــ ــى إجنـــــ ــا علـــــ ــا وأعاننـــــ وفقنـــــ

.العمل و نسأله أن يرزقنا اإلخالص فيه إنه ويل ذلك والقادر عليه

ـــــه َصـــــقـــــال رســـــول ا لی ـــــْم ( :ســـــملو ىل هللا  ـــــْیُكْم َمْعُروًفـــــا َفَكـــــاِفُئوُه ، َفـــــِإْن َل َمـــــْن َصـــــَنَع ِإَل

ـــــــْأُتُموهُ َتِجـــــــُدوا  ـــــــْد َكاَف ـــــــْم َق ـــــــَرْوا َأنَُّك ـــــــُه َحتَّـــــــى َت ـــــــاْدُعوا َل ـــــــُه َف ـــــــا ُتَكاِفُئوَن و داود ) .َم .) 1672(رواه أب

ــه،   ــل ألهلـــــــ ــا بالفضـــــــ ــعين إال أن واعرتافـــــــ ــدمال يســـــــ ــالص   أتقـــــــ ــدير و خـــــــ بالشـــــــــكر و التقـــــــ

.أسرتيو الثواب لوالدي حفظهما ا ومجيع أفراد باألجرالدعاء 

قبولـــــــه علـــــــىرمرغـــــــاد خلضـــــــالـــــــدكتور ألســـــــتاذي األســـــــتاذالـــــــوافراالحـــــــرتام الشـــــــكر و 
تصــــــويباته،و الــــــذي مل يبخــــــل بعلمــــــه ووقتــــــه وتوجيهاتــــــه و     املــــــذكرةاإلشــــــراف علــــــى هــــــذه   

.اجلزاءفجزاه ا خري 

ومـــــــا مـــــــن ســـــــبيل يف آخـــــــر هـــــــذه الكلمـــــــة ســـــــوى أن نشـــــــكر كـــــــل مـــــــن ســـــــاعدنا مـــــــن   
.بكلمةيف السر و العلن، ولو بعيدقريب أو 

:الباحث
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:ص ـالملخ
ــــــــة ــــــــة أدوات السیاســــــــة المالی ــــــــي النشــــــــاط االقتصــــــــادي  تطــــــــورت معهــــــــا كاف ــــــــة  ف ،بتطــــــــور دور الدول

الوســــیلة التــــي تســــتخدمها الدولــــة فــــي تحقیــــق باعتبــــارهوانعكــــس هــــذا التطــــور علــــى مفهــــوم اإلنفــــاق العــــام 
دمتاســـــــتخالجزائـــــــرحجـــــــم وهیكلـــــــة اإلنفـــــــاق الحكـــــــومي فـــــــي ولتوضـــــــیح تطـــــــور.االقتصـــــــادیةأهـــــــدافها

.الحدیثةالقیاسیة األسالیبالمنهج الوصفي و 
وطبیعة،هوهدف، اإلنفاقطبیعة:االقتصادیة لإلنفاق الحكومي على عوامل عدة أهمهاوتوقف اآلثار

التخطیط سالیبأو مناهجومع تطور.الوضع االقتصادي السائدو ،اإلیرادات الالزمة لتمویل اإلنفاق
صبحت تمثل الخطة المالیة الرئیسة لتنفیذ أهمیة خاصة،حیث أعامة للدولة كتسبت الموازنة الا،قتصادياال

زیادةدوات الرقابة و أتطویر و لتحكم لمن خاللهاوتعمل الدولة ، برامج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
.نفاق الحكومي كفاءة اإل

الــــــدور لجزائــــــرفــــــي االحكــــــومي اإلنفــــــاقخــــــذُ أ:إلــــــى مجموعــــــة مــــــن النتــــــائج أهمهــــــاالدراســــــةوخلصــــــت 
همیـــــــةأمـــــــع .الدولـــــــة االجتمـــــــاعيهتوجـــــــلامرافقـــــــه تزایـــــــدارســـــــتمر او ،قتصـــــــاديالكبیـــــــر فـــــــي النشـــــــاط اال

ممـــــا یســـــتدعي ترشـــــید هـــــذا الجزائـــــر،إلنفـــــاق الحكـــــومي فـــــي توجیـــــه محـــــددات التنمیـــــة االقتصـــــادیة فـــــي ا
نحـــــو المزیـــــد اإلنفـــــاق وتوجیهـــــه نحـــــو مجـــــاالت تخـــــدم التنمیـــــة الشـــــاملة ، والتأكیـــــد علـــــى ضـــــرورة التوجـــــه

ــــوة دافعــــة مــــن اإل ــــیم لمــــا لهــــم مــــن ق ــــى الصــــحة والتعل ــــاق عل ــــاء قاعــــدة لنف ــــي بن ــــة، مــــع االســــتمرار ف لتنمی
ة عادلــــــــة یــــــــصــــــــلبة مــــــــن البنیــــــــة التحتیــــــــة والمادیــــــــة واالجتماعیــــــــة المحفــــــــزة للنمــــــــو لتحقیــــــــق تنمیــــــــة حقیق

.ومستدامة 
نظام تحلیل التكلفة والعائد،، المیزانیة العامة ، التنمیة االقتصادیة ، ترشید اإلنفاق الحكومي: یةالكلمات المفتاح

).VECM(نموذج متجه تصحیح الخطأ 

ABSTRACT

With The evolution of the state role in economic activity, all the tools of the fiscal policy have

evolved . This evolution was reflected upon the concept of public spending as the means used by the

state to achieve economic goals. To illustrate the evolution of the size and structure of government

spending in Algeria, I used the descriptive approach and the modern measuring methods.

The economic effects of government spending depends on several factors, most notably: the nature

of expenditure, its goal, the nature of the necessary revenues to finance spending, and the prevailing

economic status . With the spread of economic planning and the development of its curricula and

methods, the state general balance has gained special importance. It has become the major financial
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plan for the implementation of the economic and social development programs. The state tends,

through it, to control and develop the tools and increase the efficiency of government spending .

And the study concluded a set of results, most importantly the fact that the general spending in

Algeria has taken the major role in the economic activity in Algeria, and the increase in government

spending continued accompanying the state’s social orientation with the importance of the

government spending to direct the determinants of the economic growth in Algeria. This latter notion

summons guiding this expenditure wisely and directing it towards domains that serve the

comprehensive growth. It also emphasized the necessity to head towards more spending on health and

education for their driving force for development , while continuing to build a solid base of basic,

material and social infrastructure that motivates growth to achieve a real fair and permanent

development .

Key-words : Economic growth , Rationalization of expenditure, General budget, Cost-benefit analysis
Vector Error Correction Model (VECM).

:Résumé
L'évolution du rôle de l'État dans l'activité économique a évolué avec tous les instruments de la

politique budgétaire et reflète cette évolution sur le concept des dépenses publiques que les moyens

utilisés par l'Etat dans la réalisation des objectifs économiques , et pour illustrer l' évolution de la taille

et de la structure des dépenses publiques en Algérie utilisé l'approche descriptive et des méthodes

standards modernes.

Les effets économiques des dépenses publiques dépend de plusieurs facteurs , notamment la nature

de la dépense et la nature de son but et les revenus nécessaires pour financer les dépenses et la

situation économique . Avec la propagation de la planification et le développement des programmes et

des méthodes du budget de l'Etat économique a acquis une importance particulière , comme cela est

devenu un plan financier majeur pour la mise en œuvre des programmes de développement

économique et social . Et l'état par lequel le contrôle et le développement de contrôle et d'accroître

l'efficacité des outils de dépenses du gouvernement .

L'étude a conclu des résultats les plus importants de prise de tête en Algérie rôle majeur dans

l'activité économique , a continué d'augmenter les dépenses du gouvernement dans les établissements

Algérie dirigé état social avec l'importance des dépenses du gouvernement dans l'orientation des

déterminants du développement économique en Algérie , qui appelle à la rationalisation des dépenses

et dirigé vers les zones servent le développement dans l'ensemble, et il a souligné la nécessité d'aller

vers une augmentation des dépenses en matière de santé et de l'éducation pour leur force matrice pour

le développement , tout en continuant à construire une base solide de l'infrastructure , de catalyseur

physique et social pour la croissance pour atteindre le développement d'une réalité durable et

équitable.

Mots clés :Développement économique , Rationalisation des dépenses publiques ,budget général, des coûts et

avantages , Modèle de Correction d'Erreur Vectoriel.
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المقدمة العامة 



المقدمة العامة  

أ

هــدفًا وهاجســًا تســعى جمیــع الشــعوب واألمــم بمختلــف ثقافاتهــا وأیــدلوجیاتها للعمــل ةاالقتصــادیتنمیــةمثــل الت

المجتمع و المعیشي للفرد ها الرفع من معدل المستوى أنوالبحث عن الوسائل والعوامل التي من ش،اعلى تحقیقه

تحلیـل وعكفت النظریة االقتصادیة على دراسة،التنمیة االقتصادیةمعرفة وتحدید العوامل المؤثرة في ول. ككل

ذات المقـدرة المتغیـراتتحدیـد صیاغة و لوذلك یة على المستوى النظري والتطبیقيالعدید من النماذج االقتصاد

التــي تزخــر بهـا أدبیــات االقتصــاد ؤكــد كثیـر مــن الدراســات التطبیقیـة تو . التنمیـة االقتصــادیة التفسـیریة لطبیعــة 

.ساسي في عملیة التنمیة أكمحدد فاق العام اإلنة على أهمی

أهمیــــــــــــــة اإلنفــــــــــــــاق العــــــــــــــامتعاظمــــــــــــــت،ور الدولــــــــــــــة  فــــــــــــــي النشــــــــــــــاط االقتصــــــــــــــاديتطــــــــــــــور دمــــــــــــــع و 

وصـــــــــــورة ،فـــــــــــي المیـــــــــــادین المختلفـــــــــــةهـــــــــــاتحقیـــــــــــق دور لالوســـــــــــیلة التـــــــــــي تســـــــــــتخدمها الدولـــــــــــة باعتبـــــــــــاره

تخصـــــــــص لكـــــــــل أرقـــــــــام و اعتمـــــــــادات شـــــــــكلوضـــــــــح البـــــــــرامج الحكومیـــــــــة فـــــــــي المجـــــــــاالت كافـــــــــة فـــــــــي ت

.كبر منفعة ممكنة لهمأتحقیق إلىوسعیا تلبیة للحاجیات العامة لألفرادجانب منها

تكــــــــاد هـــــــذا التطــــــــور الــــــــذي أشــــــــار إلیــــــــه البــــــــاحثون ســــــــاهم فــــــــي بلــــــــورة تعریفــــــــات جدیــــــــدة لإلنفــــــــاق العــــــــام

مبلـــــــــغ مـــــــــن المـــــــــال یخـــــــــرج مـــــــــن ذمـــــــــة شـــــــــخص إداري ( تتفـــــــــق جمیعـــــــــا علـــــــــى صـــــــــیغة جدیـــــــــدة و هـــــــــي 

.)ادا لحاجة عامةسد

ســـــــــــتثمارياالولقـــــــــــد شـــــــــــهدت معظـــــــــــم دول العـــــــــــالم زیـــــــــــادة ملحوظـــــــــــة فـــــــــــي نفقاتهـــــــــــا العامـــــــــــة بشـــــــــــقیها 

المنتجـــــــــة وزیـــــــــادة إلـــــــــىالمتدخلـــــــــة ثـــــــــم إلى،الجـــــــــاري وذلـــــــــك نتیجـــــــــة لتغیـــــــــر دور الدولـــــــــة مـــــــــن الحـــــــــارسو 

.جتماعیةو االقتصادیةاالتدخلها في الحیاة 

لخــــــــــدمات لاهــــــــــبتمویلالبشــــــــــري س المــــــــــالأنفقــــــــــات العامــــــــــة تســــــــــاهم وبشــــــــــكل مباشــــــــــر فــــــــــي تنمیــــــــــة ر الف

ــــــــــــــراد المجتمــــــــــــــع ــــــــــــــدم ألف ــــــــــــــي تق ــــــــــــــارهمالضــــــــــــــروریة كــــــــــــــالتعلیم و الصــــــــــــــحة الت ــــــــــــــةوســــــــــــــیلة باعتب التنمی

ـــــــــي الوقـــــــــت نفســـــــــهاالق ـــــــــي تـــــــــدعیم ،تصـــــــــادیة و هـــــــــدفا لهـــــــــا ف ـــــــــات دورا هامـــــــــا ف كمـــــــــا تلعـــــــــب هـــــــــذه النفق

.خطة تنمویة سلیمةأليساسا أوالتي تمثل ،القتصادلالبنیة التحیة 
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:همیة البحث أ-1

نفـاق الحكــومي فــي النشــاط حجــم اإلدور و متجسـدا فــي ول التــي ســاد فیهـا القطــاع العــام تعـد الجزائــر مــن الـد

فـي مختلـف هـدافهاأتحقیـق لفـي الجزائـرةالسلطة التنفیذیـالتي تستخدمها ساسیة األداة األیعد كما ،االقتصادي

علـى التعلـیم والصـحة والبحـث العلمـي مـن نفـاقبـین اإلتبحـاث العلمیـة ربطـالعدید مـن األن كما أ. المجاالت

وجــه القصــور فــي أهــذا الــرابط فـي الجزائــر قــد یكشـف دراســةو .خـرىأمــن جهــة قتصـادیةاالجهـة وبــین التنمیــة 

.دراسة النفقات العامة في الجزائرأهمیة منه تبرز والعام باإلنفاقكفاءة االستخدام الخاص 

: هدف البحث-2

الـــذي یلعبـــه اإلنفـــاق العـــام كمحـــرك للنشـــاط االقتصـــادي فـــي علـــى حجـــم الـــدورالتعـــرفإلـــىیهـــدف البحـــث 

وبالتــالي إمكانیــة تحدیــد أولویـــة لتنمیــة االقتصــادیةكمــا نحــاول تحدیــد أي أنــواع النفقــات أكثـــر دفعــا . الجزائــر

.كبر قدر من الكفاءةأاإلنفاق العام لتحقیق 

:إلىوبصفة عامة یهدف البحث 

وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل التنمیــــــــة االقتصــــــــادیةنفــــــــاق العــــــــام وبــــــــین بــــــــین بنــــــــود اإلمحاولــــــــة تحدیــــــــد العالقــــــــة.1

.معدالت النمو للقطاعات االقتصادیةثیر النفقات العامة على أت

هــــــــــداف ألیــــــــــات ترشــــــــــیدها مــــــــــن تحقیــــــــــق آوهــــــــــل  مكنــــــــــت .نفــــــــــاق فــــــــــي الجزائــــــــــراإلأولویــــــــــاتمعرفـــــــــة .2

نفـــــــــاق العـــــــــام یـــــــــه اإلالمعـــــــــاییر المســـــــــتخدمة فـــــــــي توجإلـــــــــىمـــــــــدى االحتكـــــــــام و التنمیـــــــــة االقتصـــــــــادیة، 

ســــــــــــــراف والتبدیــــــــــــــد المعــــــــــــــاییر االقتصــــــــــــــادیة و االجتماعیــــــــــــــة و البعــــــــــــــد عــــــــــــــن اإلإلــــــــــــــىواالنحیــــــــــــــاز 

.واالستغالل

المجـاالت إلـىنفـاق العـام نفاق ومـدى الحـرص علـى توجیـه اإلمدى الكفاءة المحققة في توجیه هذا اإلتبیان .3

.فیةلهداف األأنتاجیة للمساهمة في دفع عملیة التنمیة وتحقیق اإل
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خــالل فتــرة البحــث، وذلــك فــى توزیــع اإلنفــاق العــام علــى االســتخدامات المختلفــة فــى الجزائــرالوقــوف علــى .4

قیـاس ومحاولـةمحاولة لمعرفة اتجاهات اإلنفاق العام والتى تعكس مستوى إنتاجیة اإلنفاق العـام وفاعلیتـه 

.یولده هذا اإلنفاقالذيالنفع 

فــي ولةؤ المســأنــواع اإلنفــاق العــاماهــمالتنمیــة االقتصــادیة، وذلــك لتحدیــدقیــاس العالقــة بــین اإلنفــاق العــام و .5

.تحقیق التنمیة االقتصادیة في الجزائر

.العام في الجزائراإلنفاقولویات أمنهج مقترح لتحدید لى إالوصول .6

ا اقتــراح بعــض التوصــیات والمقترحــات لتكــون عونــإلــىمــا ســبق یهــدف البحــث فــي نهایتــه إلــىباإلضــافة 

وذلــك فــي ضــوء المؤشــرات ، تصــمیم بــرامج ذات توجــه إنمــائيعلــىلصــانعي السیاســات االقتصــادیة بــالجزائر 

. والنتائج التي سوف تتمخض عنها هذه الدراسة

:تحدید إشكالیة البحث-3

ولإلنفـاق الحكـومي الـدور البـارز فـي تحقیـق األهـداف التنمویـة یبقـىخالل كل مراحل التنمیـة فـي الجزائـر، 

. ووسیلة من وسائل تنفیذ البرامج الحكومیةفي النشاط االقتصاديهاتدخللصورة 

األهمیـــــــــة االقتصـــــــــادیة لإلنفـــــــــاق العـــــــــام فـــــــــي الجزائـــــــــر ال تعتمـــــــــد علـــــــــى حجـــــــــم هـــــــــذا اإلنفـــــــــاق أو و هـــــــــذا

ســــــــــــرعة تدفقــــــــــــه فحســــــــــــب، بــــــــــــل تعتمــــــــــــد أیضــــــــــــا علــــــــــــى مــــــــــــدى اســــــــــــتجابتها لكافــــــــــــة متطلبــــــــــــات النمــــــــــــو 

قتصـــــــــــادیة المختلفـــــــــــة داخـــــــــــل الجزائـــــــــــر، وقـــــــــــد خضـــــــــــعت العالقـــــــــــة المتـــــــــــوازن للقطاعـــــــــــات واألنشـــــــــــطة اال

بـــــــــین اإلنفــــــــــاق العـــــــــام وأنواعــــــــــه المختلفـــــــــة وأثــــــــــاره علـــــــــى التنمیــــــــــة االقتصـــــــــادیة للعدیــــــــــد مـــــــــن الدراســــــــــات 

تســـــــــــاؤل رئیســـــــــــي وهـــــــــــو محـــــــــــور ُیثَـــــــــــاراســـــــــــتنتاجات غیـــــــــــر حاســـــــــــمة ، ومنـــــــــــه  إلـــــــــــىالتـــــــــــي توصـــــــــــلت 

:مشكلة الدراسة

في تحقیق التنمیة الحكوميعن طریق اإلنفاق تصاديهل ساهم تدخل الدولة في النشاط االق•

؟2014-1990االقتصادیة في الجزائر للفترة 
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ویشــــــــــتق مـــــــــــن صـــــــــــمیم هـــــــــــذا الســــــــــؤال الرئیســـــــــــیة أســـــــــــئلة فرعیـــــــــــة أخــــــــــرى تركـــــــــــز الدراســـــــــــة مضـــــــــــمونا 

:وتحلیال في اإلجابة علیها ومنها

؟ تهامحددخصائص التنمیة االقتصادیة في الجزائر وأهمماهي

ـــــــــى القطاعـــــــــات  االقتصـــــــــادیة مـــــــــا هـــــــــي ا ـــــــــاق الحكـــــــــومي عل ـــــــــع لإلنف ـــــــــي توزی لسیاســـــــــات المتبعـــــــــة ف

؟في الجزائر

 جزائر؟في الهداف التنمیة االقتصادیة أما هي آلیات اإلنفاق الحكومي في تحیق

 ؟الحكومي في الجزائرإلنفاقهل هناك سیاسات واضحة لرفع من كفاءة

؟نمیة في الجزائرما هو اإلنفاق القطاعي األكثر دفعا لهداف الت

؟هل توجد عالقة بین اإلنفاق على التعلیم والصحة والتنمیة االقتصادیة في الجزائر

تقودنـــــــــا اإلجابـــــــــة علــــــــــى هـــــــــذه األســــــــــئلة وغیرهـــــــــا مــــــــــن األســـــــــئلة التـــــــــي قــــــــــد تطـــــــــرح فــــــــــي مثـــــــــل هــــــــــذه 

.طرح جملة من الفرضیات التي ستكون منطلقا لدراستنا هذهإلىالدراسة 

: فروض البحث -4

مراحـــــــــــل ختالفابـــــــــــعلـــــــــــى قطاعـــــــــــات االقتصـــــــــــاد الـــــــــــوطني الحكـــــــــــوميسیاســـــــــــات اإلنفـــــــــــاق تختلـــــــــــف.1

.التنمیة االقتصادیة واألهداف المتبناة في كل مرحلة 

ارتبــــــــــــاط سیاســــــــــــات اإلنفــــــــــــاق العــــــــــــام علــــــــــــى قطاعــــــــــــات االقتصــــــــــــاد الــــــــــــوطني بمــــــــــــدى وفــــــــــــرة مــــــــــــوارد .2

.تمویلها

.العام في الجزائرنفاقاإلألولویاتواضحة إستراتیجیةلیس هناك .3

.عدم كفاءته وفاعلیتهفي هو السبب الحكومي نفاقن عدم ترشید اإلإ.4

ــــــــــــــــیم والبحــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــي والصــــــــــــــــحة والضــــــــــــــــمان و الخــــــــــــــــاصالحكــــــــــــــــومينفــــــــــــــــاقاإل.5 ــــــــــــــــى التعل عل

.االجتماعي هي نفقات تدعم عملیات التنمیة البشریة فضال عن مكافحة الفقر
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ه

ــــــــاق.6 ــــــــین االنف ــــــــة ب ــــــــة قوی ــــــــاك عالق ــــــــیم والصــــــــحةالحكــــــــوميهن ــــــــى التعل ــــــــة االقتصــــــــادیةاو ،عل ــــــــي لتنمی ف

.2014-1990الجزائر للفترة 

: منهج البحث -5

ــــــــــك .1 ــــــــــل الوصــــــــــفي وذل ــــــــــى مــــــــــنهج التحلی ــــــــــد المشــــــــــكلة ووصــــــــــفهابتعتمــــــــــد الدراســــــــــة عل والرصــــــــــد .تحدی

.دبیات الموضوع النظري أل

ــــــــــى .2 ــــــــــة لإلأاعتمــــــــــد البحــــــــــث عل ــــــــــارن باســــــــــتخدام السالســــــــــل الزمنی ــــــــــل المق ــــــــــاق العــــــــــام ســــــــــلوب التحلی نف

ـــــــــــة  ـــــــــــى تطـــــــــــور هـــــــــــذا اإلأمـــــــــــن وعناصـــــــــــره المختلف ـــــــــــاق مـــــــــــن جهـــــــــــة،جـــــــــــل التعـــــــــــرف عل ـــــــــــر نف وتغی

.خرىأولویات من جهة األ

قطاعــــــات علــــــى تأثیرهــــــااســــــتخدام نمــــــوذج قیاســــــي لتحدیــــــد العالقــــــة بــــــین بعــــــض بنــــــود االنفــــــاق العــــــام و .3

لتــــــزاماالونمــــــوذج لبیــــــان ) الــــــدفاع ، الصــــــحة ، العدالــــــة ، النقــــــل و المواصــــــالت،التعلــــــیم ( االقتصــــــادیة

العـــــــبء و ســـــــعر الفائـــــــدة،و الـــــــدخل( علـــــــى المتغیـــــــرات االقتصـــــــادیة تأثیرهـــــــابیـــــــانو نفـــــــاقاإلولویـــــــاتأب

.)حجم التوظیفو عجز الموازنة، و الضریبي

ــــــــة بــــــــین .4 ــــــــاقبنــــــــود تصــــــــمیم نمــــــــوذج قیاســــــــي بغــــــــرض قیــــــــاس العالق معــــــــدالت النمــــــــوو الحكــــــــومياإلنف

.حدیثةإحصائیةبرامجاالقتصادي باستخدام 

،بنـــــــــــــك الجزائـــــــــــــر، میـــــــــــــة الرســـــــــــــمیة الصـــــــــــــادرة عـــــــــــــن وزارة المالیـــــــــــــةوســـــــــــــنعتمد علـــــــــــــى البیانـــــــــــــات الرق

عـــــــــــــــداد إفـــــــــــــــي . ینالـــــــــــــــدولیو البنـــــــــــــــكوتقاریر صـــــــــــــــندوق النقـــــــــــــــدوالـــــــــــــــدیوان الـــــــــــــــوطني لإلحصـــــــــــــــائیات،

.2014-1990السالسل الزمنیة للفترة 

: صعوبات البحث -6
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نفــــــــــــاق قیــــــــــــد تكمــــــــــــن صــــــــــــعوبات البحــــــــــــث فــــــــــــي الحصــــــــــــول علــــــــــــى المعلومــــــــــــات الخاصــــــــــــة ببنــــــــــــود اإل

ــــــــــــة ، ة المنشــــــــــــورةالدراســــــــــــ ــــــــــــي تنقصــــــــــــها الدق ــــــــــــاأوالت ــــــــــــوع حیان ــــــــــــاقوتعــــــــــــدد تقســــــــــــیمات وكــــــــــــذلك تن اإلنف

االمــــــــر الـــــــــذي . خاصـــــــــة مــــــــع التعـــــــــدیالت علــــــــى الـــــــــوزارة وكثــــــــرة الصـــــــــنادیق وتــــــــداخل المهـــــــــامالحكــــــــومي 

ــــــــــي بحــــــــــث  ــــــــــك الن الخــــــــــوض ف ــــــــــي جمــــــــــع المعلومــــــــــات عــــــــــن الموضــــــــــوع وذل ضــــــــــاعف مــــــــــن الجهــــــــــد ف

تمثــــــــل معظــــــــم جوانــــــــب ةفقــــــــات قطاعــــــــات متعــــــــددكهــــــــذا لــــــــیس بالعملیــــــــة الســــــــهلة نظــــــــرا لشــــــــموله علــــــــى ن

. الوطنيقتصاداال

:موقع البحث بالنسبة للدراسات السابقة–7

من الدراسات الرائدة في مجال تحدید العالقة بین اإلنفاق الحكومي و النمو االقتصادي الدراسة التي قام بها 

)Ram1986(1والثانیــــة ،تســــتخدم اإلنفــــاق الحكــــومي: األولــــى، باســــتخدام معــــادلتین لتحدیــــد النمــــو االقتصــــادي

-1960دولـة و ذلـك لفتـرة 115وفـي كلتـا المعـادلتین اسـتخدم بیانـات لــ ،لنمـولتستخدم اإلنفاق الخاص كمحدد 

یجابیة على النمو االقتصـادي إوكان من أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث أن لإلنفاق العام أثارا . م1980

، وثانیـــا أن الزیـــادة الحدیـــة لإلنفـــاق الحكـــومي بالنســـبة للنمـــو لهـــاتعرضـــت الدراســـة فـــي جمیـــع  الحـــاالت التـــي 

.االقتصادي موجبة 

ــــ:دراســـةو فـــي  Liang"لـ pinghan "تغیـــر هیكـــل النفقـــات العامـــة وفـــق برنـــامج تنمیـــة :2تحـــت عنـــوان

ـــــى ضـــــرورة أو ،غـــــرب الصـــــین ـــــة االقتصـــــادیة و أكـــــدت هـــــذه الدراســـــة عل ـــــرامج التنمی ـــــة ن تواكـــــب ب االجتماعی

ــــى تــــأثیرتغیــــرات فــــي هیكــــل اإلنفــــاق العــــام بصــــفة عامــــة ، كمــــا قامــــت بدراســــة  بــــرامج التنمیــــة المختلفــــة عل

ـــــات  ـــــاقمكون ـــــل وبعـــــد بـــــرامج العـــــام،اإلنف ـــــي الصـــــین قب ـــــاق العـــــام ف ـــــرامج االنف ـــــة ب ـــــل ومقارن واهتمـــــت بتحلی

ــــىالتنمیــــة ،وتوصــــلت  س المــــال أساســــیة ور األالعــــام فــــي كــــل مــــن مجــــاالت البنیــــةلإلنفــــاقحــــدوث تــــراكم إل

السـعودیة والكویـت واإلمـارات العربیـة ،أثر اإلنفاق الحكومي علـى النمـو االقتصـادي فـي المملكـة العربیـة سلوى بنت عبد الرحمن العیسى1
.17، ص 2006، جامعة الملك سعود ، اإلداریةكلیة العلوم المتحدة ،رسالة ماجستیر في االقتصاد،

2 Liang pinghan , the changes in structure of public expenditure behind the western china development program . The
empirical study based on provincial public expenditure ( march) 2005.
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نشـــــطة التـــــي نفاقیـــــة التـــــي تخـــــدم األولویـــــات اإلنفـــــاق العـــــام نحـــــو األعـــــادة توجیـــــه اإلإ،كمـــــا تـــــم جتمـــــاعياال

ــــق  ــــع وتســــاهم فــــي تحقی ــــد اقتصــــادي مرتف ــــز بعائ ــــع الــــدخلاألخــــرىهــــداف التنمیــــة أتتمی ــــل تحســــین توزی ،مث

.يالبحث العلمو التعلیمو الرعایة الصحیة،و الرعایة االجتماعیةو 

تهـدف"Nikolaos Dritsakis"3:لــفـي الیونـانقتصـادیةاالالتنمیـة نفاق الحكومي و اإل :بعنوانوفي دراسة 

. بنــاء نمــوذج اقتصــادي قیاســي للتحقــق مــن العالقــة بــین اإلنفــاق العــام والتنمیــة االقتصــادیةعلــىهــذه الورقــة 

،واألسعار واالسـتهالك فسر األجور،والبطالةتومتغیرات النموذج المستخدم یحتوي على نظام لخمس وظائف 

تـــم الحصـــول علـــى تقـــدیرات معـــادالت النمـــوذج باســـتخدام طریقـــة . وتحدیـــد االســـتثمار فـــي االقتصـــاد الیونـــاني

microftyبرنــامجوحزمــة هــا مراحلبالمربعــات الصــغرى  عــام إلــى1961بیانــات تغطــي الفتــرة مــن عــام و . 4.0

فـي جمیـع المتغیـرات ةیجابیإنفاق العام تأثیرات لتغیرات في اإللن أإلى بصفة عامة وتوصلت الدراسة . 2000

.في الیونان تنمیة االقتصادیةالالمتعلقة ب

العالقـة بـین اإلنفـاق الحكـومي والنمـو : 4بعنـوان ىزیـن العابـدین بریـدراسـة لـــالعربیة نجـد اتومن الدراس

تحدیــد العالقـة بــین اإلنفــاق إلــىوهــدف الباحـث ."1998-1970"االقتصــادي فــي المملكــة العربیــة الســعودیة 

الحكــومي، وبصــفة خاصــة اإلنفــاق االســتهالكي الحكــومي والنــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي الســعودیة، وقــد قــام 

الباحث بتقدیر إنتاجیة اإلنفاق الحكومي، وتقدیر مدى تأثیر اإلنفاق الحكـومي علـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي، 

الذي " بارو" من خالل اختبار قانون احدیثااألمثل لإلنفاق الحكومي، وقد استخدم أسلوبوكذلك تحدید الحجم

ینص على أن قیمـة اإلنفـاق الحكـومي تكـون عنـد الحـد األمثـل عنـدما تكـون قیمـة اإلنتـاج الحدیـة لهـذا اإلنفـاق 

عودیة منــتج حیــث أن أن اإلنفــاق الحكـومي فــي المملكـة العربیــة السـإلــىوقــد توصـل . مسـاویة للواحــد الصـحیح

3 Nikolaos Dritsakis , ECONOMIC DEVELOPMENT AND PUBLIC EXPENDITURE IN THE GREEK ECONOMY.
http://users.uom.gr/~drits/publications/Economic_Development_Public_Expenditure.pdf.

، مجلــة "1998-1980" ة الســعودیة للفتــرة عربیــل، العالقــة بــین اإلنفــاق الحكــومي والنمــو االقتصــادي فــي المملكــة ازیــن العابــدین بــري4
.62-49ص ،)م 2001/ هـ 1422( ، 2، ع15االقتصاد واإلدارة ، م:جامعة الملك عبد العزیز
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النــاتج إلــىنســبة %29والحجــم األمثــل لإلنفــاق الحكــومي هــو.0.387القیمــة اإلنتاجیــة الحدیــة لإلنفــاق موجبــة 

.%23هي نسبة مقاربة لمتوسط الحجم األمثل العالمي المحلي اإلجمالي و 

: 5بعنــــوانالســــعودیةالعربیــــةالمملكــــةباقتصــــادخاصــــة صــــندوق النقــــد الــــدوليوفــــي دراســــة صــــادرة عــــن 

نفــــاق نــــواع اإلأثــــرأهــــذه الورقــــة البحثیــــة درســــت:دراســــة علمیــــةالحكــــومينفــــاقاإل وقتصــــادياالالنمــــو

معتمــــــدة علــــــى ، 2010-1969للفتــــــرة االقتصــــــادي فــــــي المملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیةالحكـــــومي علــــــى النمــــــو

صــــــلت و وت، ل الفتــــــرة الطویلــــــةوخــــــالثــــــار توظیــــــف النفقــــــات فــــــي الفتــــــرة القصــــــیرة أنمــــــاذج قیاســــــیة، لتقــــــدیر 

ــــــى إالدراســــــة  ــــــة أل ــــــز النمــــــو لااالســــــتثماراتهمی ــــــة فــــــي تحفی ــــــى إضــــــافة إاالقتصــــــاديعامــــــة المحلی ــــــة أل همی

ـــــة الصـــــیحة فـــــي تحدیـــــد النمـــــو نفـــــاق علـــــىاإل ـــــل فـــــي األالنتـــــائج كمـــــا تشـــــیراالقتصـــــادي،الرعای مـــــد الطوی

التجـــــــاري لمســـــــاندة النمـــــــو حاالنفتـــــــاعلـــــــى وجـــــــوب مؤكـــــــدة. قطـــــــاع الســـــــكنعلـــــــىنفـــــــاق اإلإنتاجیـــــــةعلـــــــى 

نفــــــاق الحكــــــومي فــــــي تحدیــــــد النمــــــو االقتصــــــادي فــــــي االقتصــــــادي وتعــــــزز هــــــذه النتــــــائج الــــــدور الفعــــــال لإل

.السعودیة

ـــــــى أنفـــــــاق العـــــــام و ولیـــــــات اإل أ:بعنـــــــوان6یســـــــرى حســـــــین طـــــــاحونوفـــــــي دراســـــــة لــــــــ  ـــــــك عل ثـــــــر ذل

-1992لفتـــــــرة مـــــــن التنمیـــــــة االقتصـــــــادیة والجتماعیـــــــة فـــــــي المملكـــــــة العربیـــــــة الســـــــعودیة خـــــــالل ا

نفــــــــــاق العــــــــــام فــــــــــي الســــــــــعودیة وقیــــــــــاس العالقــــــــــة بــــــــــین دراســــــــــة هیكــــــــــل اإلإلــــــــــىهــــــــــدف البحــــــــــث .2011

وفـــــــــي ضـــــــــوء .أبعـــــــــادهبنـــــــــود االنفـــــــــاق العـــــــــام فـــــــــي الســـــــــعودیة وبـــــــــین معـــــــــدل النمـــــــــو االقتصـــــــــادي بكافـــــــــة 

العـــــــــــام فـــــــــــي المملكـــــــــــة اإلنفـــــــــــاقولویـــــــــــات ذلـــــــــــك وطبقـــــــــــا للنتـــــــــــائج المتحققـــــــــــة وضـــــــــــع هیكـــــــــــل مقتـــــــــــرح أل

.هداف التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة أودیة بما یخدم تحقیق العربیة السع

5 Saad Alshahrani, Ali Alsadiq , Economic Growth and Government Spending in Saudi Arabia: An Empirical Investigation;
Fiscal Affairs Department, IMF Working Paper, WP/14/3, International Monetary Fund, January 2014.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1403.pdf.

1992، أولویات اإلنفاق العام و أثر ذلك على التنمیة االقتصادیة و االجتماعیـة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة  خـالل الفتـرة مـن یسرى حسین طاحون6
.374، كلیة التجارة ، جامعة طنطا ، ص 2013، المجلة العلمیة  التجارة و التمویل ، المجلد الثاني ، العدد االول 2011-



المقدمة العامة  

ط

فــيالتنمـويودورهالعـاماإلنفـاق: 7بعنـوان آخـرونو محمـد صــقراالقتصـاد السـوري لــ بصـة اوفـي دراسـة خ

نفاق العام كجزء من السیاسة المالیة ومالها من دور في عملیة وقف البحث عند سیاسة اإل، السورياالقتصاد

الذي لعبته هذه السیاسة بشقیها الجاري و االستثماري في المراحل التي مـر یة االقتصادیة، ویظهر الدورالتنم

وجـــهأمـــن وجهـــینمباعتبـــارهجـــور بدراســـة الـــدعم الحكـــومي و الرواتـــب و األقـــامبهـــا االقتصـــاد الســـوري، كمـــا 

جــور وعـــرض اســة الرواتـــب واألســـة سیاوتوقــف عنـــد التحــدیات التـــي تواجــه سیاســـة الــدعم، ودر العـــام،اإلنفــاق

كـأداةنفـاق العـام بـدورها م سیاسة اإلیصالحات الواجب القیام بها لتقو كما توقف عند اإل. المشاكل المتعلقة بها

نفـــاق عـــن اإلولةؤ المســـضـــرورة التنســـیق بـــین الجهـــات مؤكـــدا علـــى مالیـــة دافعـــة لعملیـــة التنمیـــة االقتصـــادیة ، 

جهــزة وراق المالیــة فــي ســوریة و تطــویر األل ســوق األیــســراع بتفعواإلقــة،النفإنتاجیــةأبمبــدالعمــل الحكــومي و 

.المصرفیة والمالیة

اإلنفـاق العـام علـى : 8عنـوانبمحمود محمد داغر و علـي محمـد علـيلـاالقتصاد اللیبيبصة اوفي دراسة خ

سـتراتجیةإالتعـرف علـى إلـىهـدفت الدراسـة .مشروعات البنیة التحتیة وأثره  في النمو االقتصـادي فـي لیبیـا

اإلنفـاق العــام علـى مشــروعات البنیــة التحتیـة فــي لیبیـا و مــدى تــأثیره فـي النمــو االقتصـادي ، توصــل الباحثــان 

اإلنفاق العام في لیبیا ارتباطا وثیقا بمدى توفر اإلیرادات النفطیة ستراتجیةإجملة من النتائج أهمها ارتباط إلى

وأشـارت الدراسـة القیاسـیة المسـتندة . نفاق عند تدهور مستوى تـوفر اإلیـراداتتدهور مستویات اإلإلىمما أدى 

وجود تأثیر لإلنفاق العام في مشروعات البنیة التحتیة في النمـو االقتصـادي فـي إلىمنهج سببیة غرانجر إلى

إجمــالي إلــى،علــى الــرغم مــن انخفــاض حجــم التكــوین الرأســمالي الثابــت قیاســا )2004-1970( لیبیــا خــالل فتــرة 

ویوصي الباحثان بمشـاركة القطـاع الخـاص كلیـا أو جزئیـا فـي تمویـل وٕانشـاء مشـروعات البنیـة . اإلنفاق العام 

، اإلنفـاق العـام و دوره التنمـوي فـي االقتصـاد السـوري ، مجلـة جامعـة تشـرین سمیر شـرف ، هیفـاء غـدیر غـدیر، محمد صقر7
.141ص . 2008) 3(العدد ) 30(العلمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة و القانونیة المجلد للبحوث و الدراسات 

مـنهج " االقتصـادي فـي لیبیـا واإلنفـاق العـام علـى مشـروعات البنیـة التحتیـة و اثـره فـي النمـ، مد داغر و علي محمد علـيمحمود مح8
.2010صیف /51السببیة، بحوث اقتصادیة عربیة ، العدد 
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أن على اعتبــــاركبــــر لــــدور التــــراكم الرأســــمالي فــــي مشــــروعات البنیــــة التحتیــــة،أالتحتیــــة، مــــع إعطــــاء أهمیــــة 

.عالیةتتمیز بأنها ذات كثافة رأسمالیةمشروعات البنیة التحتیة

ترشـید : بعنـوان "9:بـن عـزة محمـد : دراسـةهـم الدراسـات الحدیثـة التـي عالجـة االقتصـاد الجزائـري نجـد أومن 

ــام سیاســة اإل  ــاق الع ــاعنف نفــاق فــي تحقیــق دراســة تحلیلیــة قیاســیة لــدور اإل، باألهــدافمــنهج االنضــباط بإتب

طــریة لسیاســة اإلنفــاق العــام مــن األهــم النقــاط الوصــفأإلــىتطــرق ."هــداف السیاســة االقتصــادیة فــي الجزائــرأ

وفـي  .نفاقیـةصـالح السیاسـة اإلإهم التوجهات التـي مـرت بهـا مراحـل أو المیزانیة و كذلك ةالتشریعیةالتنظیمی

السیاسة االقتصادیة فـي الجزائـر حسـب المربـع ألهدافنفاق العام دراسة قیاسیة لمدى رشادة تحقیق سیاسة اإل

نفــاق العــام والنــاتج المحلــي الحقیقــي ،اعتمــد فــي نموذجــه علــى سلســلة اإل2013-1963للفتــرة Kaldorالســحري 

.میزان التجاريلورصید اومعدل التضخم،ومعدل البطالة،معبرا عن النمو

ــــــــى ؤكــــــــد وت ــــــــأثیرنتائجــــــــه عل ــــــــي اإلاإلت ــــــــاتج المحل ــــــــي الن ــــــــاق العــــــــام ف ــــــــر جمــــــــالينف ــــــــي الجزائ ــــــــأثیرا ف ت

نفــــــــاق أكــــــــد أن زیــــــــادة اإلفما فــــــــي المــــــــدى الطویــــــــل أ،فــــــــي المــــــــدى القصــــــــیرجــــــــد ضــــــــعیفهلكنــــــــإیجابیــــــــا

نفــــــــــاق العــــــــــام العــــــــــام أثــــــــــره محــــــــــدود علــــــــــى النــــــــــاتج المحلــــــــــي االجمالي،حیــــــــــث الحــــــــــظ أنــــــــــه كلمــــــــــا زاد اإل

.جماليبالمقابل الناتج المحلي اإلنخفضا

ن مدونـــــــــــة المیزانیـــــــــــة العامـــــــــــة للجزائـــــــــــر والنفقـــــــــــات العامـــــــــــة بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة مدونـــــــــــة أومـــــــــــن نتائجـــــــــــه 

وصـــــــــــى بإصـــــــــــالح أو . ب بصـــــــــــعوبة لالحتیاجـــــــــــات الجدیـــــــــــدة لتســـــــــــییر االقتصـــــــــــاد العـــــــــــامقدیمـــــــــــة تســـــــــــتجی

نتقــــــــــــال مــــــــــــن تبویــــــــــــب المیزانیــــــــــــة العامــــــــــــة المیزانیــــــــــــة العامــــــــــــة بإدخــــــــــــال نظــــــــــــام اإلدارة باألهــــــــــــداف و اال

.عتماد في التبویب على أساس البرامجاالإلىعلى أساس الوزارات والقطاعات 

الحكــــــــــومياإلنفــــــــــاققــــــــــة بــــــــــین النمــــــــــو االقتصــــــــــادي و مــــــــــن خــــــــــالل الدراســــــــــات الســــــــــابقة یتــــــــــبن أن العال

إلـــــــــى تفصـــــــــیل لتتعـــــــــدى،المتبـــــــــادل بینهمـــــــــابأســـــــــالیب مختلفـــــــــة هـــــــــدفها تبیـــــــــان عالقـــــــــة التـــــــــأثیرعجلـــــــــت

دكتـوراه، جامعـة وحـةأطر منهج االنضباط باألهداف، دراسة تحلیلیـة قیاسـیة، تباعإبالعام اإلنفاق، ترشید سیاسة بن عزة محمد9
.2014/2015بكر بلقاید،تلمسان، سنة أبو
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ك

ـــــــــــة وربطهـــــــــــا باتجاهـــــــــــا ـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل معالجـــــــــــة محـــــــــــددات التنمی ـــــــــــك العالق ـــــــــــاق تتل ـــــــــــات اإلنف ومكون

جمــــــــــــالي المحـــــــــــــدد وأكـــــــــــــدت علــــــــــــى ضـــــــــــــرورة أوال معرفــــــــــــة الحجـــــــــــــم األمثــــــــــــل لإلنفـــــــــــــاق اإل،الحكــــــــــــومي 

النمــــــــــــو االقتصــــــــــــاديللنمــــــــــــو االقتصــــــــــــادي ، وبحثــــــــــــت أي أنــــــــــــواع اإلنفــــــــــــاق الحكــــــــــــومي المــــــــــــؤثر فــــــــــــي 

ــــــــــع ــــــــــه والمــــــــــنهج المتب ــــــــــي تجســــــــــید ،حســــــــــب تركیبت ــــــــــاق الحكــــــــــومي لكــــــــــل سیاســــــــــة ف والهــــــــــدف مــــــــــن اإلنف

ــــــــــك یتســــــــــنىوال.اسیاســــــــــات تنمویــــــــــة  ســــــــــلیمة ومتوازنــــــــــة قطاعیــــــــــا وجغرافیــــــــــ إیجــــــــــادمــــــــــن خــــــــــالل إالذل

لتوازنـــــــــــات الكلیـــــــــــة لالقتصـــــــــــادلاألساســـــــــــیةتالمحـــــــــــددابالحكـــــــــــومي اإلنفـــــــــــاقربط تـــــــــــتقدیریـــــــــــةمعـــــــــــدالت 

ـــــــــــوطني إطـــــــــــارفـــــــــــي المـــــــــــرداةةالتنمویـــــــــــفاألهـــــــــــدابـــــــــــین القطاعـــــــــــات تحقـــــــــــق إنفـــــــــــاق، مـــــــــــع نســـــــــــب ال

.تامــــــــة ترتـــــــــب فــــــــي میزانیــــــــة واضـــــــــحة و مفصــــــــلة تعبــــــــر عـــــــــن رغبــــــــات و طموحــــــــات المجتمـــــــــعشــــــــفافیة 

الســـــــــابقة و لإلجابـــــــــة علـــــــــى اإلشـــــــــكالیة مـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذه الرؤیـــــــــة المســـــــــتنبطة مـــــــــن مجمـــــــــل الدراســـــــــات

.جاء هیكل البحث على النحو التالي

: هیكل البحث -8

هـــــم أتضــــمن تتمـــــام المــــذكرة بخاتمــــة إ و تأصــــیل نظــــري ،منهــــا، ثالثــــةفصـــــولخمســــةإلــــىقســــم البحــــث 

: تيأكما یتوصیاتلاالستنتاجات وا

وتــــــــــــــم تخصیصــــــــــــــه ،صــــــــــــــادیةاالقتثیره علــــــــــــــى التنمیــــــــــــــة أتطــــــــــــــور دور الدولــــــــــــــة و تــــــــــــــ:األولالفصــــــــــــــل 

ــــــــــي النشــــــــــاط االقتصــــــــــادي لدراســــــــــة مفهــــــــــوم الحاجــــــــــة و  ــــــــــة ف ــــــــــدور الدول عناصــــــــــرها والتطــــــــــور الفكــــــــــري ل

.ة والتنمیة االقتصادیةینسانمفهوم الشامل للحاجة اإلاللى إوصوال 

، وتـــــــــــم تخصـــــــــــیه لمفهـــــــــــوم هـــــــــــداف الدولـــــــــــة التنمویـــــــــــةأالسیاســـــــــــة المالیـــــــــــة وتحقیـــــــــــق :الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني 

، مـــــــــع دواتهـــــــــا مركـــــــــزین علـــــــــى النفقـــــــــات العامـــــــــة مفهومهـــــــــاأكیـــــــــد علـــــــــى أرهـــــــــا والتالسیاســـــــــة المالیـــــــــة وتطو 

.االقتصادیةا فیما یخدم التنمیةهضرورة ترشیدها و توجیهتأكید على

علــــــى مفهــــــوم توجیـــــــه ه، ركزنــــــا فیــــــنفــــــاق الحكـــــــومي وأســــــالیبهتطــــــور مفهــــــوم ترشــــــید اإل:الفصــــــل الثالــــــث 
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ــــــاءة االقتصــــــاداإل ــــــق الكف ــــــاق الحكــــــومي وضــــــبطه لتحقی ــــــىمعــــــرجینیة،نف ــــــق األعل ــــــة لتحقی ســــــالیب المختلف

المشـــــــاریع اختیـــــــارلیب الكمیـــــــة فـــــــي اســـــــعـــــــداد المیزانیـــــــة، و األإالطـــــــرق الحدیثـــــــة فـــــــي باســـــــتخدامالترشـــــــید 

االقتصـــــــادیة تحلیـــــــل مكونـــــــات التنمیـــــــة : لرابـــــــع الفصـــــــل ا.هـــــــم التجـــــــارب الدولیـــــــةأنمائیـــــــة ، مـــــــع ذكـــــــر اإل

،بعـــــــد الوقـــــــوف علـــــــى محـــــــددات النمـــــــو.2014-1990ة نفـــــــاق الحكـــــــومي فـــــــي الجزائـــــــر للفتـــــــر واتجاهـــــــات اإل

ــــي الجزائــــرامكونأهــــمو  ــــه ف ــــاتج المحلــــي اإلت ــــي الن جمــــالي، وانعكــــاس ذلــــك ومســــاهمة القطاعــــات المختلفــــة ف

مـــــن خـــــالل عالقتـــــه مـــــع المتغیـــــرات تطـــــور النفقـــــات العامـــــة فـــــي الجزائـــــر التطـــــرق إلـــــىتم كـــــا.علـــــى الفـــــرد

ــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــات المفســــــــــــــــــر أاالقتصــــــــــــــــــادیة واختب ــــــــــــــــــاق الحكــــــــــــــــــومية لظــــــــــــــــــاهرة تزایــــــــــــــــــد اإلهــــــــــــــــــم النظری .نف

ــــق التنمیــــة االقتصــــادیة : الفصــــل الخــــامس ـــــرفــــيمســــاهمة ترشــــید اإلنفــــاق الحكــــومي فــــي تحقی ــــم و .الجزائ ت

التعـــــــرف علـــــــى دور النفقـــــــات العامـــــــة فـــــــي التنمیـــــــة االقتصـــــــادیة فـــــــي الجزائـــــــر خـــــــالل فتـــــــرة الدراســـــــة، فیـــــــه

ــــة االقتصــــادیة وشــــملنواعهــــا ودورهــــا فــــي التنأوحســــب  ــــة و التعلــــیم ، الشــــؤون : لقطاعــــات التالیــــة لمی التربی

.الــــــدفاع ، الفالحــــــة ، قطــــــاع النقـــــــلعالمیــــــة ، الشــــــؤون االجتماعیــــــة و الشــــــباب ، الصــــــحیة ، الشــــــؤون اإل

بـــــالمتغیرات االقتصـــــادیة ســـــتثمارياالالجـــــاري و بشـــــقیها لدراســـــة عالقـــــة النفقـــــات العامـــــة مبحـــــثخصـــــصو 

ــــــة ــــــد و المســــــتوى العــــــام عــــــرض ال: التالی ، مســــــتوى االســــــتخدام، مســــــتوى المعیشــــــة، االســــــتهالك لألســــــعارنق

نفــــــاق الحكــــــومي فــــــي مــــــع دراســــــة قیاســــــیة لمعرفــــــة مــــــدى تحقیــــــق اإل، جمــــــاليالقــــــومي ، النــــــاتج القــــــومي اإل

.التنمویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لألهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافالجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

بعــــــض التوصــــــیاتاقتراح و لیهــــــا،إا مــــــن الوصــــــول ا اســــــتعراض بعــــــض االســــــتنتاجات التــــــي تمكنــــــخیــــــر أوتــــــم 

.في الجزائرالتنمیة االقتصادیةفي تحقیقالحكوميفي تفعیل دور اإلنفاقنها قد تسهمأنرىوالتي



:الفصل األول

تحقیقفيالدولةدور
االقتصادیةالتنمیة
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:االقتصادیةالدولة في تحقیق التنمیةدور:لوالفصل األ 
:تمهید

فهـــــــــم العالقـــــــــة بـــــــــین الحاجـــــــــات المتعـــــــــددة الخاصـــــــــة مـــــــــن خـــــــــالل وتطـــــــــوره الدولـــــــــةدوریتضـــــــــح 

ــــــــولي والعامــــــــة،  ــــــــذ ت ــــــــرد فمن ــــــــة، كالحاجــــــــة إمــــــــر أالف ــــــــه الفردی ــــــــىشــــــــباع حاجت ــــــــبس إل الطعــــــــام والمل

. 1لــــــــــق علیــــــــــه فیمــــــــــا بعــــــــــد المجتمــــــــــعت مــــــــــا اطكونــــــــــالتــــــــــي تشــــــــــكل الجماعــــــــــات مــــــــــعو ،ىأو والمــــــــــ

ــــــــــذلك الحاجــــــــــة ظهــــــــــرت ــــــــــىنتیجــــــــــة ل ــــــــــوفیر ســــــــــتقمــــــــــن واالاألإل ــــــــــداخل و الخــــــــــارج، وت ــــــــــي ال رار ف

ن بالحاجـــــــــــــات التـــــــــــــي تعـــــــــــــرف األالحاجـــــــــــــات االجتماعیـــــــــــــةبـــــــــــــرزتو. فـــــــــــــرادالعدالـــــــــــــة بـــــــــــــین األ

ممثلـــــــــــة بالهیئـــــــــــات والمؤسســـــــــــات شــــــــــباعهاإلمفهوم الحـــــــــــدیث باحیـــــــــــث تقـــــــــــوم الدولــــــــــة بـــــــــــ، العامــــــــــة

.العامة

لى وضع التوازن في إترك قوة السوق لتعمل بحریة تامة للوصول فكرةلدى النظریة التقلیدیة دساولقد

قتصاد ثیر على االأومن ثم فلیس هناك مبرر لتدخل الدولة في الت،ظل تحقیق التوظیف الكامل للموارد

یعتمــد فیــه فكــرة الــذي"كینــز " مــع صــدور كتــاب النظریــة العامــة للعمالــة لـــ و جــل تحقیــق التنمیــة، أمــن 

سـتثمار وزیادة معـدالت االنفاق العام ، من خالل زیادة اإلقتصاديدارة النشاط االإحكومي في التدخل ال

. قتصادي وزیادة االستهالك والناتج وفرص العملجل ضمان التوازن االأمن 

ذ زمن في الفكر ولجت منعقدقتصادياالالدولة على النموثیر دور أقضایا المتعلقة بتأن الوبرغم من 

وفــي هــذا الصــدد ،المتبعــةاتلیــات والسیاســخــتالف األنــه لــم یــتم حســمها فــي الواقــع الأالً إقتصــادياال

لـى التنمیـةإلوصـول لالحاجـات العامـة لدولـة فـي تلبیـة لمثـل األؤالت تتعلق بمدى والدوراثیرت عدة تسأ

قتصـادي الدولـة فـي النشـاط اإلطـور دور تتناول نسـصـل ننا في هذا الفإواستنادا لما سبق ف. االقتصادیة

.مجتمعالكلیة للهدافأو فشل السوق في تحقیق 

خالــــد شــــحادة الخطیــــب ، المالیــــة العامــــة ، منشــــورات جامعــــة دمشــــق، مركــــز ، مهــــاینيمحمــــد خالــــد ال1
.التعلیم المفتوح، قسم المحاسبة ، بدون تاریخ



تصادیة االقدور الدولة في تحقیق التنمیةل                        والفصل األ 

3

:العمومیةةالسلعمفهوم الدولة و دور : ل والمبحث األ 

:خصائصهاوالعمومیةةالسلعمفهوم: ل واأل المطلب

بعــــض یــــوفره الســــوق، وهنــــاك حاجــــات لهــــا الــــبعض منهــــا ،ومتعــــددةفــــراد حاجــــات كبیــــرة متنوعــــة لأل

ــــى الســــوق توفیرهــــا الخدمــــة مــــن أوفقــــد تســــتهلك هــــذه الســــلعة ،الخصــــائص تجعــــل مــــن الصــــعب عل

لحجـــــم وایة وكـــــل منهـــــا مســـــو افـــــراد متســـــفـــــراد دفعـــــة واحـــــدة، وقـــــد تكـــــون طلبـــــات األطـــــرف جمیـــــع األ

ـــــل الـــــدفاع الـــــوطني، ا ـــــي اإللســـــلعة المنتجـــــة مث نتـــــاج والتـــــوازن وهـــــو یطـــــرح مشـــــكل تحدیـــــد الطلـــــب ف

1.وكذلك تحدید السعر

:العمومیةةالسلعالحاجات وتعریف:لوالفرع األ 

ــــي اللغــــة ــــاني :الحاجــــة ف ــــن منظــــور عــــن اللحی ــــال اب ــــد حُ حــــاجَ : ق ــــوُج یحــــیُج ، وق ُت ْجــــالرجــــلُ  یُح

ــــُب، والحــــوج : وقــــال الَحــــْوُج . ي اْحًتْجــــتُ أوحْجــــُت  ــــر: الَطَل غــــة هــــو مــــا لفمــــدلول الحاجــــة فــــي ال. الَفْق

2.نسان و یطلبهلیه اإلیفتقر إ

إلــــىتعــــرف الحاجــــة عامــــة بــــأن یكــــون الموجــــود علــــى حالــــة یفتقــــر فیهــــا :صــــطالح الحاجــــة فــــي اال

.ماهو ضروري لبلوغه غایة ما

ضــــحوا أو قتصــــادي، فاقتصــــاد بموضــــوع الحاجــــة واعتبروهــــا محــــور كــــل نشــــاط هــــتم علمــــاء االاوقــــد 

عــــادة ر لشــــعو نهــــا شــــعور شخصــــي بالرغــــة فــــي الحصــــول علــــى شــــيء معــــین ویرافــــق هــــذا اأالحاجــــة ب

ــــاألأوســــتقرار حســــاس بالحرمــــان وبعــــدم االإ ــــدفع بصــــاحب الحاجــــة لم وعــــدم الرضــــا، األب ــــذي ی مــــر ال

ل و عنذئــــــذ یحــــــل محــــــل الشــــــعور األ،وذلــــــك بالحصــــــول علــــــى الشــــــىء المطلوبتلبیتهــــــاإلــــــىللســــــعي 

طروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة،  أ، تدخل الدولة في ظل االنتقال إلى اقتصاد السوق مداه و حدوده ، صرارمة عبد الوحید1
ص.2006، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، السنة الجامعیة جامعة منتوري قسنطینة 

، الحاجــــات العامــــة فــــي االقتصــــاد االســـــالمي ، رســــالة ماجســــتیر فــــي االقتصــــاد االســـــالمي ، محمــــد نــــوري شــــیخي كـــــولر2
.8، ص 1993جامعة الیرموك، سنة 
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قتصــــــادیة هــــــي الرغبــــــة فــــــي الحصــــــول علــــــى حاجــــــة اإلفال،اللــــــذةأوطمئنــــــان اإلرتیــــــاح و حســــــاس باالإ

.نسانعتبارها قادرة على تحقیق منافع معینة لإلاة بخدمأوسلعة 

Davide"قـــــــــام هیـــــــــوم المـــــــــیالدي19القـــــــــرنفـــــــــيو  Hume" نتـــــــــاج الســـــــــلع إببحـــــــــث حـــــــــول مصـــــــــاعب

Traité"العمومیــــــة فــــــي كتابــــــه de la nature humaine" دام ســــــمیث فــــــي أودرســــــها بعــــــده1939ســــــنة

الســــلع العمومیــــة، إلــــىشــــار أل مــــن أو تبــــر ویعمــــم ثــــم تلتهــــا كتابــــات كثیــــرة،كتابــــه بحــــث فــــي ثــــروة األ

ــــى وعــــرف  ــــة عل ــــافس عأالســــلع العمومی ــــه الیوجــــد تن ــــى اســــتهالكها و ن ــــرد مــــن أقصــــاء إال یمكــــن ل ي ف

ــــك ي فــــرد مــــن أقصــــاء إكها ویمكــــن ســــتهالفــــراد إلالســــلع الخاصــــة التــــي یتنــــافس األوهــــي عكــــس ،ذل

. داةویعتبر السعر هو األذلك

فراد مــــن رفاهیــــة البــــاقین، فــــاألینــــتقصفــــراد ال حــــد األأمــــن طــــرف المــــثنــــارة العمومیــــة اإلبنتفــــاع فاإل

ـــــى  مجموعـــــة مـــــنهم أوفـــــراد حـــــد األأقصـــــاء إردنـــــاأذا مـــــا إ و ، ســـــتهالك هـــــذه الخدمـــــةاال یتنافســـــون عل

.جتماعیةالموانع السیاسیة و اإلإلىضافة ن ذلك یتطلب تكالیف مرتفعة باإلإف

ن تلبــــي حاجــــات عــــدد مــــن أنهــــا یمكــــن أصــــة فــــي الســــلع العمومیــــة عــــن الســــلع الخاC.Myles1ویمیــــز

، ال حاجـــــة مســـــتعمل واحـــــد فقـــــطإتلبـــــي الســـــلعة الخاصـــــة الن أ، فـــــي حـــــین فـــــراد فـــــي نفـــــس الوقـــــتاأل

ــــة یمكــــن إ و  ــــت الســــلعة العمومی ــــول عنهــــا ســــلعة مــــن األمتعــــددة ف اطــــر أســــتهالكها مــــن اذا كان ــــراد نق ف

. عمومیة

ذ تعتبــــــر ســــــلعة عامــــــة تلــــــك التــــــي یمكــــــن إبــــــالتركیز علــــــى خصائصــــــهاWolfelspergerیعرفهــــــابینمــــــا

شـــــــعة أمـــــــن العمـــــــومي و مثـــــــل األالبـــــــاقین مـــــــن ذلـــــــك ن یحـــــــرمأفـــــــراد دون حـــــــد األأســـــــتهالكها مـــــــن ا

.حدیقة عمومیة أوالشمس 

ــــــزامن فــــــي أونالحــــــظ  ــــــدأ الت ــــــف التعــــــاریف ركــــــزت علــــــى مب ــــــات الكمیــــــة االن مختل ســــــتهالك مــــــع ثب

1Gareth D. Myles , Public Economics , Cambridge University Press 2002 , P258.
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ــــــة اإلإالمســــــتهلكة وعــــــدم  ــــــى قصــــــاءمكانی فید منهــــــا ســــــتز المســــــتفید منهــــــا ویو اجــــــتعتهــــــا تن منفأ، بمعن

. یســــــتفید منهــــــا الجمیـــــــعن أالعدالــــــة الیمكـــــــن توفیرهــــــا لشــــــخص دون أوالغیــــــر بالضــــــرورة، فالــــــدفاع 

ضــــــافیة كفــــــتح إســــــتفادة منهــــــا الجمیــــــع دون تكلفــــــة ادیــــــت لفــــــرد أكــــــذلك فهنــــــاك مــــــن الخــــــدمات متــــــى 

حـــــوال ال تصـــــلح الســـــوق وفـــــي هـــــذه األ. ضـــــافیةإخـــــرون دون تكلفـــــة جســـــر حیـــــث یفیـــــد األأوطریـــــق 

.1ماتدلتوفیر هذه الخ

ـــــاه ـــــف تبن ـــــس التعری ـــــى خصـــــائص عـــــدم A.Schotterونف ـــــة اإلإمعتمـــــدا عل قصـــــاء و الدیمومـــــة مكانی

خاریجیــــــــة عنــــــــد الثارهــــــــا أن الســــــــلع العمومیــــــــة تتمیــــــــز بأBuchanaaویــــــــرى .ســــــــتهالك المتــــــــزامنواال

یتمثـــــل اخارجیـــــاثـــــر أخـــــاص تولـــــد ســـــتهالكه الخدمـــــة إلأونتـــــاج ســـــلعة ي فـــــرد إلأســـــتهالك فنشـــــاط اإل

.خرینآافرادأفي منفعة یستفید منها 

بصـــــیادي الســـــمك الـــــذین یعیشـــــون فـــــي جزیـــــرة معزولـــــة و لهـــــم قـــــوارب صـــــید تواجـــــه لٌ مثـــــبُ ضـــــرَ یُ و

منــــارة تصـــــبح ملحـــــة ومــــن مصـــــلحة كـــــل إلـــــىن الحاجـــــة إصـــــطدام بالصــــخور، ومـــــن ثـــــم فــــخطــــر اال

ن تجتمـــــع أســــمح ببنــــاء هــــذه المنــــارة، فــــیمكن تصــــاد الســــوق بشــــكل بســــیط ال یقاصــــیاد ســــمك، لكــــن 

مجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــیادین و یتفقـــــــوا علـــــــى بنـــــــاء المنـــــــارة مقتســـــــمین التكلفـــــــة فیمـــــــا بیـــــــنهم لكـــــــنهم ال 

قتســــــام المنــــــافع فیمــــــا بیــــــنهم ا، و الیســــــتطعون نتفــــــاع بهــــــایســــــتطیعون منــــــع بــــــاقي الصــــــیادین مــــــن اال

. نتفــــاع بهـــــاالخــــرین مـــــن امنـــــع اآل، وبـــــذلك تعتبــــر المنـــــارة كمثــــال للســـــلع العمومیــــة فـــــال یمكــــنفقــــط

.فرادألال یمكن تجزئة الخدمة المقدمة لنه أل

ــــد طــــرح المشــــروع كفكــــرة ــــي التكــــالیف مــــادام بأرفــــض ذا مــــاإ و فعن مكانــــه إحــــد الصــــیادین المشــــاركة ف

قصـــــــاؤه منهـــــــا، ویتبـــــــع بـــــــذلك ســـــــلوك الفـــــــارس إنـــــــه ال یمكـــــــن ســـــــتفادة مـــــــن المنـــــــارة بعـــــــد بنائهـــــــا ألاال

Free"المســـــتقل  rider "ـــــة دون تحمـــــل التكـــــالیفي االأ ن كـــــل أوبمـــــا ،ســـــتفادة مـــــن الســـــلعة العمومی

.23، ص 1998لى، و ، دور الدولة في االقتصاد، دار الشروق ، الطبعة األىو حازم البیال 1
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ن إتبــــاع ســــلوك الفــــارس المســــتقبل، ومــــن ثــــم فــــابفضــــل و الخاصــــة فهــــو تهفــــرد عقالنــــي یتبــــع مصــــلح

ین ن كـــــل الصـــــیادأذا ضـــــمن إال إي فـــــرد بالمشـــــاركة فـــــي التكـــــالیف أهـــــا وال یقبـــــل ؤ المنـــــارة ال یـــــتم بنا

.ذا وجدت قوة تجبرهم على ذلكإال إوال یكون ذلك ،من التكلفةایتحملون جزء

نهـا ركـزت علـى خصـائص السـلع العمومیـة ومقارنتهـا مـع السـلع أمثلة السـابقة نالحـظ من التعاریف واأل

ل، فمـثال فـیلم سـینمائي و اخاصـیة هامـة وهـي عـدم قابلیتهـا للتملـك والتـدإلـىنها لـم تشـر أالخاصة، كما 

ي فـرد ال یـدفع أقصـاء إذ یمكـن إقصـاء واحد ولكن یتمیـز بخاصـیة اإلكثر من فرد وفي وقتأینتفع به 

لها فــي الســوق و ان هــذه الســلعة تعتبــر ملكیــة خاصــة ویمكــن تــدأكمــا ،هــااثمــن مقابــل المنفعــة التــي یتلق

.الدفاع الوطنيأونارة العمومیة وبذلك فهي تعتبر سلعة خاصة عكس اإل

: خصـائص السـلعة العامـة: الفـرع الثـاني 

:وهــي الخاصــة الســلعالعامــة بعــدد مــن الخصــائص تمیزهــا عــن غیرهــا مــن الســلعةتتســم 

حــــــد أســــــتهالكها مــــــن افعكــــــس الســــــلع الخاصـــــة التــــــي یــــــؤدي :قصــــــاءعــــــدم القــــــدرة علــــــى اإل: ال أو 

یمكــــــن اســــــتهالكها مــــــن طــــــرف ن الســــــلع العامــــــة إاقین وحرمنــــــاهم منهــــــا، فــــــبــــــقصــــــاء الإإلــــــىفــــــراد األ

ن یتــــــوفر عامــــــل أفــــــال یمكــــــن ، تكــــــررةحیانــــــا وبصــــــفة مأفــــــراد وفــــــي نفــــــس الوقــــــت مجموعــــــة مــــــن األ

ــــة الخاصــــة قصــــاءاإل ــــة علــــى الســــلع العمومیــــة فیصــــبح أووهــــذا لعــــدم تــــوفر الملكی الحــــق فــــي الملكی

ث مــــن الخــــارجي حیـــــنتفـــــاع وینفــــي حــــق التملــــك والتصــــرف، ومثـــــال ذلــــك األلكــــل فــــرد الحــــق فــــي اال

.حد منهأي أقصاء إیمكن نتفاع به والیمكن لكل فرد اال

العامـــــــة بظـــــــاهرة وجـــــــود اآلثـــــــار الســـــــلعتتســـــــم :Extenalities1وجـــــــود اآلثـــــــار الخارجیـــــــة : ثانیـــــــا

وقــــد تكــــون هــــذه اآلثــــار موجبــــة فــــي ،ســــتهالكفــــي جانــــب االأونتــــاج الخارجیــــة ســــواء فــــي جانــــب اإل

ـــــز عتمـــــان1 ـــــة، ســـــعید عبـــــد العزی ـــــدار الجامعی ـــــة، ال ، اقتصـــــادیات الخـــــدمات و المشـــــروعات العامـــــة ،دراســـــات نظریـــــة تظبیقی
.41، ص2000سنة 
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ــــــى المجتمــــــع ،  فــــــي صــــــورة تكــــــالیف إضــــــافیة یتحملهــــــا المجتمــــــع ســــــالبةأوصــــــورة منــــــافع تعــــــود عل

ـــــافع ـــــب التكـــــالیف الخاصـــــة والمن ـــــة ال یســـــتطیع نظـــــام الســـــوق أوضـــــافیة والتكـــــالیف اإل،بجان الخارجی

.إظهارها، ومن ثم فإن السعر السوقى ال یعكس مثل هذه اآلثار

یــــــر التكــــــالیف الخارجیــــــة یجعــــــل نظــــــام الســــــوق غأووبصــــــفة عامــــــة فــــــإن وجــــــود المنــــــافع الخارجیــــــة  

والـــــــذي ، كمـــــــا یســـــــمى بالتخصـــــــیص األمثـــــــلأوقـــــــادر علـــــــى تحقیـــــــق التخصـــــــیص الكـــــــفء للمـــــــوارد 

ـــــــــــافع الحدیـــــــــــة اإل Marginalجتماعیـــــــــــة یتحقـــــــــــق عنـــــــــــدما تتعـــــــــــادل المن Social Benefits)MSB( مـــــــــــع

Marginal"جتماعیـــــــــة التكــــــــالیف الحدیــــــــة اال Social Costs ) "MSC( كفــــــــاءة یتحقـــــــــق ال، أي أن شـــــــــرط

: عندما
MSB=MSC

MSB= MEB+MPB(*)

:حیث
MPB : بمعنــــــى آخــــــر المنفعــــــة التــــــي یســــــتمدها المســــــتهلك أوالمنفعــــــة الحدیــــــة الخاصــــــة إلــــــىتشــــــیر

ســــــتكمال إالمباشــــــر مــــــن الوحــــــدة األخیــــــرة، مثــــــل المنفعــــــة التــــــي تعــــــود علــــــى الشــــــخص المــــــتعلم مــــــن 

. لىاالجامعي مثل الزیادة المتوقعة في الدخل نتیجة لحصوله على تعلیم عهتعلیم

MEB: أوالمنفعـــــة الحدیـــــة الخارجیـــــة التـــــي تعـــــود علـــــى األفـــــراد اآلخـــــرین مـــــن اســـــتهالك إلـــــىتشـــــیر

مجموعــــة أوســــتكمال فــــرد مــــا اإنتــــاج الوحــــدة األخیــــرة، مثــــل المنــــافع التــــي تعــــود علــــى المجتمــــع مــــن 

.قتصادیةوزیادة معدالت التنمیة االالوطنيمن األفراد تعلیمهم العالي مثل زیادة الوعي 
MSC= MEC+ MPC (*)

: حیث
MPC: نتـــــــاج آخـــــــر وحـــــــدة مـــــــن إالتكلفـــــــة التـــــــي یتحملهـــــــا المنـــــــتج المباشـــــــر فـــــــي ســـــــبیل إلـــــــىتشـــــــیر

.اإلنتاج

MEC : ــــــرة ــــــاج الوحــــــدة األخی ــــــي یتحملهــــــا اآلخــــــرون نتیجــــــة إلنت ــــــة الت ــــــل ، اســــــتهالكهاأوالتكلف وتتمث
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ـــــاج ـــــة نتیجـــــة إلنت ـــــوث البیئ الناتجـــــة عـــــن والتكـــــالیف.هـــــذه التكـــــالیف فـــــي التكـــــالیف الناتجـــــة عـــــن تل

.زیادة الضوضاء، وٕازعاج السكان واألفراد الناتجة عن تشغیل

خارجیـــــة ضـــــخمة مثـــــل أوالعدیـــــد مـــــن المشـــــروعات والصـــــناعات یتولـــــد عنهـــــا منـــــافع إضـــــافیة توجـــــدو 

فبــــــــالرغم مــــــــن أن هــــــــذه المشــــــــروعات لهــــــــا منــــــــافع . لــــــــخإ...مشــــــــروعات الــــــــري والصــــــــرف والطــــــــرق 

ـــــــة بمنافعهـــــــا الخاصـــــــة إ ـــــــة ضـــــــخمة مقارن ال أن رجـــــــال األعمـــــــال فـــــــي القطـــــــاع الخـــــــاص قـــــــد خارجی

، وكـــــذلك نخفـــــاض منافعهــــا الخاصــــةعات نظــــرا إلســـــتثمار أمــــوالهم فــــي تلـــــك المشــــرو إیحجمــــون عــــن 

مبــــالغ ضــــخمة لتنفیــــذها قــــد یعجــــز القطــــاع إلــــى، واحتیاجهــــا طــــة بهــــارتفــــاع درجــــة المخــــاطرة المرتبإل

ویـــــــنجم الـــــــوطنيقتصـــــــاد الونظـــــــرا ألن هـــــــذه المشـــــــروعات تعتبـــــــر حیویـــــــة ل. الخـــــــاص عـــــــن توفیرهـــــــا

شـــــى الكمیـــــات اعنهـــــا منـــــافع خارجیـــــة ضـــــخمة جـــــدا فـــــإن األمـــــر یســـــتلزم تـــــدخل الدولـــــة إلنتاجهـــــا لتتم

1.قتصادیةالمتاحة منها مع اعتبارات الكفاءة اال

كبیــــــرة مثــــــل خــــــدمات وأیضــــــا هنــــــاك بعــــــض المنتجــــــات األخــــــرى التــــــي تكــــــون لهــــــا منــــــافع خارجیــــــة

تكــــــون تكلفــــــة إنتاجهــــــا مرتفعــــــة نســــــبیا، ممــــــا یــــــدفع جهــــــاز ، فمثــــــل هــــــذه الخــــــدمات التعلــــــیم والصــــــحة

ــــــثمن  ــــــىال ــــــرة مــــــن إشــــــباع إل ــــــات الفقی ــــــد أســــــعارها عنــــــد مســــــتویات مرتفعــــــة تعجــــــز معهــــــا الطبق تحدی

ســـــتفادة االإلـــــى، بـــــالرغم مـــــن أن هـــــذه الطبقـــــات هـــــي األكثـــــر حاجـــــة الخـــــدماتاحتیاجاتهـــــا مـــــن تلـــــك

ـــــر حاجـــــبهـــــذه الخـــــدمات ـــــدخول المنخفضـــــة هـــــم األكث ـــــىة ، فأصـــــحاب ال ـــــإل ـــــة ف ـــــائهم رغب ـــــیم أبن ي تعل

ـــــــي المســـــــتقبلمـــــــتحســـــــن مســـــــتوى  ـــــــه كلمـــــــا زاد المســـــــتوى التعلیاب،دخولهم ف ـــــــار أن مـــــــي كلمـــــــا زاد عتب

، وكلمــــــا زادت فــــــرص الشــــــخص المــــــتعلم مــــــن الــــــزواج بفتــــــاة متعلمــــــة لــــــیس مســــــتوى الــــــدخل المتوقــــــع

.فقط بل ومن أسرة غنیة

الخـــــــدمات ســـــــوف یســـــــمح وفـــــــي ضـــــــوء مـــــــا ســـــــبق فـــــــإن تـــــــرك نظـــــــام الســـــــوق الحـــــــر إلشـــــــباع هـــــــذه

.43ق ، صنفس المرجع السابسعید عبد العزیز عتمان1
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حتیاجـــــــــــات الحقیقیـــــــــــة ألفـــــــــــراد بتوجیـــــــــــه جـــــــــــزء مـــــــــــن المـــــــــــوارد االقتصـــــــــــادیة أقـــــــــــل بكثیـــــــــــر مـــــــــــن اال

، وبالتــــــــــالي ســــــــــوف یحــــــــــرم العدیــــــــــد مــــــــــن أفــــــــــراد المجتمــــــــــع مــــــــــن التمتــــــــــع بمنــــــــــافع هــــــــــذه المجتمــــــــــع

ـــــــــــــیس العتبـــــــــــــارات اقتصـــــــــــــادیة  ـــــــــــــق بقصـــــــــــــور عتبـــــــــــــااجتماعیـــــــــــــة بـــــــــــــل الأوالخـــــــــــــدمات ل رات تتعل

ــــــــة لمثــــــــل هــــــــذه الخــــــــدماتإظهــــــــار الوعجــــــــزه عــــــــن نظــــــــام الســــــــوق الحــــــــر ، فنظــــــــام منــــــــافع الخارجی

ــــــــافع والتكــــــــالیف الخاصــــــــة ــــــــم فــــــــإن نظــــــــام الســــــــوق . الســــــــوق الحــــــــر ال یعكــــــــس ســــــــوى المن ومــــــــن ث

قتصــــــــــــادیة تخصیصــــــــــــا كــــــــــــفء إال فــــــــــــي الحــــــــــــر ســــــــــــوف یعجــــــــــــز عــــــــــــن تخصــــــــــــیص المــــــــــــوارد اال

.استهالكها آثار خارجیةأوحالة السلع الخاصة التي ال یترتب على إنتاجها 

ثرون أفراد الـــذین یتـــفضـــل تقـــدیمها مـــن طـــرف الدولـــة فـــاألالســـلع العمومیـــة تجعـــل مـــن األن خصـــائصإ

فراد حد األأذا كان إن یساهموا في تكالیفها، فأبالكمیات المعروضة من هذه السلع یكون من مصلحتهم 

ذلك، فـراد بـن یسـاهم بقـدر معـین فـي التكلفـة، وقـد یقنـع بـاقي األأل و امنـه الخـارجي مـثال فهـو یحـأیهتم ب

فــراد مــن ال یریــد المســاهمة فــي هــذه ن نجــد مــن األأنــه یمكــن إمــور بصــورة فردیــة فذا مــا تمــت األإلكــن 

همالـه بالنسـبة للتكلفـة العامـة للخدمـة كمـا إثـر ضـعیف جـدا و یمكـن ألهـا سیكون ن مساهمته الخدمة أل

فـراد، مسـاهمات األذا كـان مسـتوى العـرض للخدمـة مسـتقل عـن مـدىإ نه ال ینتفع كثیر بهذه العملیة، و أ

ن كــل فــرد أي أنــاني بطبعــه فیكــون مــن مصــلحته عــدم الكشــف عــن حاجاتــه ورغباتــه، أن الفــرد أوبمــا 

فـراد وهـو مـا نسـمیه بالفـارس المسـتقل ولهـذا ن ینتفع من الخدمات العامـة علـى حسـاب بـاقي األأل و ایح

.فرض الضرائبعن طریق الخدمة العامة على كل المواطنین ل الدولة توزیع تكلفةو اتح

:العمومیةةعرض السلعشكالیةإ:الثانيالمطلب 

ي فـــــرد مـــــن ذلـــــك أقصـــــاء مكانیـــــة إلإســـــتهالكها وال إن الســـــلع العمومیـــــة ال یوجـــــد تنـــــافس علـــــى أبمـــــا 

ـــــاك إفـــــ ـــــث هن ـــــوفیر هـــــذه الســـــلعة حی ـــــان مشـــــكالن أساســـــیان ن الســـــوق یفشـــــل فـــــي ت مـــــام عـــــرض أیقف

: العمومیة وهماالسلع السوق 
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Free(الحر أوالفارس المستقل :ل والفرع األ  Rider (:

نــــــه للحصــــــول علــــــى أویرجــــــع الفضــــــل فــــــي تســــــلیط الضــــــوء علــــــى هــــــذه الظــــــاهرة لهیــــــوم حیــــــث راى 

ــــام بعمــــل جمــــاعي أوفــــراد ســــواء كانــــت كبیــــرة ن مجموعــــة مــــن األو اتعــــ لتــــوفیر ســــلعة أوصــــغیرة للقی

تــــــه و مالــــــه مــــــا دام ووقن مــــــن مصــــــلحة الفــــــرد عــــــدم المشــــــاركة والتــــــوفیر مــــــن جهــــــده إفــــــ، عمومیــــــة

ــــاقي المجموعــــة ــــة اإلإذا فعــــدم إ.ویســــتفید هــــو منــــه،العمــــل یقــــوم بــــه ب ــــة الســــلع مكانی قصــــاء فــــي حال

ســـــتهالك ســـــتفادة مـــــن االتبـــــاع ســـــلوك طفیلـــــي، والـــــذي یتمثـــــل فـــــي االافـــــراد علـــــى العمومیـــــة تحـــــث األ

ـــــزام ـــــى الســـــلع ان و الكـــــامن و المت ـــــل الحصـــــول عل لعامـــــة، هـــــذا دون المســـــاهمة فـــــي التكـــــالیف و تموی

ــــي نظــــام معــــین  ــــة الســــلع ال یمكــــن اســــتهالك ســــلعة مــــا دون مقابــــلأفف ــــن یــــتم تحدیــــد حقــــوق ملكی . ی

ـــــي حالـــــة عـــــدم  ـــــة إلكـــــن ف عطـــــاء الحـــــق علـــــى إال یمكـــــن بعـــــض المســـــتهلكینأوحـــــد أقصـــــاء إمكانی

free"ســــلعة عامــــة و كلمــــة  Rider" تعنــــي بــــه المســــافر الــــذي یســــتفید مــــن و ســــیلة النقــــل الجماعیــــة

ـــــــدفعأدون ـــــــة الفـــــــارس المســـــــتقل ، مقابـــــــل ذلـــــــك ن ی الحـــــــر و ال أوویصـــــــطلح علیـــــــه باللغـــــــة العربی

حیـــــان یســـــتهلك الســـــلعة العمومیـــــة دون نـــــه فـــــي بعـــــض األأذ إ،یعنـــــي بالضـــــرورة ذلـــــك الفـــــرد الســـــیىء

le passager"رادته مثل الدفاع الوطني و نجدها في الفرنسیة تحت مصطلح إ clandestin."

نـــــه یمكنـــــه تعظـــــیم منفعتـــــه أعتبـــــاراك محفـــــزات لـــــدفع حصـــــته مـــــن التكلفـــــة بوبالتـــــالي فـــــالفرد ال یملـــــ

ن أســـــتفادة مـــــن الســـــلعة العامـــــة دون نـــــه عقالنـــــي فهـــــو یســـــعى لالأن یـــــدفع مقابـــــل ذلـــــك و بمـــــا أدون 

.یساهم في تمویل تكالیفها

: شكالیة الفارس المستقل تحلیل االقتصادي إللا: الثاني الفرع 

ن و اال یوجـد تعـعتمـاد نمـوذج لشخصـینالعـاب بمستقل نستعمل نظریـة األشكالیة الفارس الإكثر ألفهم 

ستراتیجیات اعتمدا على أذا ما إ و ، مهجورةجزیرة خصین یعیشان فيشفتراض اوبضات،و ابینهما وال مف
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یحصـل كـل فـرد علـى رقـم یمثـل مسـتوى المنفعـة، فیكـون لـدینا بحیـث ختیـار فراد من خاللهـا باإلیقوم األ

: فق الجدول التاليو زق المسجونین و أیة تشبه ملعبة تمثل و ضع

.زق المسجونینألعاب منظریة األ : )1-1(جدول رقم 

Aالشخص 

نو االتعالمخالفة

التع2/86/6
و ا

ن

C
oopération

B

2/22/8

المخالفة

D
éfection

.العلمي مجلة العلوم ، مؤسسة الكویت لتقدم، Kaushik Basu:  المصدر 

ــــد التعــــ ــــو انالحــــظ عن ــــى إن ف ــــر تع6ن كــــل فــــرد سیحصــــل عل ــــة غی ــــان كــــل ،نیــــةو او لكــــن اللعب إذا ف

ــــــة األففــــــي. ن یســــــاهم فــــــي تكالیفهــــــاأســــــتفادة مــــــن الســــــلعة العامــــــة دون ل االو افــــــرد یحــــــ ــــــى و المرحل ل

ولكـــــن 2الثـــــاني مـــــن و8د مـــــن یفـــــراد سیســـــتفحـــــد األأن أي أحـــــدى وضـــــعیات المخالفـــــة إتكـــــون فـــــي 

ســـــتمرار ل المحافظـــــة علـــــى وضـــــعیته باالو ایحـــــ8ســـــتفاد مـــــنان الفـــــرد الـــــذي إثانیـــــة فـــــالرحلـــــة مفـــــي ال

ل و انـــــه یحـــــإف2مـــــا الفـــــرد الـــــذي منفعتـــــه أقتنـــــاء الســـــلعة العامـــــة افــــي عـــــدم المســـــاهمة فـــــي التكـــــالیف و 

ي مــــن الفــــردین فــــي الســــلعة أذا لــــم یســــاهم إلكــــن ،8مســــتوى المنفعــــة إلــــىتعظــــیم منفعتــــه والوصــــول 

، 2منهـــــا صـــــفر ومـــــن ثـــــم یحصـــــل كـــــل فـــــرد علـــــى منفعـــــة مقـــــدارها ن الكمیـــــة المقتنـــــاة العامـــــة فســـــتكو 

.ن یكون الفارس الحرأل و ان كل واحد یحأل

ــــــاب الحــــــافز لــــــدى األةالمطروحــــــشــــــكالیةفإل شــــــخاص للمســــــاهمة فــــــي فــــــي الســــــلع العامــــــة هــــــو غی
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ــــى  ــــزین عل ــــر محف ــــالي فهــــم غی ــــدةتبــــاع االاالتكــــالیف وبالت ــــي . ســــتراتیجیة الجی ذا إ الســــوق و قتصــــاد اوف

ن ذلــــك إفــــراد نفــــس الســــلوك فــــذا مــــا ســــلك كــــل األإ مــــا تــــرك الفــــرد حــــرا فهــــو یتبــــع مصــــلحته الخاصــــة و 

نهـــــــا لـــــــو عیـــــــة، وهـــــــذا راجـــــــع لـــــــنقص المعلومـــــــات ألجتماالتخفـــــــیض مـــــــن الرفاهیـــــــة االإلـــــــىســـــــیؤدي 

كبــــر ومــــن ثــــم أن ذلــــك یعطیــــه منفعــــة الخدمــــة العامــــة أللســــاهم كــــل فــــرد فــــي تمویــــل.تــــوفرت لــــدیهم

قصــــاء كــــل إذا كــــان مــــن غیــــر الممكــــن إو لكــــن فــــي حالــــة مــــا . شــــكالالســــوق حــــل هــــذا اإلیســــتطیع

ـــــة كبیـــــرة للمـــــواطنین المعنـــــین، وإفـــــي هـــــذه الحالـــــة یجـــــب ، مـــــن ال یـــــدفع  مـــــا تـــــدخل قـــــوة إمـــــا توعی

.فراد المساهمة في تمویل الخدمة العامةفرض على األللالدولةممثلة في عمومیة 

: ل الدولة في حالة السلع العمومیةفشل السوق و تدخ: الثالثالمطلب 

ل تبیـــــان عـــــدم و احـــــدى المجـــــاالت التـــــي یفشــــل الســـــوق فـــــي توفیرهـــــا وســـــنحإتعتبــــر الســـــلع العمومیـــــة 

.فعالیة السوق و كذلك ضرورة تدخل الدولة لعالج هذه النقائص

Social Goods and Marketوفشل السوقالعمومیةالسلع : لوالفرع األ  Failure :

: لسلع و الخادمات العامة و الخاصةفیر اتو : ال أو 

یشـعر لهـا هـو أن الحاجـة ،جتماعیـةلیس السبب األساسي لفشل السوق في توفیر السلع والخـدمات اال

تتأثر تفضیالت األفراد ببیئتهم و یشعر بالحاجة للسلع والخدمات الخاصة فردیاحینفي .1جماعیابها 

ذلـك فـإن إلـىوباإلضـافة . لمجتمـع ككـللاألفـراد ولـیس إلىتالتفضیالفي األخیرترجعجتماعیة، و اإل

فكمــا یمكــن للمــرء أن یرتــب ، جتماعیــة والخاصــةمــن الســلع والخــدمات االخــرائط تفضــیلهم تتضــمن كــل

تفضــــیالته بــــین المســــكن والحدیقــــة الخاصــــة كــــذلك یمكنــــه أن یرتــــب تفضــــیالته بــــین الحدیقــــة الخاصــــة 

. واستعمال الحدائق العامة

، فـــإن المكســـب جـــراءات تخفـــیض التلـــوث الجـــويإتیجـــة نقـــق تحســـین معـــین فـــي نوعیـــة الهـــواءفـــإذا تح
1 LIBRARY OF ECONOMICS  and  LIBERTY ,Market Failures, Public Goods, and Externalities,
http://www.econlib.org/library/Topics/College/marketfailures.html.
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ل تلـــك األفـــراد لمثـــالعدیـــد مـــن وبعبـــارة أخـــرى فـــإن اســـتهالك. الناشـــئ ســـیكون متاحـــا لكـــل مـــن یتـــنفس

متــاح  بمعنــى أن حصــول أحــد األفــراد علــى المنــافع ال یخفــض مــا هــو ، "غیــر تنافســى"المنتجــات یكــون 

، خارجیـةجتماعیـة تكـونسـتهالكه للسـلعة اإلافإن المنافع التي یستمدها أي شخص من ، هالآلخرین من

خاصــة فــإن منــافع االســتهالك الخــدمات الأوأمــا فــي حالــة الســلع .أنهــا تصــبح متاحــة لكــل اآلخــریناي

آلیـة السـوق مناسـبةوتكـون. سـتهالكه اسـتهالك اآلخـریناعبد داخلیة للمستهلك المعین، الذي یسـتتكون 

ألنها قائمة على المبادلة التي یمكن أن تحدث فقط عندما یرتبط السلع والخدمات الخاصةتماما لتوفیر 

ترشــد المنتجـــون سشــاریا بمقتضــاه یإوهكــذا یـــوفر الســوق نظامــا .1ســتبعاد بملكیــة محــل التبــادلحــق اإل

بـل ،س ثمـة خسـارة، فلـیواألحذیـةالخبـزلـبعض السـلع مثـل طلبات المستهلكین وهذه آلیة كفء بالنسبة 

میل ألن یفتطبیق مبدأ االستبعاد .تحقق الكثیر من الكسب عندما یتم استعباد المستهلكین ما لم یدفعوات

.ءایكون حال كف

ال لــن یكــون اســتعباد أي و أفــ. جتماعیــةغیــر أن األمــر ال یكــون كــذلك فیمــا یتعلــق بالســلع والخــدمات اال

عندما ال تخفـض مشـاركته مـن اسـتهالك أي شـخص ،ءامستهلك معین من الحصول على المنافع كف

إلـىوباإلضـافة .بسـهولةسـتعباد مرغوبـا حتـى ولـو أمكـن تطبیقـهفلن یكـون تطبیـق اإلوعلى ذلك. آخر

جـراءات إفـال یمكـن بسـهولة حـبس .تكلفـة مانعـةبأویكـون مسـتحیال فإن تطبیق االستعباد غالبـا مـاذلك

هـذه الظـروف عتبـار اوب.نوار الشوارع تضيء لكل المارةأن أتنظیف الهواء عن مستهلكین معینین كما 

جتماعیـة لیسـت متضـمنة فـي حقـوق ملكیـة أفـراد معیـین، وعلـى ذلـك فـال فإن منافع السـلع والخـدمات اال

. یمكن للسوق أن یعمل

، تعریــــب ســــلطان المحمــــد الســــلطان ، المالیــــة العامــــة فــــي النظریــــة والتطبیــــق، دار موســــجریف، بیجــــي موســــجریفریتشــــارد 1
.23، ص 1992المریخ ، الریاض ، 
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1: فشل السوق بسبب االستهالك غیر التنافسى: ثانیا

ـــــــــــة هـــــــــــي ســـــــــــلع و خـــــــــــدماتن الســـــــــــلع والخـــــــــــدمات االإ ســـــــــــتهالكها تنافســـــــــــیا اال یكـــــــــــون جتماعی

ســــــــــتهالكیة، مــــــــــن المنــــــــــافع علــــــــــى منافعهــــــــــا االAیعنــــــــــى ســــــــــلعا وخــــــــــدمات ال یــــــــــنقص حصــــــــــول 

ومـــــــــــن غیــــــــــر تـــــــــــداخل فــــــــــنفس المنــــــــــافع متاحـــــــــــة للجمیــــــــــعمنهـــــــــــا كــــــــــل اآلخـــــــــــرینیســــــــــتفیدالتــــــــــي 

تبــــــــــادلى، وعلــــــــــى ذلــــــــــك فمــــــــــن غیــــــــــر الكــــــــــفء تطبیــــــــــق مبــــــــــدأ االســــــــــتبعاد حتــــــــــى وأن كــــــــــان هــــــــــذا 

ـــــــــــــق ممكنـــــــــــــا ن إ، فـــــــــــــBســـــــــــــتهالكیة ال تضـــــــــــــرفـــــــــــــي المزایـــــــــــــا االAاركة فحیـــــــــــــث أن مشـــــــــــــ. التطبی

ـــــــــــن یكـــــــــــون كفئـــــــــــاAســـــــــــتبعاد ا ـــــــــــب فاال. ل ى الســـــــــــعر و ان یتســـــــــــأســـــــــــتعمال الكـــــــــــفء للمـــــــــــوارد یتطل

ــــــــــة  تكلفــــــــــة قبــــــــــول مســــــــــتهلك ( مــــــــــع التكلفــــــــــة الحدیــــــــــة، ولكــــــــــن التكلفــــــــــة الحدیــــــــــة فــــــــــي هــــــــــذه الحال

.وهكذا یجب أن یكون الثمن،یة للصفرو امس) ضافيإ

ــــــــــــىانظــــــــــــر مــــــــــــثال ــــــــــــن یعرقــــــــــــل عبــــــــــــورAن عبــــــــــــورأبحیــــــــــــث ،مــــــــــــزدحمجســــــــــــر غیــــــــــــرإل ، Bل

ممكنـــــــــــا جــــــــــــدا، ولكــــــــــــن حیــــــــــــث إن الجســــــــــــر غیــــــــــــر Aفســـــــــــیكون فــــــــــــرض رســــــــــــم علــــــــــــى عبــــــــــــور 

أو. ءامــــــــــزدحم والنفقــــــــــة الحدیــــــــــة الســــــــــتعماله منعدمــــــــــة، فــــــــــإن فــــــــــرض  الرســــــــــم لــــــــــن یكــــــــــون كــــــــــف

جعلهــــــــــا متاحــــــــــة فقــــــــــط للمســــــــــتمعین )بوســــــــــائل التشــــــــــویش(ذاعــــــــــة یمكــــــــــنإاعتبــــــــــر مــــــــــثال حالــــــــــة 

، ءاومـــــــــــرة أخـــــــــــرى فلـــــــــــن یكـــــــــــون التشـــــــــــویش كـــــــــــف. دوات إلزالـــــــــــة التشـــــــــــویشالـــــــــــذین یســـــــــــتأجرون أ

ال جــــــــــــــدوى مـــــــــــــــن وفــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الحــــــــــــــاالت . Bال یعرقـــــــــــــــل اســــــــــــــتقبال Aحیــــــــــــــث إن اســــــــــــــتقبال 

ین مــــــــــن زیــــــــــادة ولمــــــــــا كانــــــــــت التكلفــــــــــة الحدیــــــــــة للمســــــــــتهلكین الســــــــــابق.تطبیــــــــــق مبــــــــــدأ االســــــــــتعباد

.، فال یجب فرض سعر للقبولضافي منعدمةإمستهلك 

. ضــــافیین، فــــإن تكلفــــة تــــوفیر الخدمــــة لیســــت كــــذلكإكلفــــة الحدیــــة لقبــــول مســــتعملین نعــــدام التاورغــــم 

وفــــي غیــــاب . ویجــــب تغطیــــة هــــذه التكلفــــة بطریقــــة مــــا، كمــــا یجــــب تحدیــــد حجــــم الخدمــــة التــــي تقــــدم

.55،56، مرجع سابق ، ص،ریتشارد موسجریف، بیجي موسجریف1
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ســـــتعباد، فـــــإن تلـــــك المهمـــــة ال یمكـــــن تحقیقهـــــا بواســـــطة طریقـــــة الســـــوق المعتـــــادة فـــــي البیـــــع ألفـــــراد اإل

ـــــة فـــــالتوفیر . المســـــتهلكین بواســـــطة الســـــوق ال یمكـــــن أن یعمـــــل ویصـــــبح ضـــــروریا البحـــــث عـــــن عملی

.    لتغطیة الخدمة العمومیة

:ستبعاد فشل السوق بسبب عدم القابلیة لإل: ثالثا 

ســـــــــــتبعاد غیـــــــــــر مــــــــــن حـــــــــــاالت فشـــــــــــل الســـــــــــوق عنـــــــــــدما یكــــــــــون االســـــــــــتهالك تنافســـــــــــیا ولكـــــــــــن اال

ــــــــــة أیضــــــــــا ســــــــــتهالكفبینمــــــــــا تكــــــــــون معظــــــــــم الســــــــــلع والخــــــــــدمات التنافســــــــــیة فــــــــــي اال. ممكــــــــــن قابل

ـــــــــة .ال یكـــــــــون كـــــــــذلكن بعضـــــــــها قـــــــــدإفـــــــــ،ســـــــــتبعادللخضـــــــــوع لمبـــــــــدأ اال ـــــــــى ســـــــــبیل المثـــــــــال حال عل

فاســــــــــتعمال األمــــــــــاكن المتاحــــــــــة . شــــــــــارع رئیســــــــــى فــــــــــي مدینــــــــــة مزدحمــــــــــة أثنــــــــــاء ســــــــــاعات الــــــــــذروة

بیــــــــــــــع األمــــــــــــــاكن المتاحــــــــــــــة، ســــــــــــــیكون أوســــــــــــــتعباد بطریــــــــــــــق المزایــــــــــــــدة متیــــــــــــــاز، واإلاتنافســــــــــــــي ب

والســــــــــــبب أن اســــــــــــتعمال المكــــــــــــان المــــــــــــزدحم ســــــــــــیكون لمــــــــــــن . بــــــــــــل وواجــــــــــــب التطبیــــــــــــقاءكــــــــــــف

ســــــــــتعباد هــــــــــذا اإلغیــــــــــر أن مثــــــــــل. ویكــــــــــون راغبــــــــــا فــــــــــي دفــــــــــع المقابــــــــــل األعلــــــــــى، یقــــــــــدره أكثــــــــــر

ــــــــتأوســــــــیكون مســــــــتحیال  ــــــــي هــــــــذا الوق ــــــــة ف ــــــــا للغای ــــــــه. مكلف ــــــــف یجــــــــب فی ــــــــا أمــــــــام موق ــــــــنحن هن ف

ــــــــــق المبــــــــــدأ هــــــــــي ســــــــــبب  ــــــــــدأ االســــــــــتعباد، وتكــــــــــون صــــــــــعوبة تطبی ولكــــــــــن ال یمكــــــــــن  تطبیــــــــــق مب

ـــــــــــق فشـــــــــــ ـــــــــــة الالزمـــــــــــة لتطبی ـــــــــــوفر التقنی ـــــــــــى تت ـــــــــــوفیر العـــــــــــام ضـــــــــــروریا حت ل الســـــــــــوق ویكـــــــــــون الت

.   المبدأ

ن المشــــــــــاركة و تكــــــــــفعنــــــــــدما، ن فكــــــــــرة عــــــــــدم القابلیــــــــــة لالســــــــــتعباد هــــــــــي ســــــــــبب فشــــــــــل الســــــــــوقإ

ظهــــــــار تفضـــــــــیالتهم إاألفــــــــراد علــــــــى فــــــــي االســــــــتهالك متوقفــــــــة علـــــــــى الــــــــدفع، فــــــــال شــــــــيء یجبـــــــــر

ــــــــــى الســــــــــلع والخــــــــــدمات ا أون مســــــــــتوى تــــــــــوفیر الســــــــــلعة أفحیــــــــــث . الجتماعیــــــــــةفــــــــــي المزایــــــــــدة عل

درجــــــــــة محسوســــــــــة بــــــــــأي فــــــــــرد واحــــــــــد، فــــــــــإن أي شــــــــــخص مســــــــــتهلك إلــــــــــىالخدمــــــــــة لــــــــــن یتــــــــــأثر 

ـــــــــوفیر اآلاالمصـــــــــلحته ســـــــــیجد فـــــــــي  وٕاذا مـــــــــا تصـــــــــرف كـــــــــل المســـــــــتهلكون . خـــــــــرینســـــــــتفادة مـــــــــن ت



تصادیة االقدور الدولة في تحقیق التنمیةل                        والفصل األ 

16

ـــــــــى تلـــــــــك الســـــــــلع والخـــــــــدمات اال ـــــــــوفر طلـــــــــب فعـــــــــال عل ـــــــــن یت ـــــــــى هـــــــــذا النحـــــــــو فل وجتماعیـــــــــةعل

لعةســـــــــوق ویصـــــــــبح مـــــــــن الضـــــــــرورى وجـــــــــود طریقـــــــــة مختلفـــــــــة لتـــــــــوفیر تلـــــــــك الســـــــــیفشــــــــل نظـــــــــام ال

.والخدمات

:تدخل الدولة في حالة السلع العمومیة:الفرع الثاني

:السلع العمومیة و الید الخفیة: ال أو 

قتصــــــــادیون ل االو احصــــــــول التــــــــوازن، و قــــــــد حــــــــإلــــــــىتعتبــــــــر الیــــــــد الخفیــــــــة القــــــــوة التــــــــي تــــــــؤدي 

ـــــــــــربح ،خفیـــــــــــة بالنســـــــــــبة للســـــــــــلع العمومیـــــــــــةتفعیـــــــــــل میكانیزمـــــــــــات الیـــــــــــد ال لكـــــــــــن غیـــــــــــاب دافـــــــــــع ال

فشــــــــــــل إلــــــــــــىدى أتبــــــــــــاع ســــــــــــلوك الفــــــــــــرس الحــــــــــــر بالنســــــــــــبة للمســــــــــــتهلكین امكانیــــــــــــة إ للمنتجــــــــــــین و 

كـــــــراه لتعـــــــالج هـــــــذه النقـــــــائصإیجـــــــاد هیئـــــــة تملـــــــك قـــــــوة إو كـــــــان ال بـــــــد مـــــــن ،التو امعظـــــــم المحـــــــ

مؤسســـــــــــات للال یمكـــــــــــن حیـــــــــــث .قصـــــــــــاءإیـــــــــــن ال یوجــــــــــد نظـــــــــــام أفــــــــــي حالـــــــــــة الســـــــــــلع العمومیـــــــــــة 

ن یعطـــــــــــوا مـــــــــــوافقتهم أفـــــــــــراد دون الخاصـــــــــــة الحصـــــــــــول علـــــــــــى مقابـــــــــــل نظیـــــــــــر ســـــــــــلع مقدمـــــــــــة لأل

فهــــــــــي ال تملــــــــــك قــــــــــوة قانونیــــــــــة إلجبــــــــــار. العلنیــــــــــة، و دون التقــــــــــدم بطلبــــــــــات صــــــــــریحة لمؤسســــــــــة

اتبـــــــاع ســــــــلوك غیــــــــر إلــــــــىفــــــــراد علـــــــى حــــــــریتهم یـــــــؤدي بهــــــــم تــــــــرك األذا إو.فـــــــراد علــــــــى الـــــــدفعاأل

.لعابظریة األه من مصلحتهم ذلك حسب نني صراع فیما بینهم ألأني و اتع

ـــــــــــــالأذا إو ـــــــــــــس المث ـــــــــــــق بمـــــــــــــ،خـــــــــــــذنا نف ـــــــــــــ،المســـــــــــــجونینزق أوالمتعل عـــــــــــــدم و جـــــــــــــود فتراض إوب

فــــــــــراد األمــــــــــدى وعــــــــــي هــــــــــو . مثلیــــــــــةاألإلــــــــــىوصــــــــــول المــــــــــام أن العــــــــــائق إمشــــــــــكل معلومــــــــــات فــــــــــ

ــــــــى  ــــــــو أعل ــــــــى أنهــــــــم ل ــــــــاع اســــــــتراتیجیة تعإرغمــــــــوا عل ــــــــو اتب ــــــــة ف ــــــــم أنإنی ــــــــاحهم ســــــــترتفع، ومــــــــن ث رب

تبـــــــــاع اســـــــــتراتیجیة إفـــــــــراد إلرغـــــــــامهم علـــــــــى وجـــــــــود طلـــــــــب غیـــــــــر معلـــــــــن مـــــــــن طـــــــــرف األنســـــــــتنتج

ـــــــــك ســـــــــلطة اإلو اتع ـــــــــة تمل ـــــــــة وهـــــــــذا مـــــــــن طـــــــــرف هیئ ـــــــــى اللجـــــــــوء نی ـــــــــر عل ـــــــــىكـــــــــراه، وهـــــــــو تبری إل

ــــــــــــة  ــــــــــــة تســــــــــــعى ، كــــــــــــراه الشــــــــــــرعيعتبارهــــــــــــا محتكــــــــــــر اســــــــــــتعمال اإلبالدول ــــــــــــىفالدول الوصــــــــــــول إل
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.للفعالیة

زق المسـجونیین أن لعبـة مـإنیـة فـو اتیجیة غیـر تعسـترااذا قامت بفرض غرامـة علـى كـل شـخص یتبـع إف

(خذنا نفس المثال السـابقأذا إ و ، سیطرةمنیة هي الو اخرى تكون فیها االستراتیجیة التعألعبة إلىتتحول 

وحــدة نقدیــة علــى كــل فــرد ال یریــد دفــع 5رامــة مقــدارها غبفــرض مــثال ذا قامــت الدولــة إفــ) الحــرالفــارس 

1: رباح كما یليدمة السلعة العمومیة تصبح مصفوفة األالمؤسسة الخاصة مقإلىالثمن 

تباع استراتیجیة تعاونیةإبزق المسجونینألعاب منظریة األ : )2-1(جدول رقم 

Aالشخص 

ني و اغیر تعنو اتع

ص 
شخ

ال
B

2/3-6/6نو اتع

3-/3-2-/3ني و اغیر تع

.لتقدم العلمي ، مجلة العلوم ، مؤسسة الكویت Kaushik Basu:  المصدر 

نیـــــــــة و اتبــــــــاع اســــــــتراتیجیة تعإكــــــــل فـــــــــرد لــــــــه مصــــــــلحة علــــــــى أننــــــــه فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــةأنالحــــــــظ 

.ن مشكل السلع العامة قد حل بواسطة تدخل الدولةإومن ثم ف

ــــــــــة بجمــــــــــع اال ــــــــــوم الدول ــــــــــردین وتحــــــــــدد ولتمویــــــــــل الســــــــــلع العامــــــــــة تق ســــــــــتعداد الحــــــــــدي للســــــــــداد للف

ـــــــــة مســـــــــحجـــــــــم اإل ـــــــــة حدی ـــــــــق لتكلف ـــــــــاج المواف بعـــــــــدها .ســـــــــتعداد الحـــــــــدي للســـــــــدادلمجمـــــــــوع اإلیة و انت

. ســـــــــــتعداده الحـــــــــــدي للســـــــــــدادفـــــــــــرض علـــــــــــى كـــــــــــل فـــــــــــرد دفـــــــــــع مبلـــــــــــغ موافـــــــــــق اللیمكـــــــــــن للدولـــــــــــة 

علــــــــى كــــــــل فــــــــرد دفــــــــع مبلــــــــغ مختلــــــــف هــــــــذا المبلــــــــغ هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن ســــــــعر ضذا تفــــــــر إفالدولــــــــة 

ــــد ، 1 ــــد الوحی دكتــــوراه أطروحــــةتــــدخل الدولــــة فــــي ظــــل االنتقــــال إلــــى اقتصــــاد الســــوق مــــداه وحــــدوده ،صــــرارمة عب
قســـــنطینة ، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة وعلـــــوم التســـــییر، الســـــنة الجامعیـــــة -فـــــي العلـــــوم االقتصـــــادیة،  جامعـــــة منتـــــوري

.99، ص .2006



تصادیة االقدور الدولة في تحقیق التنمیةل                        والفصل األ 

18

.جباريإقتطاع اأو

امـــــــــة والوصـــــــــول كـــــــــراه الشـــــــــرعي التـــــــــي تملكهـــــــــا الدولـــــــــة تســـــــــمح بتمویـــــــــل الســـــــــلع العذا فلســـــــــفة اإلإ

ثـــــــــــــل نفقـــــــــــــات التســـــــــــــییر إلدارة همـــــــــــــال تكلفـــــــــــــة التـــــــــــــدخل و التـــــــــــــي تمإمثلیـــــــــــــة مـــــــــــــع افتـــــــــــــراض لأل

.ستعداد الحدي للسداد عن طریق دخل الفرداالوعادة ما یتم قیاس ، الضرائب

:جتماعیة التوفیر العام للسلع والخدمات اال: نیا اث

ـــــــــــك الســـــــــــلع والخـــــــــــدإالمشـــــــــــكلة  ـــــــــــف تحـــــــــــدد الحكومـــــــــــة كمیـــــــــــة تل ـــــــــــي یجـــــــــــب ذن هـــــــــــي كی مات الت

ــــــــــاري ولیســــــــــت الصــــــــــعوبة األ. علیهــــــــــا توفیرهــــــــــا ــــــــــدفع االختی ــــــــــض المســــــــــتهلكین ال ــــــــــي رف ساســــــــــیة ف

ذا مــــــــــا تعلــــــــــق إعلــــــــــى األقــــــــــل مــــــــــن الناحیــــــــــة النظریــــــــــة، فهــــــــــذه المشــــــــــكلة یمكــــــــــن بســــــــــهولة حلهــــــــــا

هــــــــــؤالء المســــــــــتهلكین الــــــــــذین یســــــــــتفیدون مــــــــــن إلــــــــــىرســــــــــال محصــــــــــل الضــــــــــریبة إاألمــــــــــر بمجــــــــــرد 

فـــــــــــتكمن الصـــــــــــعوبة.مـــــــــــور لیســـــــــــت بهـــــــــــذه البســـــــــــاطةأن األإال، جتماعیـــــــــــةالســـــــــــلع والخـــــــــــدمات اال

ــــــــــك فــــــــــي البدایــــــــــة إذن ة التــــــــــي جتماعیــــــــــفــــــــــي تقریــــــــــر ماهیــــــــــة ونوعیــــــــــة الســــــــــلع والخــــــــــدمات االوذل

ـــــــــدر  ـــــــــذي علـــــــــى المســـــــــتهلك المعـــــــــین یجـــــــــب توفیرهـــــــــا، وكـــــــــذلك الق ومـــــــــن المعقـــــــــول . ن یدفعـــــــــهأال

ن هـــــــــذا ال علیهـــــــــا غیـــــــــر أ، أن نقـــــــــرر أن علـــــــــى الفـــــــــرد أن یـــــــــدفع مقـــــــــابال للمنـــــــــافع التـــــــــي یحصـــــــــل

للمنــــــــــــافع التــــــــــــي تكمــــــــــــن فــــــــــــي العثــــــــــــور علــــــــــــى تقــــــــــــویم المســــــــــــتفیدیحــــــــــــل المشــــــــــــكلة، فالصــــــــــــعوبة

1.یتلقاها

ـــــــــدفع االختیـــــــــاري للمنـــــــــتج الخـــــــــاص،  ـــــــــدى المســـــــــتهلكین األفـــــــــراد لل وتمامـــــــــا كمـــــــــا ینعـــــــــدم الباعـــــــــث ل

ــــــــــي  ــــــــــه ینعــــــــــدم كــــــــــذلك ف ــــــــــویمهم للخدمــــــــــة العامــــــــــة للحكومــــــــــةافإن ــــــــــإذا كــــــــــان . ظهــــــــــار درجــــــــــة تق ف

ــــــــه ال الشــــــــخص واحــــــــدا مــــــــن جماعــــــــ ــــــــاح ل ــــــــي المت ــــــــإن العــــــــرض الكل ــــــــرة مــــــــن المســــــــتهلكین، ف ة كبی

فــــــــــــال یوجــــــــــــد لــــــــــــدى المســــــــــــتهلكین أي . درجــــــــــــة محسوســــــــــــة بإســــــــــــهامه الشخصــــــــــــىةیتــــــــــــأثر بأیــــــــــــ

.24،المالیة العامة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق ، ص  ریتشارد موسجریف، بیجي موسجریف1
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ـــــــــم یتأكـــــــــدوا مـــــــــن أن اآلخـــــــــرین ســـــــــیفعلون الشـــــــــيء  حـــــــــافز إلعـــــــــالن أهمیـــــــــة الخدمـــــــــة لهـــــــــم، مـــــــــا ل

ـــــــــــرض  اإل. نفســـــــــــه ـــــــــــن یكـــــــــــون مجـــــــــــدیا ف ـــــــــــه فل ـــــــــــاء علی ـــــــــــى أســـــــــــاس وبن ســـــــــــهامات الضـــــــــــریبیة عل

فـــــــــــي االســـــــــــتمتاع بمـــــــــــا یقـــــــــــدم لآلخــــــــــــرین " الركـــــــــــوب المجــــــــــــاني" ختیـــــــــــاري، فسیفضـــــــــــل األفـــــــــــراد ا

ــــــــــــاج  د عــــــــــــرض الســــــــــــلع والخــــــــــــدمات وســــــــــــیلة أخــــــــــــرى یــــــــــــتم بمقتضــــــــــــاها تحدیــــــــــــإلــــــــــــىذن إونحت

. وتخصیص تكلفتهااالجتماعیة

فیجــب ،الصــورة كبــدیل آللیــة الســوقإلــىوهــذه بالــذات هــي النقطــة التــي تــدخل فیهــا العملیــة السیاســیة 

نهـم سـیلتزمون بقـرار أقتراع بالدوالر حیث یدرك المصوتون قتراع بالتصویت بدیال عن االاالإلىجوء الل

ومــــن ثــــم یجــــدون أن مــــن مصــــلحتهم ،قاعــــدة تصــــویت أخــــرىةبأیــــأوالتصــــویت باألغلبیــــة البســــیطة 

تخـاذ القـرار بالتصـویتایصـبح وهكـذا. أقـرب مـا تكـون لتفضـیالتهم الشخصـیةالتصویت لجعل النتیجة 

ولـن تسـر النتیجـة كـل فـرد ولكنهـا سـتقارب الحـل األمثـل،. ظهار التفضیل من خالل السـوقابدیال عن 

.  وفقا لكفاءة عملیة التصویت، وتجانس تفضیالت المجتمع بشأن الموضوع محل النظر

ــــــــــــة،  ــــــــــــد طبیعــــــــــــة الســــــــــــلع العمومی ــــــــــــي تحدی ن أیتضــــــــــــح مــــــــــــن المعــــــــــــاییر الســــــــــــابقة المســــــــــــتخدمة ف

شـــــــــــباعها منفعـــــــــــة إالتـــــــــــي یحقـــــــــــق الواســـــــــــع لهـــــــــــا، هـــــــــــي بـــــــــــالتعریفىنالســـــــــــلع العمومیـــــــــــة بـــــــــــالمع

.قتصادیة و سیاسیةإجتماعیة وإ، و لیس منفعة فردیةعامة 

السـلع العمومیـة هـي التـي یحقـق و ، شـباعهاإن تقـرر الدولـة أهكذا وحتى تعتبر السلع عمومیة یجـب و 

فهنـــاك بعـــض الســـلع .ولـــةهمیـــة للدلیســـت علـــى المســـتوى نفســـه مـــن األهـــيو ، فعـــة عامـــةشـــباعها منإ

ن تقـــوم بإشـــباعها، أوالقضـــاء والـــدفاع، تفـــرض طبیعتهـــا علـــى الدولـــة ،مـــناألإلـــىالعمومیـــة، كالحاجـــة 

والصـــحة ،والــري،التعلـــیم إلــىخـــرى، كالحاجــة فضــلیة عـــن غیرهــا مــن الســـلع العمومیــة األوتعطیهــا األ

باعها مـــر إشـــأن تتـــرك أكـــن للدولـــة ن یقومـــوا بإشـــباعها، ولكـــن یمأفـــراد التـــي یمكـــن لأل. الـــخ....والنقـــل

.للمؤسسات والهیئات العامة
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:تطور دور الدولة وتأثیرها على النمو االقتصادي: المبحث الثاني 

فـي تـوفیر الحاجـات والسـلع لهـاقتصـادي فالبد مـن مناقشـة الـدور االالحجم األكفأ للدولةإلىللوصول 

وفــي هــذا الســیاق ســیتم تحلیــل الخلفیــة ، قتصــاديفكــر االالعمومیــة، وتأثیرهــا علــى التنمیــة مــن منظــور ال

قتصــادي، والتــي تتمثــل فــي لــدور الدولــة فــي النشــاط اإلقتصــاديااألساســیة التــي شــكلت رؤیــة كــل فكــر

فـي إطـار هـذه المـذاهب ثـم عـرض لـدور الدولـة فـي التـأثیر علـى التنمیـة، عوامل تاریخیة، ورؤى فكریـة

.الفكریة

:قتصادي التقلیديولة في الفكر االدور الد: ل والمطلب األ 

:التجاريدور الدولة في الفكر:ل والفرع األ 

ـــــامن عشـــــر  ـــــرن الث ـــــى منتصـــــف الق ـــــرن الخـــــامس عشـــــر حت ســـــاد الفكـــــر التجـــــاري منـــــذ منتصـــــف الق

ینطــــــوي علــــــى التــــــدخل المفــــــرط للدولــــــة فــــــي النشــــــاط هأنــــــ،وأهــــــم مــــــا یمیــــــز الفكــــــر التجــــــاري، تقریبــــــا

الفكـــــــریة التــــــي تضــــــافرت معــــــا ومجموعــــــة مــــــن الظــــــروف التاریخیــــــةســــــتجابة لاوذلــــــك . قتصــــــادياال

قتصــــادیة نشــــأة الدولــــة القومیــــة الحدیثــــة، ومــــا ارتــــبط بهــــا مــــن تــــدخل مفــــرط فــــي الحیــــاة االإلــــىوأدت 

.هاألتحقیق ثرائها وبنا

Thomasمثـــــــــــال تومـــــــــــاس مـــــــــــان أ،ولقـــــــــــد كـــــــــــان منطـــــــــــق التجـــــــــــاریین Munوولیـــــــــــام بـــــــــــوترWilliam

Potter وفـــــــــــون یوســـــــــــتى ،Von Justiـــــــــــة ـــــــــــي التجـــــــــــارة الخارجی ـــــــــــة ف ـــــــــــدخل الدول ـــــــــــد . ، یقتضـــــــــــى ت وق

خضـــــــــاع التجــــــــــارة الدولیـــــــــة لقیـــــــــود بقصــــــــــد تحقیـــــــــق فــــــــــائض دائـــــــــم فــــــــــي إنـــــــــادى هـــــــــؤالء بوجــــــــــوب 

المیـــــــــــزان التجـــــــــــاري، وتتمثـــــــــــل هـــــــــــذه القیـــــــــــود فـــــــــــي فـــــــــــرض ضـــــــــــرائب جمركیـــــــــــة علـــــــــــى الـــــــــــواردات 

.1وحظر بعضها حظرا مطلقا

ـــون یوســـتي* ـــة فـــي جامكـــان ف ـــم الخزان ـــر فـــي المانیـــا ، اســـتاذ لعل ـــة فـــي خدمـــة فردیـــرك االكب ـــى وزارة المالی ـــل إل ـــم انتق ـــا ث عـــة فین
. وهو ینطوي على كل مبادئ علم الخزانة فضال عن المبادئ التجاریة " اقتصاد الدولة " وقد أورد افكاره في كتاب 
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ن تقــوم بكافــة أالدولــة علــى ن أساســي هــو أبــدأ تركــز علــى مVonJusti*فكــار فــون جوســتي أكانــت 

ن یسـیر أومن ثم فقد عنى عنایة خاصة بالقواعد التي یتعـین . قتصادیة التي تكفل نمو الثروةالمهام اال

قتصـادیة، لـذلك كـان جوسـتي مـن لى فـي تنفیـذ سیاسـتها االو داتها األأداري للدولة وهو علیها الجهاز اإل

فكـار التجاریـة الســائدة فـي عصـره مــن باألاتــأثر م.دارة العامـةوا وضـع اإللو اقتصـادیین الـذین حــائـل االأو 

.جنبیةن تعمل الدولة على تنمیة الصناعة الوطنیة و حمایتها من المنافسة األأحیث وجوب 

: 1أركان المذهب التجاري مایليهم أومن 

 الثروةمصدرمثال توماس بمثابة أعتبرها التجاریون ازیادة تدفق المعادن النفیسة، حیث.

نهـــم مصــدر القـــوة للدولـــة ومـــورد للمحـــاربین وللیــد العاملـــة التـــي كلمـــا كثـــرت النــداء بزیـــادة الســـكان أل

.جر و نمت الصناعةانخفض األ

إلـىستعماري بهدف زیـادة عـدد المسـتعمرات والحصـول علـى المـوارد التـي تحتـوي علیهـا، التوسع اال

.لزیادة ثروة الدولةسطول تجاريأسطول الحربي كستخدام األاجانب 

داخل الـبالد، وزیـادة فـائض إلىمما یترتب علیه تدفق المعادن النفیسة ،تحقیق میزان تجاري فائض

.المیزان التجاري

 وجعــــل التجــــارة الخاریجیــــة فـــــي القمــــة، فهــــي مصــــدر المعـــــدن ،جــــه النشــــاط االقتصـــــاديأو ترتیــــب

ذ لــــــم یجــــــدوا فیهــــــا مجــــــاال بــــــارزا إكبیــــــرة مــــــا الزراعــــــة فلــــــم یولوهــــــا عنایــــــة أ، یلیهــــــا الصــــــناعةالنفــــــیس

.للتصدیر

قتصـادیة لتحقیـق كـبح الـواردات و تشـجیع الصـادرات، وذلـك مـن خـالل تأیید تدخل الدولة فـي الحیـاة اال

ــــى النمــــو االقتصــــادي نیفــــین محمــــد طــــریح1 رســــالة دكتــــوراه فــــي فلســــفة ،) دراســــة مقارنــــة ( ، أثــــر حجــــم و كفــــاءة الدولــــة عل
.2005االقتصاد ، كلیة التجارة و ادارة االعمال ، قسم االقتصاد و التجارة الخارجیة ، جامعة حلوان ، 

، دراســـــات فـــــي تـــــاریخ االقتصـــــاد و الفكـــــر االقتصـــــادي،الجزء األول،الطبعـــــة األولـــــى، مطبعـــــة االرشـــــاد، بغـــــداد، ابـــــراهیم كبـــــد1
.478، ص1980
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لیــة المســتوردة و الالزمــة و عفــاء المــواد األإ و ،رفــع الرســوم الجمركیــة علــى الــواردات مــن الســلع النهائیــة

عفــاء الضــریبي لتشــجیع الصــناعات عانــات واإلجانــب مــنح اإلإلــى،للصــناعة مــن الضــریبة الجمركیــة

ـــى اإل ـــة عل ـــة فـــي حالـــة الوطنی ـــاك نظـــام رد الضـــرائب الجمركی ـــاج والتصـــدیر للخـــارج، حیـــث كـــان هن نت

.التصدیر ویعرف بنظام الدروبك

:ینیدور الدولة في فكر الطبیع:الفرع الثاني 

فرنســا فــي منتصــف القــرن الثــامن عشــر، وكــان علــى فــي lesPhysicocratesظهــرت مدرســة الطبیعیــین 

Mirabeauتباعــــه المــــاركیز دي میرابــــو أطبیــــب لــــویس الخــــامس عشــــر، ومــــن Quesneyســــها كینــــاي أر 

نحصــر صــدور مؤلفــاتهم فــي فتــرة ال تزیــد عــن خمــس إوقــد ، MercierDeLeRiviereومرســي دي الفییــر 

.م1778و 1756عام مابین ن سنة یوعشر 

ن أیؤكـــدون فیهـــا . قتصـــادیة بنظریـــة فلســـفیة تنبـــع مـــن نظـــام طبیعـــيطبیعیـــون نظـــریتهم االحـــاط الأوقـــد 

مــــا القــــوانین الوضــــعیة فقــــد تحیــــد عــــن مقتضــــیات النظــــام أنســــان ســــعادته، القــــوانین الطبیعیــــة تكفــــل لإل

ن مقومــات هــذا النظــام أإلــىنتهــى الطبیعیــون او ، نســانیةالطبیعــي، وتصــبح عقبــة فــي ســبیل الســعادة اإل

: ولقــــد لخصــــت سیاســــتهم فــــي عبــــارة . مــــنیعــــي تنحصــــر فــــي حــــق الملكیــــة الفردیــــة والحریــــة واألالطب

"Laisser FaireLaisser passer".

، وتیرجــــــو )1774-1694(مثــــــال فرنســــــوا كینــــــايأقتصــــــادیین الفرنســــــیین ولقــــــد نــــــادى جماعــــــة مــــــن اال

ن رفاهیـــــــة أي نظــــــرهم وفــــــ. ضــــــاع الطبیعـــــــةأو بــــــأن الحیــــــاة االقتصــــــادیة مبنیـــــــة علــــــى )1727-1781(

ن الحكومـــــة تركـــــت النظـــــام الطبیعــــــي أن تحقـــــق لـــــو أالمجتمـــــع تشـــــبه تمامـــــا رفاهیـــــة الفـــــرد، ویمكــــــن 

1.سواق الحرةتحقیق رغباته في ظروف المنافسة و األإلىن یسعى أوسمحت لكل ،یعمل

االقتصـــادیة الكلیـــة للسیاســـة المالیـــة فـــي مصـــر، رســـالة دكتـــوراه الفلســـفة فـــي االقتصـــاد، ،االثـــارالبنـــداريخالـــد عبـــد الوهـــاب1
.21، ص2007كلیة التجارة و ادارة االعمال، قسم االقتصاد و التجارة الخارجیة، جامعة حلوان،
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ــــراط ــــا للفیزوق ــــوفق ــــورةإف ــــتج للث ــــذا فــــإنهم طــــالبوا ب،ن الزراعــــة هــــي النشــــاط الوحیــــد المن تســــخیر كــــل ل

والتكنولوجیــــــة لتنمیــــــة هــــــذا القطــــــاع، ومــــــن ثــــــم لتعظــــــیم صــــــافي ثــــــروة والبشــــــریةاإلمكانــــــات المادیــــــة

.وحد أدنى من تدخل الدولةقتصادیةوذلك في إطار الحریة اال،المجتمع

الــــــذي یحكمــــــه مبــــــدأ المنفعــــــة الشخصــــــیة، والمنافســــــة یحقــــــق النظــــــام الطبیعــــــين أكــــــدوا علــــــى أكمــــــا 

.نـــــى حاجـــــة لتـــــدخل الدولـــــة، ألن هـــــذا التـــــدخل یعـــــوق حركـــــة النظـــــام الطبیعـــــيالصـــــالح العـــــام دون أد

خــــرى ســــیطر علــــى الفكــــر الغربــــي فــــي بــــدایات القــــرن الســــابع عشــــر مــــا یســــمى بالتوجــــه أومــــن جهــــة 

حیــــــث. جتمــــــاعي، كجــــــون لــــــوك، وروســــــواللیبرالــــــي الــــــدیموقراطي، وذلــــــك علــــــى یــــــد كتــــــاب العقــــــد اال

ومفهــــــــوم . الســــــــیادة، محــــــــل الســــــــیادة المطلقــــــــةإلیهمــــــــا فــــــــي إحــــــــالل مفهــــــــوم تعــــــــددیرجــــــــع الفضــــــــل

تصــــدي بعــــض المفكــــرین لتــــدخل الدولـــــة إلــــىوهــــو مــــا أدى . ســــتبداد المطلــــقالدیموقراطیــــة محــــل اال

.وحریات األفرادنتهاكا لحقوقاقتصادي، واعتبروا هذا التدخل في النشاط اال

ـــــة الوحیـــــدة للحكومـــــة هـــــي العمـــــل علـــــى المحافظـــــة علـــــى الظـــــروف التـــــي كـــــا ن ینظـــــر لهـــــا والوظیف

ـــــى  ـــــة التجـــــارة" النظـــــام الطبیعـــــي" لكـــــي یعمـــــل ، نهـــــا ضـــــرورةأعل ـــــة الملكیـــــة الخاصـــــة و حری كحمای

.جانب المناداة بحریة العملإلىوالتعلیم، وحمایة المرافق العامة، 

:النیوكالسیكيو دور الدولة في الفكر الكالسیكي: الفرع الثالث

عنـــــدما قـــــام آدم ســـــمیث بنشـــــر كتابـــــه ثـــــروة 1776م عـــــاإلـــــىیمكـــــن إرجـــــاع بدایـــــة الفكـــــر الكالســـــیكي 

قتصـــــادي، إال أن األمــــم، وعلــــى الـــــرغم مــــن رفــــض الفكـــــر الكالســــیكي لتــــدخل الدولـــــة فــــي النشــــاط اال

ختلــــف بــــین احیــــث ،1علــــى وتیــــرة واحــــدة فــــي إطــــار هــــذا الفكــــرونطــــاق هــــذا التــــدخل لــــم یســــرحجــــم

نـــــاع الدولـــــة كلیـــــة عـــــن التـــــدخل متامفكـــــري هـــــذه المدرســـــة، فمـــــنهم مـــــن كـــــان شـــــدید الـــــتحفظ ونـــــادى ب

ومــــنهم مــــن كــــان أكثــــر ثقــــة فــــي كفــــاءة تــــدخل الدولــــة، وســــمح لهــــا ، )ســــاى(قتصــــاديفــــي النشــــاط اال
1Neri  Salvadori, The Theory of Economic Growth: a ‘Classical’ Perspective, Edward Elgar Cheltenham
,UK Northampton,  MA, USA.P 3,4. http://digamo.free.fr/salva03.pdf.
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ـــــي بعـــــض األنشـــــطة اإل ـــــدخل ف ـــــأن تت ســـــمیث، (والمنافســـــة قتصـــــادیة لتحســـــین كفـــــاءة نظـــــام الســـــوقب

).ریكاردو

ـــــــــد انتهـــــــــى  ـــــــــىدم ســـــــــمیث آولق ـــــــــي أوجـــــــــوب إل ـــــــــدخل ف ـــــــــدها عـــــــــن الت ـــــــــة ی ـــــــــع الدول النشـــــــــاط ن ترف

ــــــــــرف لهــــــــــا . قتصــــــــــادياال ــــــــــالث، إوهــــــــــو ال یعت ــــــــــدفاع، و ،قامــــــــــة العــــــــــدلإال بوظــــــــــائف ث نشــــــــــاء إ وال

،ن تكــــــــــــون محــــــــــــال للنشــــــــــــاط الفــــــــــــرديأالمشــــــــــــروعات والتنظیمــــــــــــات التــــــــــــي ال تصــــــــــــلح بطبیعتهــــــــــــا 

ــــــــــى المجتمــــــــــع أن العائــــــــــد منهــــــــــا ال یكفــــــــــي لتغطیــــــــــة نفقــــــــــات القیــــــــــام بهــــــــــا و أل ن كــــــــــل عائــــــــــدها عل

.نفقاتهاحوالكثر األأبصفة عامة یفوق في 

قــــــــــانون ( برزهـــــــــاأساســـــــــیة، عتمـــــــــد الفكـــــــــر الكالســـــــــیكي علـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن الفـــــــــروض األالقـــــــــد 

ــــــــــف الكامــــــــــل، و )ســــــــــواقســــــــــاي لأل ــــــــــأ، وفرضــــــــــیة التوظی ــــــــــة ان هنــــــــــاك توافق فــــــــــي المصــــــــــلحة الفردی

دوا بعـــــــــدم تـــــــــدخل الدولـــــــــة فـــــــــي اهـــــــــذه الفرضـــــــــیات، نـــــــــإلـــــــــىســـــــــتنادا إ. مـــــــــع المصـــــــــلحة الجماعیـــــــــة

ــــــــــــام بالوظــــــــــــائف التقلیدیــــــــــــة كــــــــــــاألقتصــــــــــــارها عاقتصــــــــــــادي و النشــــــــــــاط اال ــــــــــــى القی ــــــــــــدفاع ل من و ال

ألن جهـــــــــــاز الدولـــــــــــة مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــر الكالســـــــــــیك جهـــــــــــاز غیـــــــــــر كـــــــــــفء لتـــــــــــولي والقضـــــــــــاء،

ــــــــاءة اال ــــــــق الكف ــــــــى نحــــــــو یحق ــــــــع عل ــــــــاج، والتوزی ــــــــات اإلنت ــــــــام بعملی ــــــــإن . قتصــــــــادیةالقی ــــــــم ف ومــــــــن ث

هــــــــــــو األفضــــــــــــل لــــــــــــألداء االقتصــــــــــــاديقتصــــــــــــار حجــــــــــــم الدولــــــــــــة علــــــــــــى الوظــــــــــــائف األساســــــــــــیة،ا

.كفاءة الدولة نفسهاول

ـــــد  ـــــب النیوكالســـــیكوق ـــــي النشـــــاط االقتصـــــاديطال ـــــة ف ـــــى لتـــــدخل الدول ـــــوى الســـــوق و .بحـــــد أدن أن ق

ـــــة ـــــي تحكمهـــــا الحدی ـــــة، والمنافســـــةالت ـــــه اال،والذاتی ـــــى توجی ـــــوازن المســـــتقرقـــــادرة عل . قتصـــــاد نحـــــو الت

اءة والكفـــــــــومـــــــــن ثـــــــــم فإنـــــــــه ال داعـــــــــي لتـــــــــدخل الدولـــــــــة، ألن مثـــــــــل هـــــــــذا التـــــــــدخل یضـــــــــر بالعدالـــــــــة

فراد ســــــواق تكــــــون فــــــي حالــــــة تــــــوازن، فــــــاألن األأوهــــــذا نــــــابع مــــــن وجهــــــة نظــــــرهم فــــــي .قتصــــــادیةاال

.ضاعو یسعون لتحقیق مصالحهم تاركین للحكومة القلیل لعمله لتحسین األ
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ــــى أو  ــــوطني وحــــده دون تــــدخل مــــن جانــــب الحكومــــة، نــــه البــــد مــــن تــــرك االأكــــدوا عل حیــــث قتصــــاد ال

ــــــرى الكالســــــیك الجــــــدد أن اتســــــاع حجــــــ ــــــة ســــــیؤدي ی ــــــدخل الدول ــــــىم ت ــــــاءة كــــــل مــــــن إل ــــــاض كف انخف

إال أنهــــــــم ســــــــمحوا للــــــــدول أن تتــــــــدخل فقــــــــط لتحســــــــین .قتصــــــــاديوالنشــــــــاط االالجهــــــــاز البیروقراطــــــــي

وذلــــــك إمــــــا .نحــــــراف عــــــن الوضــــــع األمثــــــلاالمــــــن الكفــــــاءة التخصیصــــــیة والتوزیعیــــــة لحمایــــــة النمــــــو 

ــــة اال ــــأو، حتكــــارات الطبیعیــــةبشــــكل مباشــــر مــــن خــــالل ملكی ــــرض ر مباشــــربشــــكل غی ــــوم بف كــــأن تق

ــــة ــــاح غیــــر عادی ــــي تظهــــر فیهــــا أرب ــــى القطاعــــات الت ــــق ، ضــــرائب عل بمــــا یمكــــن أصــــحابها مــــن تحقی

نحرفــــــت عــــــن الوضــــــع االتــــــي دعــــــم القطاعــــــات الخاســــــرة، إلعــــــادة توزیــــــع المــــــواردأو،حتكاریــــــةإقــــــوة 

.األمثل

ـــــــول  ـــــــى وجـــــــود كـــــــدأت،النیوكالســـــــیكيالفكـــــــرقتصـــــــادیة للكالســـــــیك و فكـــــــار االن األأوخالصـــــــة الق عل

مــــن هنــــا جــــاءت فكــــرة . قتصــــاد دونمــــا حاجــــة لتــــدخل الدولــــةنظــــام طبیعــــي یحقــــق الســــیر التلقــــائي لال

ــــــدفاع و العدالــــــة، و ، حیــــــث یقتصــــــر دورهــــــا علــــــى األ"الدولــــــة الحارســــــة"  ــــــة أمــــــن و ال ن تمتنــــــع الدول

فـــــراد یعملـــــون فـــــين تتـــــرك األأجتماعیـــــة، و قتصـــــادیة و االكمـــــن عـــــن التـــــدخل فـــــي الحیـــــاة االأكلمـــــا 

مــــر بتحقیــــق فــــراد كفیــــل فــــي نهایــــة األوتــــرك الحریــــة لألالســــوققــــوانینظــــل نظــــام المنافســــة الحــــرة و 

. الصالح العام

:كینز و دولة الرفاهالفكرالدور الدولة في : المطلب الثاني 

لـــــت تعــــــدیل الفكـــــر النیوكالســــــیكي، و اتجاهـــــات فكریــــــة حافـــــي بدایـــــة القــــــرن العشـــــرین ظهــــــرت عـــــدة 

ــــا ل ــــر قرب ــــي هــــذا الصــــدد ظهــــرت عــــدة ، لواقــــعلیكــــون أكث ــــة تتفــــق فیمــــا بینهــــا علــــى اوف تجاهــــات فكری

قتصـــــادیة المفرطـــــة، وعلـــــى ضـــــرورة توســـــیع حجـــــم رفـــــض الفكـــــر الكالســـــیكي القـــــائم علـــــى الحریـــــة اال

. قتصـــــادیة واســـــعة النطـــــاقاو جتماعیـــــةابإصـــــالحات مؤسســـــیة، و قتصـــــاد للقیـــــامتـــــدخل الدولـــــة فـــــي اال

.والفكر الكینزيفكر دولة الرفاه،والفكر المؤسسيفي تجاهات الفكریةوقد تجسدت هذه اال
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تجاهـــــات فـــــي عـــــالج المشـــــكالت قتصـــــادي لتـــــدخل الدولـــــة فـــــي ظـــــل هـــــذه االوقـــــد تمثـــــل األســـــاس اال

فیمــــــا عــــــدا . قتصــــــادیة، ولــــــم تعطــــــى لقضــــــایا النمــــــو اعتبارهــــــاقصــــــیرة المــــــدى المتعلقــــــة بالــــــدورات اال

ــــزیین الــــذین قــــاموا بتطــــویر النظریــــة الكینزیــــ ــــد ظهــــرت هــــذه اإل. ةالكین تجاهــــات الفكریــــة كإســــتجابة وق

قتصـــــــاد لمجموعــــــة مــــــن الظـــــــروف التاریخیــــــة، والتــــــي تمثلـــــــت فــــــي مشــــــكالت الركـــــــود التــــــي أخــــــذ اال

ـــــى، و الرأســـــمالي یمـــــر بهـــــا منـــــذ مطلـــــع القـــــرن العشـــــرین، وخاصـــــة فـــــي أعقـــــاب الحـــــرب العالمیـــــة األ ل

ــــــي كســــــاد  ــــــي بلغــــــت ذروتهــــــا ف ــــــلم1929والت ــــــت بشــــــكل ال یقب ــــــروض ، وهــــــو مــــــا أثب الجــــــدل أن الف

عتمــــــاد علــــــى ، وأن اإلالتطبیــــــقالكالســـــیكیة التــــــي تنطــــــوي علــــــى عــــــدم تــــــدخل الدولــــــة غیــــــر صــــــالحة

قــــوى الســــوق الحـــــر ال یســــتطیع وحـــــده المحافظــــة علــــى االســـــتقرار والتوظــــف الكامـــــل، وعلــــى تحقیـــــق 

وهنــــا تأكــــد لــــدى كثیــــر مــــن االقتصــــادیین بــــأن الحــــل لــــیس تقییــــد حجــــم تــــدخل الدولــــة،. نمــــو مســــتدام

بــــل األمــــر یتطلــــب تــــدخل الدولــــة علــــى نطــــاق واســــع فــــي ظــــل وجــــود جهــــاز الســــوق، لتحقیــــق التــــوازن 

. النموجتماعي، والحفاظ على استقرارقتصادي واالاال

:الدولة في الفكر الكینزىدور:لوالفرع األ 

ألزمـات سـتجابة إقتصـادي، وكـان ذلـك ینطوى الفكر الكینزى على التدخل الواسع للدولة في النشاط اال

بمثابـــــة الضـــــربة القاضـــــیة للفكـــــر م1929وكـــــان عـــــام . الكســـــاد المتتالیـــــة منـــــذ مطلـــــع القـــــرن العشـــــرین

. قتصاد نحو وضع التوظف الكاملعادة االإ الكالسیكي، الذي فشل في عالج الكساد و 

سـواق وقـد نقـد التحلیـل التقلیـدي ورفـض قـانون سـاي لأل، بدأ كینز یعید النظـر فـي الفـروض الكالسـكیة

وأكد علـى أن هنـاك تعـارض للمصـالح بـین قـوى .1ي له و ان العرض یخلق الطلب المسأالذي یتضمن 

قتصـاد نحـو الركـود المـزمن، ومـع جمـود األجـورقتصـادیة تـدفع باالاالسوق، األمـر الـذي یخلـق فجـوات 

، رســـــــالة 2004-1990، السیاســــــة المالیــــــة ودورهـــــــا فــــــي تحقیـــــــق التــــــوازن االقتصــــــادي حالـــــــة الجزائــــــر وســــــي مســـــــعودادر 1
.56، ص 2006لوم االقتصادیة، جامعة الجزائر ، دكتوراه ، قسم الع
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.تفقد ألیات السوق قدرها على تصحیح الذاتي،واألسعار

ظــار حلهــا عــن تل المشــكالت علــى المــدى القصــیر بــدال مــن انتحــینبغــي أن الحكومــاتوقــال كینــز إن 

ن الدولـة إلذا ف.1"موات في عداد األسنكون جمیعا "كما كتب . طریق قوى السوق على المدى الطویل

بســبب فــالس المؤسســات القائمــةإوذلــك لتفــادى . دارة الطلــب الكلــىإویجــب أن تتــدخل بنفســها لزیــادة

ولتحفیــز األفــراد علــى زیــادة التشــغیل لمواجهــة الزیــادة فــي الطلــب .لــبنتــاج وعــدم كفایــة الطتكــدس اإل

وفـــرض ضـــرائب . الكلـــى، وذلـــك مـــن خـــالل زیـــادة حجـــم انفـــاق الدولـــة علـــى مجـــاالت االســـتثمار العـــام

ســـتهالك لزیـــادة مســـتوى فئـــات الغنیـــة لصـــالح الفئـــات الفقیـــرة، ذات المیـــل المرتفـــع لالالتصـــاعدیة علـــى 

زهیـدة ولة لتوفیر ذات الخدمات الضروریة كالتعلیم، والرعایـة الصـحیة بأسـعاروتدخل الد. الطلب الكلى

.االستهالك الكلىلزیادة

:دور الدولة في الفكر المؤسسي: الفرع الثاني

نشــاط الف، قتصــادیةبأهمیــة العوامــل المؤسســیة كأســالیب لتنظــیم الحیــاة االعتقــد رواد الفكــر المؤسســيا

والطلــب، وهــي العوامــل المؤسســیة، كالعــادات والتقالیــد غیــر العــرضأخــرىقتصــادي یتــأثر بعوامــل اال

قتصــاد هــو وهــذا الهیكــل المؤسســي لال. وأجهــزة الدولــةوالشــركاتوالقــانون والتنظیمــات القائمــة كــالبنوك

قنــوات تــأثیر اإلطــار المؤسســي إحــدىوآلیــات األســعار مــا هــي إال . والتخصــیصعلــى التوزیــعاألقــدر

قتصـادیة خـتالالت االنـه طالمـا أن االأكمـا رأى رواد هـذا الفكـر . )2(والتوزیـع خصیصعلى عملیات الت

عادیــة فــي ظــل التغیــرات المؤسســیة التــي تعمــل علــى تغییــر هیكــل الحــوافز الســلوكیة بصــفة هــي أمــور

خــتالالت مــن خــالل تعــدیل اإلطــار المؤسســي المــنظم للســلوك مــن تصــحیح هــذه االإذندائمــة، فالبــد

مجلـــــــة التمویـــــــل و التنمیـــــــة،، وأحمـــــــد صـــــــابر محمـــــــود، وكـــــــریس باباجورجیو،مـــــــا هـــــــو االقتصـــــــاد الكینـــــــزي،ثـــــــروت جهـــــــان1
.35ص 2014الصندوق النقد الدولي، سبتمبر

ــــاءة الدولــــة علــــى النمــــو االقتصــــادي ،نیفــــین محمــــد طــــریح2 ــــر حجــــم وكف ، رســــالة دكتــــوراه فــــي )دراســــة مقارنــــة ( أث
.2005، قسم االقتصاد والتجارة الخارجیة ، جامعة حلوان ، األعمالٕادارةفلسفة االقتصاد، كلیة التجارة و 



تصادیة االقدور الدولة في تحقیق التنمیةل                        والفصل األ 

28

فإن هذا األخیر مطالب . ویقع تحت سیطرتهوطالما أن هذا اإلطار جزء من جهاز الدولة.االقتصادي

. )1(بتوســیع نطــاق تدخلــه، لیشــمل لــیس فقــط الوظــائف التقلیدیــة، بــل تــوفیر وتعــدیل اإلطــار المؤسســي 

كالرقابــة علــى األســعار . جــراءات التنظیمیــةســتهالكي عــن طریــق اإلوذلــك مــن خــالل ضــبط الســلوك اال

نتاجي والصناعي من خالل تنظیم دخول المنشآت للسوق، وتنظیم النشاط اإل. مواصفات اإلنتاجوعلى

وحمایـــة مصـــالح العمـــال مـــن خـــالل التشـــریعات، والقـــوانین المحـــددة . ســـتخدام المرافـــق العامـــةإوتنظـــیم 

ئـــم جتماعیـــة لتـــوفیر منـــاخ مالوالتوســـع فـــي بـــرامج الرفاهیـــة، والضـــمانات االلألجـــور، وســـاعات العمـــل

والتــدخل مــن خــالل السیاســات المالیــة، والنقدیــة، لتحقیــق اســتقرار التوقعــات بشــأن .جتماعیــةللمنافســة اال

.السیاسات الحكومیة

): دور الدولة في فكر مدرسة الرفاه: الفرع الثالث Welfare State Thought)

ولكـن . قتصـاد الـوطنية لالالكفـاءن المنافسة الكاملة الحرة هـي التـي تضـمنإفكر مدرسة الرفاه فلوفقا

فشــل ألیــات إلــىتــؤدي .قتصــادیةوالتقلبــات االثــار الخارجیــة،واآلحتكــار،فــي حالــة وجــود عوامــل كاال

علـى ي یجعـل الـبعض فـي وضـع أفضـلذاألمر الـ.والكفاءة،اف التوزیع عن العدالةنحر او السوق الحر

لیــات آنحـراف اض المتضــررین مـن نـه البـد مــن تـدخل الدولـة لتعـویإخــرین فآضـاع أو ضـرار بحسـاب األ

.عن الوضع األمثلالسوق الحر

ومن ثم جتماعیة للجمیع،ي یحقق العدالة االذلك الذقتصادي األمثل هو ن النمو االإووفقا لهدا الفكر ف

یقتضــى تــدخل وهــو مــاجتماعیــة،لــذا یجــب توجیــه مســار النمــو نحــو األمثلیــة اال. یعظــم الرفاهــة العامــة

ومــــن ثــــم یجــــب أن تتــــدخل الدولــــة بشــــكل واســــع لتوجیــــه النمــــو، والنظــــام . ذا الهــــدفالدولــــة لتحقیــــق هــــ

النقـــل،والجزئیـــة للمشـــروعات الضـــخمة،الملكیـــة العامـــة الكلیـــة،وعدالـــة مـــن خـــاللقتصـــادي بكفـــاءةاإل

1. WARRENJ. SAMUELS , INSTITUTIONAL ECONOMICS . David Greenaway, Michael Bleaney & Ian
Stewart, Companion to Contemporary Economic Thought , Rountledge, London, 1991, P. 115
https://books.google.dz/books?.
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ســتثمارات العامــة لتحفیــز والتوســع فـي اال.والمرافـق التــي تشــبع محــدودي الـدخلوتــوفیر الســلع،، والطاقـة

والنقدیــة إلعــادة توزیــع الــدخل والتــدخل مــن خــالل السیاســات المالیــة،.ســتثمارع الخــاص علــى اإلالقطــا

وســـاعات وتحدیـــد األجـــور،كالرقابـــة علـــى األســـعار،، جـــراءات التنظمیـــةومـــن خـــالل اإل. بشـــكل عـــادل

.حتكارومناهضة االوسن تشریعات لحمایة الموارد الطبیعیة.وتنظیم المرافق العامةالعمل،

:قتصادينمو االللتجاهات الفكریة الحدیثةطار اإل إدور الدولة في : طلب الثالثالم

والقضــــــاء علــــــى ســــــیمات ،النمــــــوةمــــــع اســــــتقالل العدیــــــد مــــــن الــــــدول وســــــعیا منهــــــا لمواكبــــــة عجلــــــ

الت وذلـــــــك لوضـــــــع منظومـــــــة مـــــــن التغییـــــــرات المســـــــؤولة عـــــــن و اعدیـــــــد مـــــــن المحـــــــالتخلـــــــف، قامـــــــت 

ـــــــدولتحقیـــــــق التقـــــــدم اال الت فـــــــي عـــــــدة نظریـــــــاتو اوتجســـــــدت هـــــــذه المحـــــــ.النامیـــــــةقتصـــــــادي فـــــــي ال

ل و تجــــــــاه األحیــــــــث یطالــــــــب االفكریــــــــة،تجاهــــــــاتاثالثــــــــة جتمعــــــــت فــــــــي إ.ونمــــــــاذج للتنمیــــــــة والنمــــــــو

ونظریــــــة بالتــــــدخل المفــــــرط للدولــــــة لتــــــوفیر مقومــــــات النمــــــو، ومــــــن أنصــــــاره نمــــــاذج النمــــــو الكینزیــــــة،

ـــــــة ـــــــادى بواال، التبعی ـــــــاني ین ـــــــة االاتجـــــــاه الث ـــــــة للنمـــــــوصـــــــقتنتهـــــــاج الحری ـــــــق معـــــــدالت عالی ادیة لتحقی

نتهـــــــاج كـــــــال مـــــــن التـــــــدخل الحكـــــــومي،اتجـــــــاه الثالـــــــث فیطالـــــــب بأمـــــــا اال، كـــــــالفكر اللیبرالـــــــي الجدیـــــــد

.قتصادیة معاوالحریة اال

:دور الدولة في نماذج النمو الكینزیة: ل والفرع األ 

الكالســـــیكي،تســـــیر علـــــى نفـــــس الـــــدرب الـــــرافض للفكـــــرفـــــروض الكینزیـــــة،إلـــــىتســــتند هـــــذه النمـــــاذج 

أهمهــــــا علــــــى قــــــد تجســــــد هــــــذا فــــــي عــــــدة نمــــــاذج للنمــــــو،.عتبــــــارضــــــافة البعــــــد الزمنــــــى فــــــي االإمــــــع 

یتحــــــــدد هــــــــذا المعــــــــدل التــــــــوازنى،فوفقــــــــا لهــــــــذا النمــــــــوذج ،)1(.دومــــــــار-نمــــــــوذج هــــــــارودطــــــــالقاإل

:والمستقر في األجل الطویل عند تحقق الشرط التالي

.معدل النمو الطبیعي= همعدل النمو المرغوب فی= معدل النمو الفعلى

.457مجمد ابراهیم منصور، دار المریخ للنشر، ص : ، االقتصاد الكلي النظریة و السیاسة، ترجمة و تعریبمایكل ابدجمان1



تصادیة االقدور الدولة في تحقیق التنمیةل                        والفصل األ 

30

ــــذي یجعــــل معــــدل اإل، یعــــرف معــــدل النمــــو المرغــــوب فیــــهو  ــــك المعــــدل ال ــــه ذل ــــة بأن ــــىضــــافة الفعلی إل

ـــــــــيمعـــــــــدل اإل(الرصـــــــــید الرأســـــــــمالي  ســـــــــتثمارمعـــــــــدل اال(هـــــــــي نفســـــــــها المخططـــــــــة ) ســـــــــتثمار الفعل

حـــــدد هــــــذا ویت،)1(قتصـــــاد یتبـــــع مســــــارا توازنیـــــا للنمـــــولـــــذا یقـــــال فـــــي هــــــذه الحالـــــة أن اإل). المخطـــــط

ـــــاتج،،دخـــــارمعـــــدل اإل: وهمـــــاالمعـــــدل المرغـــــوب فیـــــه بعـــــاملین والمعامـــــل المخطـــــط لـــــرأس المـــــال الن

.نتاجیةستخدامه في العملیة اإلإولكفاءة هذا المعامل یعطي مقیاسا لكثافة رأس المال،

Natural(أما المعدل الطبیعي للنمو Growth Rate(یمكن أن أقصى معدل للنموعلى أنهفقد عرفه هارود

وهمــا معــدل نمــو ویتحــدد بعــاملین،. قتصــاد عنــد مســتوى التوظــف الكامــل فــي المــدى الطویــلیحققــه اإل

الــذي یتحـدد بعوامــل خارجیــة، ومعــدل ) ي معـدل نمــو الســكان عنــد التوظـف الكامــلو اویســ(القـوة العاملــة 

ن النمـو إلهذا النمـوذج فـووفقا ).ى الصفرو ایفترض النموذج أنه ثابت ومعدل نموه یس(نمو التقدم الفني 

نه یبتعد أكثر بسـبب إفختالل یبعد النمو عن مسار التوازن،إذا حدث أي إف.ستقرارواإلال یتسم بالثبات

مــا یقتضــى تــدخل الدولــة لتحقیــق وهــووفشــل ألیــات الســوق فــي تصــحیح هــذا الوضــع،جمــود األســعار،

ن إوبالتــالي فــ،وى ثابــت مــن الكفــاءةواعتبــر أن الــدول تتمتــع بمســت.تــوازن مســتقر فــي األجــل الطویــل

ســـتثمار الكـــافى لتحقیـــق معـــدالت النمـــو المرغوبـــة عنـــد التوظـــف الفیصـــل هـــو تـــدخل الدولـــة لتـــدعیم اإل

.الكامل

:الحدیثٕالىدور الدولة في الفكر اللیبر : الفرع الثاني 

ـــــة كفكـــــر  ـــــرن الماضـــــي أخـــــذت اللیبرالی ـــــة الســـــبعینیات مـــــن الق ـــــذ بدای ـــــد قتصـــــادي تعـــــود مـــــن جإمن دی

وقـــــد تبنـــــت .حتـــــى بدایـــــة التســـــعیناتوظـــــل هـــــذا الفكـــــر مهیمنـــــا)F.A.Hayek(علـــــى یـــــد فـــــون هایـــــك 

، والــــــذي شــــــكل ٕالــــــىالمنظمــــــات الدولیــــــة كالبنــــــك الــــــدولى، وصــــــندوق النقــــــد الــــــدولى هــــــذا الفكــــــر اللیبر 

1 Pasqual Commendatore, Salvatore D. Acunto, Carlo Panico, Antonia Pinto, Keynesian Theories of Growth, Paper Presented in
Confrence of Old and New Growth Theories; An Assessement, Pisa University, Italy, 5-7 octobre, 2001, P.4.
http://growthconf.ec.unipi.it/papers/Turnovsky.pdf.
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. والتكیف الهیكلىرؤیتهما بشأن برامج التثبیت

وهـي الظـاهرة التـي . أزمة حادة على الصعید العـالميحیث واجه النظام الرأسمالي منذ بدایة السبعینات

جمیـع مـدارس اهتمـتوقـد . حدث تراخي واضح في معدالت النموحیثسم الركود التضخميإعرفت ب

قتصـــادي، ومـــاهو الحجـــم والشـــكل األمثـــل الفكـــر اللیبرالـــي الجدیـــد بالقضـــایا المتعلقـــة باســـتقرار النمـــو اال

ــــدخل الدولــــة للحفــــاظ علــــى اســــتقرار ا هتمــــام فیمــــا یعــــرف بنمــــاذج النمــــو هــــذا اإلدلنمــــو، وقــــد تجســــلت

ن تســلك طریقــا أخــر یختلــف عــن مــنهج النمــاذج الكینزیــة، ألــت هــذه النمــاذج و االنیوكالســیكي، حیــث ح

.بحیث یتحقق هذف النمو المستقر في المدى الطویل دون أدنى حاجة لتدخل الدولة

دومــار، فعلــى –بنــي علیهــا نمــوذج هــارود فتراضــات التــيوفــي هــذا الصــدد تــم التخلــي عــن بعــض اال

فترضت النماذج الكالسكیة للنمو المرونة التامة، وسیادة المنافسـة الكاملـة، وأن إعكس النموذج السابق 

نتاجیـة تتجـه للتنـاقص مـع نتاجیته الحدیـة، وهـذه اإلإي قیمة و انتاجي یحصل على عائد یسإكل عنصر 

وأن عمـــل األســــواق فـــي ظــــل ســـیادة الحریــــة ). نـــاقص الغلــــةقــــانون ت(زیـــادة الكمیـــات المســــتخدمة منـــه 

قتصادیة یتسم بالكمال، والتلقائیة، األمر الذي یضمن استقرار النمو، ومن ثم ال داعي لتدخل الدولـة اإل

.بسیاستها المالیة والنقدیة لتصحیح أخطاء التوقع

العمــــــــــل فــــــــــي نتاجیــــــــــةإ ویؤكــــــــــد النمــــــــــوذج الكالســــــــــیكي الحــــــــــدیث علــــــــــى دور التقــــــــــدم التكنولــــــــــوجي و 

ــــــــي المــــــــدى الطویــــــــل  ــــــــدخل 1.البقــــــــاءعلى معــــــــدل النمــــــــو المســــــــتدام ف ــــــــة یتجــــــــه ال ــــــــي هــــــــذه الحال وف

ــــــــى مــــــــن نمــــــــو الســــــــكان ــــــــومي للنمــــــــو بمعــــــــدل أعل ــــــــإویرجــــــــع هــــــــذا .الق ــــــــدم ىل ــــــــه التق ــــــــع ب مــــــــا یتمت

ــــــــــة  ــــــــــى زیــــــــــادة المقــــــــــدرة االنتاجی ــــــــــورات خارجیــــــــــة تســــــــــاعد عل ــــــــــى تولیــــــــــد وف الفنــــــــــى مــــــــــن قــــــــــدرة عل

التقـــــــــدم الفنــــــــــى بأنــــــــــه عبــــــــــارة ســــــــــولوویعــــــــــرف . )2(نتــــــــــاج للكمیـــــــــات المتاحــــــــــة مــــــــــن عناصـــــــــر اال

.83، ص 2010، علم اقتصاد التنمیة ، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، الطبعة األولى ، محمد صالح تركي القریشي1
فلسفة ، رسالة دكتوراه في )دراسة مقارنة ( أثر حجم وكفاءة الدولة على النمو االقتصادي ، نیفین محمد طریح2



تصادیة االقدور الدولة في تحقیق التنمیةل                        والفصل األ 

32

Total(نتــــــــــــاجنتاجیــــــــــــة الكلیــــــــــــة لعناصــــــــــــر اإلعــــــــــــن اإل Factor Productivity( بمعنــــــــــــى أنــــــــــــه

نتاجیــــــــــة الكلیــــــــــة لعناصــــــــــر زیــــــــــادة اإلإلــــــــــىعبــــــــــارة عــــــــــن معــــــــــدل نمــــــــــو النــــــــــاتج القــــــــــومي الراجــــــــــع 

ســـــــــتخدام هـــــــــذا إســـــــــتخدام أســـــــــالیب تكنولوجیـــــــــة تســـــــــاعد علـــــــــى تحســـــــــین كفـــــــــاءة إنتـــــــــاج، بســـــــــبب اإل

. المدخالت

T(یعیـــــــب علــــــــى النیوكالســـــــیك أنهــــــــم تركـــــــوا هــــــــذا الجـــــــزء و  F P( ا أن أو غیـــــــر مفســــــــر حیــــــــث ر

بهــــــــــذا . )1(قتصــــــــــاديمعــــــــــدل التقــــــــــدم الفنــــــــــى یتحــــــــــدد بعوامــــــــــل غیــــــــــر معروفــــــــــة خــــــــــارج النظــــــــــام اال

جابــــــــــة علــــــــــى التســــــــــاؤل المتعلــــــــــق لمــــــــــاذا تختلــــــــــف لــــــــــم تســــــــــتطع نمــــــــــاذج النمــــــــــو النیوكالســــــــــكیة اإل

جیـــــــــة الكلیـــــــــة االقتصـــــــــاد ومـــــــــن ثـــــــــم معـــــــــدالت النمـــــــــو فـــــــــي المـــــــــدى الطویـــــــــل بـــــــــین نتامعـــــــــدالت اإل

. الدول

:ثیر على النمو في الفكر النیوكنزيأالتدور الدولة في : الفرع الثالث 

زمــــــــــات التــــــــــي أخــــــــــذت تتعـــــــــرض لهــــــــــا دول التخطــــــــــیط المركــــــــــزى التــــــــــي بالغــــــــــت فـــــــــي ضــــــــــوء األ

ــــــــــىمــــــــــا أدى فــــــــــي حجــــــــــم تــــــــــدخل الدولــــــــــة وهــــــــــو ى الطویــــــــــل منــــــــــذ تراخــــــــــي النمــــــــــو فــــــــــي المــــــــــدإل

ـــــــــذین ینتمـــــــــون منتصـــــــــف الثمانیـــــــــات قـــــــــام مجموعـــــــــة مـــــــــن اإل ـــــــــىقتصـــــــــادیین ال الفكـــــــــر الكینـــــــــزي إل

قتصــــــــــادیة بتعــــــــــدیل أفكــــــــــارهم المتطرفــــــــــة بشــــــــــأن تــــــــــدخل الدولــــــــــة لصــــــــــالح مزیــــــــــد مــــــــــن الحریــــــــــة اال

قتصـــــــــــــادي بطبیعتـــــــــــــه أن النظـــــــــــــام اال،2الجـــــــــــــددورأى هـــــــــــــؤالء الـــــــــــــذین أطلـــــــــــــق علـــــــــــــیهم الكینـــــــــــــزیین

تـــــــــــي تبعـــــــــــده للضـــــــــــعوط التضـــــــــــخمیة واشـــــــــــتداد البطالـــــــــــه اغیـــــــــــر مســـــــــــتقر حیـــــــــــث أنـــــــــــه عرضـــــــــــه ل

عــــــــادة التــــــــوازن إوطالمــــــــا أنــــــــه قــــــــوى الســــــــوق الحــــــــر ال تســــــــتطیع وحــــــــدها ،دائمــــــــا عــــــــن االســــــــتقرار

.43، ص.2005، قسم االقتصاد والتجارة الخارجیة ، جامعة حلوان ، األعمالٕادارةاالقتصاد، كلیة التجارة و 
1 Kevin J. Stiroh, What Drives Productivity Growth », Federal Reserve Bank Economic Policy Review, March,
2001, P.39.
http://app.ny.frb.org/research/epr/01v07n1/0103stir.pdf.
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بطریقـــــــــة ذاتیــــــــــة بســــــــــبب جمــــــــــود األجــــــــــور واألســــــــــعار نتیجــــــــــة وجــــــــــود التعاقــــــــــدات طویلــــــــــة األجــــــــــل 

ة فـــــــــــي ســـــــــــوق العمـــــــــــل وارتبـــــــــــاط الشـــــــــــركات بعقـــــــــــود توریـــــــــــد لعمالئهـــــــــــا عنـــــــــــد مســـــــــــتویات محـــــــــــدد

.لألسعار

إلــىنبــا ججتماعیــة النقدیــه، واإلو ســتخدام تولیفــة مــن السیاســات المالیــةإن الدولــة یجــب أن تتــدخل بإفــ

بمســاحة لتــدخل الدولــة تنحصــر بــین الحجــم الكینــزون الجــددلــذا فقــد طالــب .جنــب مــع ألیــات الســوق

لـــذي طالـــب بـــه كینـــز، المـــنخقض للتـــدخل الـــذي طالـــب بـــه اللیبرالیـــون الجـــدد والحجـــم المرتفـــع للتـــدخل ا

والكینزیــون مــن قبــل وقــد تجســدت أراء الكنیــزیین الجــدد بشــأن النمــو فیمــا یســمى بنمــاذج النمــو الــداخلي 

كینزي و وبعضهم للفكر النی) Lucas1998(بعض روادها للفكر الكالسیكي الجدید مثل لوكاسینتميالتي 

قتصادي عوامل الكامنة وراء األداء االلة لتفسیر الو اوقد تشكلت هذه النماذج كمح) Romer1986(كرومر

،المـــذهل الـــذي حققتـــه دول شـــرق أســـیا خـــالل فتـــرة منـــذ منتصـــف الســـیتنیات حتـــى منتصـــف الثمنیـــات

ولتفسـیر سـبب تقـارب هـذه الـدول فـي معـدالت أدائهـا مـن الـدول الصـناعیة خـالل هـذه الفتـرة وعـدم قــدرة 

) 1(.ة على تحقیق مثل هذا التقاربفریقیا ودول أمریكا الالتینیإالدول األخرى كبعض دول 

ل رواد هذا النموذج تفسیر ذلك بوضع فروض تخلف عن تللك التي تحكم النموذج و اوقد ح

ستثمار لیشمل بجانب رأس المال المادي، رأس المال تساع مفهوم اإلإوأهمها،یوكالسیكي للنمونال

أنواع االستثمار تولد وفورات خارجیة نفاق على البحوث و التطویر، وافتراضهم أن جمیع البشري، واإل

اتساع إلىتراكم المعرفة واألفكار، ومن ثم إلىاألمر الذي یولد ) كالتعلیم من خالل العمل(موجبة 

ستخدام هذه إوهذا التطور التكنولوجي یسمح بتحسین كفاءة . 2القاعدة التكنولوجیة في المجتمع

دخار، نه یمكن االعتماد على زیادة معدل االإتالي فوبال. نتاجیتها الحدیةإالمدخالت، دون تناقص 
1 Ivan Katchanovsti, « Divergence in Growth in Post-Communist Countries », Journal of public Policy,
Vol 20, No1,2000, P.58. http://users.abo.fi/mlagersp/PostCommunism2013/PostCommEconomicgrowth.pdf.

ـــــاروق د2 ـــــرة مـــــن ود بطـــــرسایســـــرى ف ـــــین مصـــــر و اســـــرائیل فـــــي الفت ـــــة ب -1970، عوامـــــل النمـــــو االقتصـــــادي دراســـــة مقارن
.36، ص2011تصاد ،كلیة التجارة، جامعة عین شمس،، رسالة دكتوراه الفلسفة في االق2004
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نه وفقا إوكذلك ف. ستثمار وحجم القوة العاملة لتحقیق زیادة مستمرة في معدل نمو الدخل الفرديواال

رصید رأس المال المادي، البشري، والبحوث (لنماذج النمو الداخلي، تتحدد العوامل المحددة للنمو 

قتصادیة التي تؤثر على هیكل بالعوامل اال) واألفكارلمعارف،والتطویر، ورصید الدول من ا

كعدم قابلیة للتجزئة، وصعوبة ونظرا لما تتمتع به المعارف واألفكار بخصائص السلعة العامة .الحوافز

األمر الذي یقضي تدخل ،ستثمار فیهافلن یقبل القطاع الخاص على اال،حتفاظ بها سراحتكارها واإلإ

.)1(االدولة لتمویله

ــــــــــرأس المــــــــــال العــــــــــامو ت ــــــــــد القطــــــــــاع الخــــــــــاص ب ــــــــــة األساســــــــــیة(زوی ــــــــــذ ،)البنی ــــــــــي تنفی والتوســــــــــیع ف

توجیـــــــــــه المـــــــــــوارد ىتشـــــــــــجع علـــــــــــجـــــــــــراءات إ وســـــــــــائل و ســـــــــــتخدام إ و .البـــــــــــرامج البحـــــــــــوث والتطـــــــــــویر

ــــــــــــى االدخــــــــــــار واالســــــــــــتثمارطــــــــــــوحــــــــــــث القنحــــــــــــو أنشــــــــــــطة االبتكــــــــــــار، ودعــــــــــــم .اع الخــــــــــــاص عل

ـــــــــة اق،النظـــــــــام التعلیمـــــــــي والصـــــــــحي ـــــــــوفیر بیئ ـــــــــة مســـــــــتقرةوت ـــــــــوم .تصـــــــــادیة كلی كمـــــــــا یجـــــــــب أن تق

والنهــــــــــب، خاصــــــــــة حقـــــــــــوقالدولــــــــــة بتــــــــــوفیر اطــــــــــار مؤسســــــــــي لحمایــــــــــة الحقــــــــــوق مــــــــــن الســــــــــلب

.على استثمار مواردهم بما یخدم استمراریة النموالملكیة الفكریة لتشجیع األفراد

وعلــــــــى جانــــــــب أخــــــــر طالــــــــب بعــــــــض رواد هــــــــذا الفكــــــــر بتقییــــــــد حجــــــــم تــــــــدخل الدولــــــــة فــــــــي بعــــــــض 

وأســــــــــعار الصــــــــــرف وأســــــــــعار الســــــــــلع وتشــــــــــجیع كسیاســــــــــات تحریــــــــــر أســــــــــعار الفائــــــــــدةالمجــــــــــاالت 

ــــــــــــــاح الخــــــــــــــارجي ــــــــــــــة،أأي . االنفت ــــــــــــــدخل الدول ــــــــــــــة ت ن هــــــــــــــذه النمــــــــــــــاذج ســــــــــــــمحت بكــــــــــــــل محدودی

. عالیــــــــة فــــــــي المــــــــد الطویــــــــلنــــــــم لتحقیــــــــق معــــــــادالت جنــــــــبإلــــــــىوتوســــــــیع حجــــــــم تــــــــداخلها جنبــــــــا 

ـــــــــــداخلي و  ـــــــــــة لخـــــــــــتالف الحجـــــــــــماتفســـــــــــر نمـــــــــــاذج النمـــــــــــو ال ـــــــــــدخل الدول ـــــــــــى وشـــــــــــكل ت ـــــــــــأثیر عل لت

ن الدولـــــــــــة التـــــــــــي تتمتـــــــــــع بـــــــــــنفس إلـــــــــــذا فـــــــــــ. عتبارهـــــــــــا أحـــــــــــد هـــــــــــذه المحـــــــــــدداتواالنمـــــــــــوحـــــــــــوافز

1 Joseph Cortright, « New Growth Theory, Technology and Learning : A Prctitioners Guide » Reviews of Economic Development
Literature and Practice, No.4, 2001, PP. 4-5. http://www2.stat.unibo.it/mazzocchi/macroeconomia/documenti/Growth.pdf.
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ـــــــــل  ـــــــــي المـــــــــد الطوی ـــــــــي معـــــــــدالت نموهـــــــــا ف ـــــــــارب ف ـــــــــد تتق ـــــــــة، ق ـــــــــك . )1(سیاســـــــــات التدخلی ومـــــــــع ذل

ـــــــــي تفســـــــــیر ســـــــــبب تباعـــــــــد معـــــــــدالت اال ـــــــــر فشـــــــــلت هـــــــــذه النمـــــــــاذج ف ـــــــــد فجـــــــــوة الفق ـــــــــة، وتزای نتاجی

قتصـــــــــــادیات اشـــــــــــرق أســـــــــــیا رغـــــــــــم أن جمیـــــــــــع هـــــــــــذه فریقیـــــــــــا، وبعـــــــــــض دولبـــــــــــین بعـــــــــــض دول اإل

وهــــــــو مــــــــا یعنــــــــي أن ثمــــــــة عوامــــــــل أخــــــــرى تــــــــؤدي .قــــــــد تبنــــــــت نفــــــــس السیاســــــــات التدخلیــــــــة تقریبــــــــا

ـــــــــى ـــــــــداخلهاأونجـــــــــاح إل ـــــــــي ممارســـــــــة ت ـــــــــة ف ـــــــــأتي دور .حجمـــــــــهمهمـــــــــا كـــــــــانفشـــــــــل الدول ـــــــــا ی وهن

ـــــــــــــة اال ـــــــــــــذي یتحـــــــــــــدد بمـــــــــــــدى كفـــــــــــــاءة الوظـــــــــــــائف المؤسســـــــــــــیة ) 2(قتصـــــــــــــادیةكفـــــــــــــاءة ادارة الدول وال

Quality(ة للدولــــــــــــ of Governance(. ؤسســــــــــــیة مهتمــــــــــــام فكــــــــــــر المدرســــــــــــة الإوهــــــــــــذا كــــــــــــان محــــــــــــور

.ات من القرن الماضيیالجدیدة في التسعین

:دور الدولة في اطار الفكر المؤسسي الجدید:الفرع الرابع 

هتمام بالوظیفـة المؤسسـیة للدولـة علـى یـد مجموعـة مـن منذ بدایة التسعینات من القرن الماضي عاد اإل

مــا أوقتصــاديدارة الدولـة للنشــاط اإلإتحــت المسـمى جدیــد وهــو أســالیب )North(قتصـادیین وأهمهــم الا

.)Governance(یطلق علیه حدیثا الحوكمة 

فــي ضــوء تــدهور كفــاءة الخــدمات العامــة فــي دول الكتلــة الشــرقیة الســابقة التــي بالغــت فــي حجــم تــدخل 

الخصصـةدول التحـول التـي انتجهـت سیاسـات التحریـر و فریقیـة و إمع عدم قـدرة كثیـر مـن الـدول الدولة

أن تحقق أداء اقتصادیة مرتفعا ومع تزاید مشكالت الفقر بسبب عدم قـدرة الـدول النامیـة، علـى مواجهـة 

هتمـــام مـــن جدیـــد بالوظیفـــة المؤسســـیة ي النظـــام الرأســـمالي العـــالمي عـــاد اإلفـــنخـــراط تیـــار العولمـــة واإل

یؤكـد رواد هـذا الفكـر علـى أهمیـة المؤسسـات فـي تشـكیل هیكـل الحـوافز وعلى المستوى الفكـري . للدولة

ي القــدرة الذاتیــة فــوال یثــق رواد هــذا الفكــر . والنفقــات فــي المجتمــع ومــن ثــم فــي التــأثیر علــى أداء الدولــة

1 Robert G. King and Sergio Rebelo, Public Policy and Economic Growth ; Developing Neoclassical
Implications, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, 1990, P. S126.
https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v98y1990i5ps126-50.html.
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األمر الـذي یجعـل عدم كمال األسواق،ا أن هناك بعض مظاهرأو للسوق التي أعتقدها اللیبرالیون بل ر 

وحجـة اللیبـرالیین بفشـل التـدخل الحكـومي التـي أتخـذت ولة في بعض المجاالت أمرا ضروریا،تدخل الد

ذریعة لسحب مهام النمـو مـن القطـاع العـام لصـالح القطـاع الخـاص یمكـن عالجهـا عـن طریـق تحسـین 

.الكفاءة المؤسسیة للدولة

كما طالب ر مؤسسي فقط،بموضوع كفاءة الدولة بمعنى أنه ال یكفي توفیر اطااالهتمامنصرف إوهنا 

كــان االطــار اذا نــه أللــى، بــل البــد مــن تــوفیر اطــار مؤسســي كــفءو الفكــر المؤسســي فــي صــورته األ

قتصادي الحجم نه من غیر المتوقع أن یأخذ تدخل الدولة في النشاط االإفالمؤسسي للدولة غیر كفء،

مـــو الطویـــل المـــدى یتمثـــل فـــي ن المحـــدد األساســـي لمعـــدالت النإوفقـــا لهـــذا الفكـــر فـــ.والشـــكل الصـــحیح

علــى جمیــع هیكــل النفقــات والحــوافز فهــي تــؤثرلــىعوألن هــذه المؤسســات تــؤثر . العوامــل المؤسســیة

وهـو قتصـادیة،إن الطریق لتحقیق كفاءة إومن ثم ف. نتاجیةعوامل ومحددات النمو المتعلقة بالتراكم واإل

قتصـادي ن الطریـق السـلیم للنمـو االإلدولـة فـطار تـوفره وتشـكله األن هذا اإل. وجود اطار مؤسسي سلیم

وقـــادرة علــى صـــنع وتنفیـــذ سیاســـات ووضـــع أطــر مؤسســـیة تعمـــل علـــى توجیـــه هــو وجـــود دولـــة فعالـــة،

.عناصر النمو بما یخدم استمراریته في المدى الطویل

ت یتفق الفكر المؤسسى القدیم والجدد على أهمیة العوامل المؤسسیة في التأثیر على كل السلوكیا

ال أن إقتصادیة وفي أن الدولة هي التي تلعب الدور األساسي في تشكیل وتغییر األطر المؤسسیة اال

بتوضیح أن المؤسسة الجدیدةرسةالمدبینما قامت .أهمیة كفاءةإلىالفكر المؤسسي القدیم لم یلتفت 

بكفاءة وظائفها المحدد األساسي للنمو المستدام هو كفاءة ولیس حجم تدخل الدولة والذي یتحدد 

.المؤسسیة
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:و مؤشرات قیاسهااالقتصادیةالتنمیة:الثالثالمبحث
قتصـــــاداالكونهـــــا عملیـــــات نقـــــل حالـــــة إلـــــىقتصـــــادیةالتنمیـــــة االعنـــــد دراســـــةینصـــــرف الفهـــــم العـــــام 

وضـــــع صـــــحي یكـــــون فیـــــه قـــــادرا علـــــى الحركـــــة الذاتیـــــة وٕاشـــــباع إلـــــىالقـــــومي مـــــن وضـــــعه المرضـــــى

. 1ألساسیةاالحاجات االجتماعیة

"Growth"، فنمـــــوقتصـــــادياالســـــع نطـــــاق مـــــن النمـــــو أو التنمیـــــة االقتصـــــادیة اشـــــمل و یعتبـــــر مفهـــــوم 

مجـــــرد الزیـــــادة الكمیـــــة فـــــي متوســـــط الـــــدخل الفـــــردي الحقیقـــــي الـــــذي ال یـــــرتبط بالضـــــرورة إلـــــىیشـــــیر 

فهــــــــــي "Développement"التنمیــــــــــةأمــــــــــااجتماعیــــــــــة، و أوبحــــــــــدوث تغیــــــــــرات هیكلیــــــــــة اقتصــــــــــادیة 

ولكنهـــــــا تتضـــــــمنه مقرونـــــــا ،رة مركبـــــــة تتضـــــــمن النمـــــــو االقتصـــــــادي كأحــــــد عناصـــــــرها الهامـــــــةظــــــاه

.بحــــــدوث تغییــــــر فــــــي الهیاكــــــل االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة والسیاســــــیة والثقافیــــــة والعالقــــــات الخارجیــــــة

ن التنمیــــة تتمثــــل فــــي تلــــك التغیــــرات العمیقــــة فــــي الهیاكــــل االقتصــــادیة والسیاســــیة أبــــل یمكــــن القــــول 

.یة للدولة، وفي العالقات التي تربطها بالنظام االقتصادي الدوليواالجتماع

: قیاسهطرق النمو االقتصادي و :لواأل المطلب 
:تعریف النمو االقتصادي:لواأل الفرع 

یعتبـــــر و ، (RGDP)االقتصـــــادي بأنـــــه الزیـــــادة الحاصـــــلة فـــــي النـــــاتج القـــــومي الحقیقـــــيیعـــــرف النمـــــو
ـــــة نمـــــو إذا  ـــــاتج القـــــومي الحقیقـــــياالقتصـــــاد القـــــومي فـــــي حال ـــــةYكـــــان الن ـــــرة الزمنی ـــــر مـــــن أT1للفت كب

2الناتج القومي الحقیقي للفترة الزمنیة السابقة 
T0 :

ــــاتج  بهــــذا یتضــــح بأننــــا نتحــــدث عــــن النمــــو االقتصــــادي، و بــــذلك عنــــدما تكــــون قیمــــة معــــدل نمــــو الن
.موجبالقومي

1 M.L. Jhingan :The Economics of  Development and Planning,Vikas Publishing ,house ,1978 P.5
، اطروحـــــة دكتـــــوراه 2004-1970، محـــــددات النمـــــو االقتصـــــادي فـــــي ســـــوریة خـــــالل الفتـــــرة عمـــــاد الـــــدین احمـــــد المصـــــبح2

.13، ص 2008في فلسفة العلوم االقتصادیة ، كلیة االقتصاد ، جامعة دمشق، سنة 
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الخـــدمات المنتجـــة مـــن قبـــل االقتصـــاد ویعـــرف النمـــو االقتصـــادي بوصـــفه الزیـــادة فـــي قیمـــة الســـلع و 

جمـــالي الحقیقـــي و یقـــاس النمــو تقلیـــدیا بوصـــفه النســبة المئویـــة للزیــادة فـــي النـــاتج المحلــي اإل. الــوطني

)GDP( ثیر التضــخم علــى ســعر أیضــاح تـإجــل أبصـیغ حقیقیــة و ذلــك مـن النمــو االقتصــادي و یحسـب

1.السلع و الخدمات المنتجة

لطویل یعد واحدا من االسئلة المركزیة في علـم االقتصـاد و علـى الـرغم مـن إن مسار النمو في المدى ا

لبلد معین تؤخذ على نحـو عـام بوصـفها ) GDP(جمالين زیادة في الناتج المحلي اإلإمشكالت القیاس ف

حتى المعدالت الصغیرة في ،عبر فترات زمنیة طویلة. زیادة في مستوى المعیشة للمقیمین في ذلك البلد

ن معدل إعلى سبیل المثال ف.من خالل التركیبأوثیرات كبیرة عبر أن یكون لها تأسنوي یمكن النمو ال

سـنة، ) 28(في حـدود) GDP(جمالي مضاعفة الناتج المحلي اإلإلىفي السنة سوف یقود )%2.5(نمو 

9جمــالي ضــمن حــدودمضــاعفة النــاتج المحلــي اإلإلــىفــي الســنة ســوف یقــود ) %8(بینمــا معــدل نمــو 

ن إعلـى سـبیل المثـال فـو .كبـرأن تجعل الفروقات بین الـدول أساسیة یمكن إن هذه الصفة األ. واتسن

یبـدو %5ن معدل نمـو حیث إ، سنواتالسوف یتضاعف عبر Bالبلد إلىAالفرق بین النمو بین البلد 

) %165(یكـون قـد نمـا بمعـدل Aن اقتصـاد البلـد إو لكـن عبـر عشـرون عامـا فـ%3مشابها لمعدل نمـو 

2).%80(یكون قد نما بمعدل Bبینما اقتصاد البلد 

: مةجمالي ناتج األإقیاس : الفرع الثاني 
مــن أساســیات أي دراســة متعلقــة بــالنمو االقتصــادي معرفــة الوســیلة التــي عــن طریقهــا یمكننــا قیــاس مــا 

ي بوصــفه مؤشــرا یسـتعمل النــاتج الــوطني الحقیقـنمــو اقتصـادي، وغالبــا مــاأویحققـه المجتمــع مـن تقــدم 

نجلیــزي الفریــد مارشــال كــان االقتصــادي اإل.فــراد فــي البلــد والنمــو االقتصــاديلمعــدل مســتوى معیشــة األ

لنشـر و التوزیـع  االردن ، الطبعـة األولـى ، علم اقتصاد التنمیة،  مكتبـة الجامعـة  الشـارقة ، اثـراء لمحمد صالح تركي القریشي1
.71، ص 2010

.72، مرجع سابق ص محمد صالح تركي القریشي2
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ل مــن أدخــل تعــدیالت هامــة علــى حســابات الــدخل القــومي، حیــث میــز بــین الــدخل أو ) 1842-1924(

. القومي اإلجمالي و الصافي و بین الفرق بین القیم النهائیة و القیم الوسیطة

هتمــــام بحســــابات الــــدخل القــــومي بشــــكل كبیــــر وملحــــوظ بعــــد ظهــــور كتابــــات جــــون مــــاینرد وقــــد زاد اإل

وعالقاتـه تـهالذي وضع األساس النظري الحدیث لتحلیل الدخل القومي وأبرز أهمی) 1946-1883(كینز

ـــالمتغیرات اإل ـــاج الشـــامل فـــي تحلیالتـــه لب لـــدخل قتصـــادیة األخـــرى، وقـــد تبنـــى كینـــز فكـــرة مفهـــوم اإلنت

.1القومي

هتمامهـا بالموضـوع وبدرجـة كبیـرة العدیـد مـن إبعد الحرب العالمیة الثانیة و ساعد ظهور األمم المتحدة

أن ذإفـــي ذلـــك،الـــدول علـــى التعجیـــل فـــي اســـتخدام و تهیئـــة إحصـــائیات الـــدخل القـــومي و مســـاعدتها

لـذلك . ل القـومي لكـل منهـامساهمات الدول األعضاء في المنظمة الدولیة كانت تقدر على أساس الـدخ

لمــا ذلـــك مـــن ل الیـــوم قیـــاس دخلهــا القـــوميو اختالف أنظمتهـــا ودرجــة تطورهـــا تحــإفــإن جمیـــع الــدول بـــ

. أهمیة

ومـــن ، النـــاتج الكلـــيبطبیعـــةهـــذه الوســـیلة تمثـــل نقطـــة البـــدء فـــي الدراســـات الخاصـــة إلـــىإن التوصـــل 

إذ . 2قتصاد الوطنيتائج اإلجمالیة لالعتماد على طریقة تسمح بقیاس مختصر ومعبر للنالضروري اإل

قتصــادي فــي المجتمــع مــا یعــد علــى مســتوى النشــاط االلــیس هنــاك ریــب مــن أن تطــویر مقیــاس للحكــم

.)3(بتكار كان من الصعب تطبیق أیة سیاسة عامة ابتكارا بالغ األهمیة، فبدون هذا اإل

:إجمالي الناتج المحلي واألسعار:الفرع الثالث 

اثر نمو عرض النقود على نمو القطاع الخاص في المملكة العربیة : رسالة ماجستیر بعنوان ، فرج بن ناوي بن نجیب العنزي1
.47م ، ص2004ل المشترك ،  جامعة الملك سعود ، دراسة تطبیقیة باستخدام تحلیالت التكامالسعودیة ،

، الدور االقتصادي للدولة و محددات الدخل 2مصطفى موفق، علم االقتصادج : العربیةإلى، نقله سامویلسون. بول أ2
.83ص. 1993-10الجزائر–الوطني، دیوان المطبوعات الجامعیة

.2001، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان ، قتصاد النقدياال2مبادئ االقتصاد السیاسي ، ج ، محمد دویدار)3(
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یســــمى بالنــــاتج المحلــــي )*ســـب علــــى أســــاس األســــعار الثابتـــةتج المحلــــي اإلجمــــالي الــــذي حُ إن النـــا

النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ختصـــارإبأوبالـــدینار الحقیقـــي أواإلجمـــالي محســـوبا بالقیمـــة الثابتـــة للـــدینار 

Real(الحقیقـــي GDP(أوة ، وهـــذا المفهـــوم یتمیـــز عـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي محســـوبا بالقیمـــة الجاریـــ

. ) Nominal GDP(سمیة للدیناراإل

ثــر التغیــرات فــي أاإلجمــالي محســوبا باألســعار الثابتــة مقیاســا دقیقــا ألنــه یســتبعد النــاتج المحلــيویعتبــر

اإلجمـالي مـن السـلع كبر دقة القدرأاألسعار و یبین التغیرات في الكمیة المنتجة و بذلك یعكس بدرجة 

قتصـــادیون بـــالتغیرات الحقیقیـــة فـــي و علـــى ذلـــك یهـــتم اإل. القتصـــادالنهائیـــة و الخـــدمات المنتجـــة فـــي ا

. األرقام و األحجام و نوعیات الفقرات المشتریات

:تطور مفهوم التنمیة االقتصادیة : المطلب الثاني 

ـــــــــة  جـــــــــراءات تتخـــــــــذ عـــــــــن قصـــــــــدقتصـــــــــادیة عبـــــــــارة عـــــــــن مجموعـــــــــة مـــــــــن االالتنمیـــــــــة االإن عملی

ـــــــومي الحقیـــــــأمـــــــن شـــــــ ـــــــدخل الق ـــــــادة ال كثـــــــر مـــــــن زیـــــــادة نمـــــــو أق خـــــــالل فتـــــــرة زمنیـــــــة بمعـــــــدل نها زی

جتماعیــــــــــــة، إو االقتصــــــــــــادیةفهــــــــــــي عملیــــــــــــة متعــــــــــــددة الجوانــــــــــــب، لهــــــــــــا ركئزهــــــــــــا االناذً ،الســــــــــــكان

ــــــــــــك وحتــــــــــــى یمكــــــــــــن تحقیــــــــــــق التنمیــــــــــــة اال. و الثقافیــــــــــــة و السیاســــــــــــیة قتصــــــــــــادیة مــــــــــــن خــــــــــــالل تل

ـــــــــــالمؤثرات و المشـــــــــــاكل و السیاســـــــــــات و التوجهـــــــــــات الموجـــــــــــو الركـــــــــــائز یلـــــــــــزم اإل دة فـــــــــــي لمـــــــــــام ب

1.المجتمع

:قتصادیة المفاهیم التقلیدیة للتنمیة اال:لوالفرع األ 

فـــــــي النـــــــاتج القـــــــومي زیـــــــادة ســـــــنویة عـــــــن التنمیـــــــةتعبـــــــر ،االقتصـــــــادیةالمصـــــــطالحاتمـــــــن خـــــــالل 

قتصــــــادي ســــــنویا وبــــــذلك یكــــــون مفهــــــوم التنمیــــــة مرادفــــــا للنمــــــو اإل%7و %5ح بــــــین و ااإلجمــــــالي تتــــــر 

المدینـة ، الـدولبعـضالعربیـة حالـةالدولفياالقتصادیةالتنمیةوآثارها علىالخارجیةالدیونإشكالیة، حریتي/ز/جنوحاتفضیلة1

.77، ص  2005/2006اطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، سنة 
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.السریع 

قتصــــــادیة بأنهــــــا اإلنتــــــاج األكثــــــر و التغییــــــرات فــــــي الترتیبــــــات الفنیــــــة یــــــة االالتنمكنــــــدلبرجریعــــــرف و 

ــــتم بهــــا اإلنتــــاج قتصــــاد الطــــابع العــــام إلدارة اإلإلــــىســــتنادا إأمــــا تعریــــف التنمیــــة .والمؤسســــیة التــــي ی

قتصــــادي الــــذي یســــیر وفقــــا لخطــــط متعـــــددة حركــــة النظـــــام االإلــــىمفهــــوم التنمیــــة ینصــــرف القــــومي

.من جانب الدولة

تخــاذ سیاســات وٕاجــراءات وتــدابیر متعمــدة إ، بأنهــا تلــك العملیــة التــي تعنــي ب1آخــرونهــافــي حــین عرف

وضــع أفضــل عــن طریــق تغییــر هیاكــل و بنیــان وأســالیب أداء إلــىقتصــادي معــین اللتحــول مــن وضــع 

وذلــك بهــدف تحقیــق زیــادة ســریعة ودائمــة و متزایــدة فــي متوســط نصــیب الفــرد مــن ،قتصــاد القــومياال

وعلــى أن تشــمل كافــة منــاحي الحیــاة وتوجیهــات وأفكـــار ،خل الحقیقــي عبــر فتــرة ممتــدة مــن الــزمنالــد

.المجتمع حتى تكون عملیة حضاریة شاملة

رتفــاع إ رتفــاع الــدخل الحقیقــي تتمیــز بزیــادة الســكان و إقتصــادیة فضــال عــن أن التنمیــة االكالــدورویــرى 

نتاج وزیادة ما یخصص سنویا من الدخل القومي فنیة لالرتقاء األسالیب المستوى إنتاجیة للفرد، تبعا إل

.لتكوین رأس المال

قتصـــادیة هـــي عملیـــة تفاعلیـــة یـــزداد خاللهـــا الـــدخل القـــومي فیـــرى أن التنمیـــة االMeireقتصـــاديأمـــا اال

حــول مبــدأ زیــادة دخــل MeierمــعBaldwinویتفــق االقتصــادي. الحقیقــي للدولــة خــالل فتــرة زمنیــة معینــة

، وٕانمـا ن كـان ال یقتصـر علـى هـذا المؤشـر فقـطإ و ، قتصـادیة باره مؤشرا لحدوث التنمیـة االعتإالفرد، ب

.یعتقد أن تحقیق التنمیة یتطلب توافر معدالت عالیة من النمو في قطاعات اقتصادیة و سیادة أخرى

هي أیضا ستعاب المزید من القوى العاملة و اقتصاد القومي لدرجة تمكن من فالتنمیة هي التوسع في اال

، اطروحـة دكتـوراه فلسـفة   2004إلـى 1970، عوامل النمو االقتصادي دراسة مقارنة بین مصر و اسرائیل فـي الفتـرة بطرسود ایسرى فاروق د1
.4ص. 2001في االقتصاد ، قسم االقتصاد ، كللیة التجارة ، جامعة عین شمس، سنة 
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و الصـحیة و اإلنفـاق جتماعیةحتیاطي نقدي في الدولة، یمكنها من القیام بالعدید من البرامج اإلإخلق 

.ضمانا لحق الدولة في الدفاع عن نفسهاعلى التسلح

میــة ومحوهــا، درجــة جتماعیــة مثــل درجــة األإمقــاییس إلــىقتصــادیة للتنمیــة تلــك المقــاییس اإلتضــاف و 

.ى وغیرهاو أالمروالتدریب، الظروف والخدمات الصحیة وتوفیوالمهارات ،التعلیم

قتصـادیة انهـا ظـاهرة ألیهـا علـى إالتنمیة قبل فتـرة السـبعنیات بصـفة عامـة كانـت غالبـا مـاینظر ن أنجد

جمالي و نصیب الفرد منه، تحقیق مكاسب سریعة من خالل  معدالت نمو الناتج القومي اإلمضمونها

عــادة توزیــع الــدخل مـع تــوفیر الظــروف المواتیـة إل.توافــق مـع عــرض العمــلبمــا یعمـلمـع تــوفیر فــرص 

.1على كفاءة وعدالة ممكنةأالمحقق من العملیة التنمویة ب

والسـكانیة والثقافیـة ،جتماعیـةقتصـادیة واإلالتغیرات التي تحدث في الهیاكل اإلهيالتنمیة االقتصادیة ف

االقتصــــادي طویــــل األجــــل المصــــاحب للتنمیــــة لتطــــورو ، التــــي تصــــاحب عملیــــة التقــــدم بصــــفة عامــــة

: مظهرین

والمؤسســات والعالقـــات ،قتصــادي كالتصــنیع والتمـــدنیتعلـــق بتطــور البنـــاء اال،هیكلــي: لو المظهــر األ

.بین القطاعات المختلفةأالتي تنش

.اداتوالسلوكیات والقیم والع،المفاهیم العقلیة والتصرفات إلىالتطور بیتعلق،كیفي: المظهر الثاني

نجــد أنهــا تركــز علــى الزیــادة فــي مســتوى الــدخل الفــردي مــع قتصــادیة الالتنمیــة اتعریفــات للو ملخــص 

ضــحت عـدم صــحة مفهـوم التنمیــةأو قتصـادي، إال أن التجـارب إجـراء التغییـرات الهیكلیــة فـي البنیــان اإل

دیــد مــن األمثلــة علــى مجــرد معــدل نمــو ســریع، فلقــد شــهد العــالم العإلــىالــذي یحیــل التنمیــة االقتصــادیة 

تحقیق معدالت نمو للدخل القومي قریبة من المعدل المقترح بالبلـدان النامیـة ومـع ذلـك بقیـت مسـتویات 

مد محمود ، دار المریخ، ، التنمیة االقتصادیة ، تعریب و مراجعة محمود حسن حسنى ، محمود حامیشل تودارو1
.50م ، ص 2006
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مــن الفقــر والمــرض والجهــل تعــاني قطاعــات واســعة مــن ســكانها واســتمرت، بــال تحســنالمعیشــة فیهــا 

إلـىالـدعوة توسـعتاالتسـاع، لـذا إلـىوالبطالة، ولـم تـنكمش الفجـوة بـین األغنیـاء و الفقـراء بـل اتجهـت 

أعلـن 1991قتصـادي اإلجمـالي كهـدف للنشـاط االقتصـادي، و فـي تقریـره عـام التقلیل من دور النمـو اال

.نذكر في الفرع التالي عن تعریف جدید للتنمیة االقتصادیةالبنك الدولي 

: المفاهیم الحدیثة للتنمیة االقتصادیة: الفرع الثاني

هـــــداف أعـــــالم الثالـــــث لكثیـــــر مـــــن دول احققـــــتربـــــة الخمســـــینات و الســـــتینات عنـــــدما ارت تجثـــــألقـــــد 

ن هنـــــــاك أادركـــــــوا ،دون تغییرفـــــــرادمعظـــــــم األبینمـــــــا ظلـــــــت مســـــــتویات معیشـــــــة،قتصـــــــادينموهـــــــا اال

النـــــــاتج المحلـــــــي علـــــــى لهـــــــذا نـــــــادوا برفـــــــع التركیـــــــز ،خطـــــــأ جســـــــیم لهـــــــذا التعریـــــــف الضـــــــیق للتنمیـــــــة

المتفشـــــي وتزایـــــد عـــــدم العدالـــــة فـــــي توزیـــــع الـــــدخل ربـــــة الفقـــــر ، والعمـــــل علـــــى محاكهـــــدف جمـــــالياإل

.والبطالة المتصاعدة

ما الذي حدث : رض تنمیة الدولة وهي تن تعأوقد لخص ذلك في ثالثة اسئلة رئیسیة التي یمكن 

كن حل هذه المشكالت ؟مات و كیف یو اعم المسدذي حدث للللفقر؟ ما الذي حدث لبطالة ؟ ماا

ـــة معـــدالت نمـــو مرتفعـــة نســـبیا لمتوســـط دخـــل الفـــرد، لقـــد شـــهدت كثیـــر مـــن ـــرة الـــدول النامی خـــالل فت

وقــد ســاء هــذا .اةو احققــت تحســن ضــئیل فــي مواجهــة البطالــة وعــدم المســأو، لكنهــا قــد فشــلت الســبعینات

إلـىجمـالي ائل التسعینات حیث تحولت معدالت نمو الدخل القومي اإلأو كثر في الثمانیات و أموقف لا

من الدول النامیة و الحكومات التي تواجه مشكلة الدین الخارجي المتفـاقم، و التـي كانـت السالب لكثیر

.ماعیة المحددة  في الخطط الوطنیةجتقتصادیة و االن تمضي على اساس البرامج االأمجبرة 

ـــــذلك  ـــــة لیســـــت مجـــــرد مســـــالة أقتصـــــادیون درك االأل ـــــى یمكـــــن حســـــمها ان التنمی ـــــة حت قتصـــــادیة بحت

ــــــایإب ــــــطســــــتخدام مق ــــــة فق ــــــة وكمی ــــــذي صــــــدر، یس فنی ــــــه ال ــــــي كتاب ــــــال اال1989عــــــام وف قتصــــــادي م ق
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ــــزأو ادجــــر  كثــــر مــــن أقتصــــادیون قضــــیة التنمیــــة كمــــا لــــو كانــــت ال تعــــدوا كونهــــا لقــــد عامــــل اال" 1نی

السیاســـــیة فكـــــارقتصـــــاد التطبیقـــــي، منفصـــــل عـــــن األتـــــدریبات و ممارســـــات و تطبیقـــــات فـــــي علـــــم اال

لـــــة جمـــــع و ان وقـــــت طویـــــل قـــــد مـــــر حتـــــى تمكنـــــا فیـــــه مـــــن محإ.فـــــراد فـــــي المجتمـــــعور األدویســـــتبعد 

ــــة  ــــي االانظری ــــف تســــتطیع المجتمعــــات قتصــــادیة ف ن أقتصــــاد السیاســــي یمكــــن مــــن خاللهــــا شــــرح كی

ــــر أون تكــــ ــــى جــــودةأیضــــا أنتاجــــا و إكث ــــة األعل ــــة البشــــر بــــدال مــــن تنمی ــــك مــــن خــــالل تنمی شــــیاء ، وذل

".ي تحقیق التنمیة البشریة أ

قتصــادي كهــدف للتنمیــة فــي الثمانیــات، قــد غیــر منظــاره لــذي ناصــر النمــو االوحتــى البنــك الــدولي و ا

إجــراءات بأنهــا2التنمیــة االقتصــادیة1991فــي تقریــره عــام فعــرف ، شــملأســع و أو لتنمیــة نحــو مفهــوم 

قتصــاد القــومي بهــدف التحســین فــي حیــاة األفــراد لــیس فقــط مــن ناحیــة معتمــدة فــي التغییــر الهیكلــي لال

ـــیم ومســـتویات مرتفعـــة مـــن الصـــحة و الـــدخول المرتف عـــة ولكنهـــا تضـــم أیضـــا مســـتوى أفضـــل مـــن التعل

كبـر قـدر مـن أكبر لحریة األفـراد وتـوفیر أختفاء الفقر، والحصول على بیئة نظیفة وممارسة إ نخفاض و إ

.الدخل القوميتوزیعالثقافة لهم، هذا مع تحقیق عدالة في

: تنمیةهداف الدولیة لاأل: الفرع الثالث 

قتصـادیة ن التنمیة بالمفهوم الحدیث هي عملیة متعددة األبعـاد حیـث إنهـا تشـمل تفاعـل المتغیـرات االإ

جتماعیة والسیاسیة والمؤسسیة وأصبحت القیم المادیة ترتبط بالقیم المعنویة في التنمیـة حیـث أنهـا و اال

األساســیة وتوزیــع وتحقــق عنــدما یحــدث تحســن فــي الحاجــات ، األساســیةةتشــمل تــوفیر مقومــات الحیــا

قتصـادي بقـدر كبیـر فـي تحقیـق الـذات للدولـة ولمواطنیهـا وعنـدما یسـمح الدخل وعندما یسـاهم التقـدم اال

.54، التنمیة االقتصادیة ، مرجع سابق ص میشل تودارو1
" .1991عالم للتقریر التنمیة االقتصادیة " البنك الدولي2
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1:فيناصر التنمیة ذكر ع، ومنه یمكن أمام األفرادختیارالتقدم المادي بحریة اإل

ع الجوانــب، بــل علــى جمیــفقــطقتصــاديینطــوي علــى الجانــب االالفتنمیــة تغییــر شــامل، الشــمولیة.1

عـارف علیــه داخـل المجتمـع، كمـا تتضــمن تفالتنمیـة تتضـمن التحـدیث و ذلـك فــي اإلطـار األخالقـي الم

مزیــدا مـــن الحریـــة الدیمقراطیـــة و السیاســیة و مزیـــد مـــن المشـــاركة و الالمركزیــة و یتضـــمن هـــذا البعـــد 

.في صنع التنمیةالمجتمعیة مشاركة 

ي لفتـرة طویلـة مـن الـزمن أي أن التنمیـة عملیـة طویلـة حدوث زیادة مستمرة في متوسط دخـل الحقیقـ.2

تحســن فــي نوعیــة ممــا یــنعكس علــى ، تحســن فــي توزیــع الــدخل لصــالح الطبقــة الفقیــرةمــع ، األجــل

.السلع و الخدمات المقدمة لألفراد

ــــــةأوضــــــرورة تواصــــــل .3 ــــــبعض التنمی ــــــه ال ــــــق علی ــــــة و هــــــو مــــــا یطل ، المســــــتدامةاســــــتمراریة التنمی

ـــــــة فـــــــي البیئـــــــة والمـــــــوارد الطبیعیـــــــةوهـــــــي حقـــــــوق األجیـــــــا وهـــــــي تعنـــــــي أن تشـــــــبع األجیـــــــال ،ل المقبل

الحاضـــــــرة احتیاجاتهـــــــا مـــــــن الســـــــلع والخـــــــدمات دون أن تـــــــنقص مـــــــن مقـــــــدرة األجیـــــــال المقبلـــــــة علـــــــى 

.إشباع احتیاجاتها

ــــد و  ــــا صــــنقتصــــادي االجــــزأو ق ــــة 2أمارتی ــــه یمكــــن النظــــر إلیهــــا ب" التنمی ــــة لتوســــیع إبأن عتبارهــــا عملی

فهــــو ال یركــــز علــــى التنمیــــة كمجــــرد النمــــو فــــي النــــاتج " لحقیقیــــة التــــي یتمتــــع بهــــا اإلنســــان الحریــــات ا

أنهـــــا أوالتقـــــدم التقنــــي أوأنهـــــا التصــــنیع أوزدیــــاد متوســـــط دخــــل الفــــرد، إأنهـــــا أوالقــــومي اإلجمــــالي 

جتمـــــاعي، وبـــــرغم مـــــن أن هـــــذه المقاربـــــات تمثـــــل وســـــائل لتوســـــیع حریـــــات البشـــــر إال أن التحـــــدیث اإل

جتماعیـــــة لتـــــوفیر خـــــدمات الصـــــحة و التعلـــــیم ت تعتمـــــد علـــــى محـــــددات أخـــــرى كالترتیبـــــات االالحریـــــا

ن دراســــة مقاربــــة لمحــــددات التنمیــــة االقتصـــادیة فــــي جمهوریــــة مصــــر العربیــــة و تركیــــا و كوریــــا مــــ" ابــــراهیم نصــــار ســــالمان1
.7-6ص. 1995، رسالة دكتوراه ، غیر منشورة ، كلیة التجارة ، جامعة عین شمس " الستینیات حتى الثمانینیات 

ــــا صــــنا2 ، ترجمــــة شــــوقي جــــالل ، التنمیــــة حریــــة ، مؤسســــات حــــرة و انســــان متحــــرر مــــن الجهــــل و المــــرض و الفقــــر مارتی
.16-15ص. 2004، مایو 203سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، العدد 
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.القضایا العامةلو الحقوق السیاسیة و المدنیة، التي تهیأ الفرص للمشاركة في الجدل حو 

عبــــــــــارة عــــــــــن مجموعــــــــــة مــــــــــن التغییــــــــــرات هــــــــــي التنمیــــــــــة ن أTodaro1قتصــــــــــادياالكــــــــــدأقــــــــــدف

التنظیمیـــــــة ینتقــــــــل بواســـــــطتها المجتمــــــــع بأســـــــره مــــــــن أومؤسســــــــیة قتصـــــــادیة و الجتماعیـــــــة و االاال

.أفضل و أكثر إنسانیة،مادیا و روحیا،وضع أخر یعتبره األفرادإلىوضع غیر مرضي 

ن و امـــن قبـــل منظمـــة التعـــ1996األهـــداف الدولیـــة للتنمیـــة عـــام فكـــار ضـــمنهـــذه األو قـــد تـــم صـــیاغة

فـي إطـار إعـالن األلفیـة بشـان 2000في سبتمبر مـن عـام قتصادي و التنمیة و تبنتها األمم المتحدة اال

.ول یوضح األهداف الدولیة للتنمیةو فیمایلي جد. التنمیة

.الغایات اإلنمائیة لأللفیة- )03-1(جدول رقم 
األهداف الفرعیةالغایات

)1(الغایة 

ــــــر المقطــــــع  ــــــى الفق القضــــــاء عل

و الجوع 

ــــذین یقــــل دخلهــــم الیــــومي عــــن دوالر تخفــــیض نســــبة الســــكان) 1(الهــــدف الفرعــــي  ال
.2015و 1990نصف في الفترة ما بین إلىواحد 

ـــــــذین یعـــــــانون مـــــــن الجـــــــوع ) 2(الهـــــــدف الفرعـــــــي  ـــــــیض نســـــــبة الســـــــكان ال ـــــــىتخف إل

. 2015و 1990النصف في الفترة ما بین 

)2(الغایة 
ــــــــــــــــــیم  تحقیــــــــــــــــــق تعمــــــــــــــــــیم التعل

االبتدائي 

أوي كــــــل مكــــــان ، ســــــواء الــــــذكور كفالــــــة تمكــــــین األطفــــــال فــــــ) 3(الهــــــدف الفرعــــــي 
.2015إلناث منهم من إتمام مرحلة التعلیم االبتدائي بحلول عام 

)3(الغایة 

اة بـــــین الجنســـــین و اتعزیـــــز المســـــ
و تمكین المرأة

ــــة التفــــ) 4(الهــــدف الفرعــــي  ــــیم االبتــــدائي و الثــــانوي و اإزال ت بــــین الجنســــین فــــي التعل
ع مراحـــــل التعلـــــیم فـــــي موعـــــد ، وبالنســـــبة لجمیـــــ2005و یفضـــــل أن یكـــــون فـــــي عـــــام 

.2015ز عام و اال یج

ـــــــــة  ـــــــــیض معـــــــــدل )4(الغای تخف
وفیات األطفال 

تخفـــــیض معـــــدل وفیـــــات األطفـــــال دون مـــــن الخـــــامس بمقــــــدار ) 5(الهـــــدف الفرعـــــي 
.2015و 1990الثلثین في الفترة ما بین 

ـــــي تخفـــــیض معـــــدل ) 6(الهـــــدف الفرعـــــي تخفــــــــــــیض معــــــــــــدل )5(الغایــــــــــــة  ـــــاع ف ـــــدار ثـــــالث أرب ـــــات النفاســـــیة بمق الوفی

1Todaro Michael , Stephen C. Smith , Econimie Development in the Third World, 11 ed Edition , 2012 ,
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data , p.14.
http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf.
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.2015إلى1990الفترة ما بین الوفیات أثناء الوالدة 

)6(الغایة 

مكافحـــــة فیـــــروس نقـــــص المناعـــــة 

المــــــــال ریـــــــــا ) االیــــــــدز( البشــــــــریة 

.وغیرها من اإلمراض 

ــــــروس المناعــــــة البشــــــریة ) 7(الهــــــدف الفرعــــــي  ــــــف انتشــــــار فی ــــــدز( وق ــــــول ) االی بحل

.التاریخ ، وبدء انحساره اعتبارا من ذلك 2015عام 

وقـــــــف انتشــــــار المـــــــال ریــــــا وغیرهــــــا مـــــــن األمــــــراض الرئیســـــــیة ) 8(الهــــــدف الفرعــــــي 

.، وبدء انحساره من ذلك التاریخ 2015بحلول عام 

)7(الغایة 

.كفالة االستدامة البیئیة 

اندماج مبادئ التنمیة المستدامة في سیاسات البلدان وبرامجها ) 9(الهدف الفرعي 
.الموارد البیئیة القطریة و انحسار فقدان

تخفیض نسبة األشخاص الذین ال یمكنهم الحصول على میاه ) 10(الهدف الفرعي 
.2015النصف بحلول عام إلىمونة االشرب الم

لمعیشة ما ال یقل عن 2020تحقیق تحسین كبیر بحلول عام ) 11(الهدف الفرعي 

.ملیون من قاطني األحیاء الفقیرة 100

)8(الغایة 

ـــة مـــن إقامـــة شـــر  جـــل أاكة عالمی

التنمیة 

المضــــــي فــــــي إقامــــــة نظــــــام تجــــــاري ومــــــالي یتســــــم باالنفتــــــاح ) 12(الهــــــدف الفرعــــــي 
.والتقید بالقواعد والقابلیة للتنبؤ به وعدم التمیز 

.معالجة االحتیاجات الخاصة  ألقل البلدان نموا) 13(الهدف الفرعي 
).نمائیة الرسمیة المساعدات اإل( معالجة االحتیاجات) 14(الهدف الفرعي 

الصـــــــــادرات والتعریفـــــــــات الجمركیـــــــــة (المعالجـــــــــة الشـــــــــاملة ) 15(الهـــــــــدف الفرعـــــــــي 
ــــــــة الرســــــــمیة  ــــــــة والمســــــــاعدات اإلنمائی ــــــــى ( واإلعانــــــــات الزراعی اســــــــتدامة القــــــــدرة عل

.وتخفیف الدین ) تحمل الدیون 
ن مع البلدان و االتع) 16(الهدف الفرعي 
ن مع الشركاتو االتع) 17(الهدف الفرعي 
.ن مع القطاع الخاصو االتع) 18(الهدف الفرعي 

مجلـــــــة التنمیــــــــة والسیاســــــــات " التطـــــــورات الحدیثــــــــة فـــــــي الفكــــــــر التنمـــــــوي واألهــــــــداف الدولیـــــــة لتنمیــــــــة " علــــــــي عبــــــــد القــــــــادر: المصـــــــدر
ــــــو  ــــــاني ، یونی ــــــت المجلــــــد الخــــــامس ، العــــــدد الث ألمــــــم نقــــــال مــــــن ا77-75ص ص2003االقتصــــــادیة، المعهــــــد العربــــــي لتخطــــــیط ، الكوی

.A157/270التقریر رقم ) 44-3، 2000( المتحدة 

نــــه قــــد تــــم صــــیاغتها علــــى األســــاس المفهــــوم الواســــع أأهــــداف التنمیــــة الدولیــــة یتضــــح إلــــىوبــــالنظر 

تشــــكل محورهــــا حــــول عملیــــة اإلقــــالع مـــــن الفقــــر بمــــا فــــي ذلــــك جوانــــب التعلــــیم والصـــــحة تللتنمیــــة و 

ــــر هــــي نتیجــــة إجــــراءات وسیاســــو ، ســــتطاعات إنســــانیةإك ــــل فــــي تغیی ــــدابیر معتمــــدة، والتــــي تتمث ات وت
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ـــــــان وهیكـــــــل اال ـــــــوطنيبنی ـــــــالمجتمع مـــــــن الوضـــــــع اال، قتصـــــــاد ال ـــــــال ب قتصـــــــادي جتمـــــــاعي واالواالنتق

ــــــىالمتخلــــــف  جتمــــــاعي المتقــــــدم وتغییــــــرات جذریــــــة فــــــي البنیــــــان الثقــــــافي مــــــن عــــــادات الوضــــــع االإل

اإلجــــــراءات وٕاتبــــــاع بعــــــض تخــــــاذ إوهــــــذا ال یمكــــــن أن یــــــتم بطریقــــــة عفویــــــة بــــــل البــــــد مــــــن وتقالیــــــد،

.عتمادا على مؤشرات واضحة و معبرةإالسیاسات 

:قتصادیةمؤشرات التنمیة اإل: المطلب الثالث 

ساسـیة أربع قضـایا أجتماعیة ، وكمیة و نوعیة، حیث توجد اقتصادیة و اتتنوع مؤشرات التنمیة ما بین 

لمتغیـرات ووسـیلة ایجـاد مؤشـر مركـب همیـة هـذه اأختیـار المتغیـرات وتقـدیر إلوضع مؤشر للتنمیـة هـي 

.1وفائدة هذا المؤشر وجدوى استخدامه

علیـه أن یمثـل بعـض العوامـل التـي تمثـل " مؤشـر التنمیـة "جتماعي إأوقتصادي إولكي یسمى المتغیر 

ویمكن للمؤشر أن یشكل قیاسا مباشرا وكامال لخاصیة من التنمیة، ویكون بذلك مؤشرا ، عملیة التنمیة

یخـــدم ذلـــك المؤشـــر أو،عنصـــر مـــن عناصـــرهاأوأن الجانـــب الـــذي یقیســـه هـــو هـــدف التنمیـــة باعتبـــار 

ن دلیـــل وفیـــات األطفـــال یشـــكل مؤشـــرا لقیـــاس مســـتوى أمثـــال ذلـــك ، العنصـــرأوشـــارة لـــذلك الهـــدف اإل

.الصحة العامة

:جتماعیة قتصادیة واالالمؤشرات اال: لوالفرع األ 

النـــاتج المحلـــي أواألســـلوب علــى النـــاتج القـــومي اإلجمـــالي یرتكـــز هـــذا:المؤشـــرات االقتصـــادیة: ال أو 

متوسط نصیب الفرد من النـاتج القـومي اإلجمـالي، معـدل النمـو ،جمالي ویشتق منه مؤشرات للتنمیةاإل

.السنوي في الناتج القومي اإلجمالي، معدل النمو السنوي في نصیب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي

Straeten(هذا المقیاس وتسـویته الت لتصحیح و اوجرت مح 1979&Hicks ( ویتعلـق جـزء مـن المشـكلة

كــولن وكــان . بتشــوهات معــدالت الصــرف الرســمیة للعملــة وعــدم تمثیلهــا للقــوة الشــرائیة المحلیــة النســبیة

.، قیاس التنمیة ومؤشراتها ، المعهد العربي لتخطیط ، الكویتمحمد عدنان ودیع1
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الـذي )ppp(سـتعمال تكـافؤات القـوة الشـرائیة إلوا تحویـل الحسـابات القومیـة بو اائـل الـذین حـأو من كالرك

).األسعار الدولیة(قیاس كل ناتج بلد وفق مستوى أسعار مشترك یعني 

UN(1مــم المتحــدة حصــائي لألقتــرح المكتــب اإلإكمــا  Statistica Offic( تركیــب سلســلة مكملــة للحســـابات

ویشـتمل ، یة تحلیـل الرفاهـةو اهمیته من ز ستهالك الكلي للسكان، وذلك نظرا ألالقومیة خاصة بقیاس اإل

سـتهالكي الخـاص علـى السـلع و الخـدمات، نفاق االاإل: ربعة التالیة على العناصر األالمقیاس المقترح 

ســتهالكیة المعمــرة بــدال مــن عطــاء قیمــة للخــدمات المســتمدة ســنویا مــن الرصــید المتــراكم للســلع اإلإمــع 

نفـاق الجــاري الحكــومي علــى الســلع و والجــزء مــن اإل،دارج قیمـة مشــتریات هــذه الســلع فـي ســنة شــرائهاإ

، )كـــالتعلیم و الصـــحة و خـــدمات الرعایـــة اإلجتماعیـــة( لخـــدمات المخصـــص لخدمـــة القطـــاع العـــائلي ا

نتاجیـة نفـاق الوحـدات اإلإوقیمة الدعم الحكومي للسلع و الخدمات التي یشتریها القطاع العائلي، وقیمة 

ـــى الســـلع والخـــدمات التـــي یشـــترها القطـــاع العـــائلي، وقیمـــة  لـــى الســـلع نتاجیـــة عنفـــاق الوحـــدات اإلإعل

نفــــاق المنــــاظر مــــن جانــــب والخــــدمات التــــي یســــتفید منهــــا العــــاملون بهــــذه الوحــــدات، وكــــذلك قیمــــة اإل

.المؤسسات التي ال یستهدف نشاطها الربح

هتمـــام بصـــیاغة المؤشـــرات یرجـــع اإل:قتصـــادیة جتماعیـــة لقیـــاس التنمیـــة االالمؤشـــرات اال: ثانیـــا 

جتماعیـــة ویـــؤرخ الـــبعض لمـــیالد حركـــة المؤشـــرات اإل، النصـــف الثـــاني مـــن الســـتینیاتإلـــىجتماعیـــة اإل

لمعالجـة نقـائص المؤشـرات المتعـارف وذلـك،1966جتماعیة في عام المؤشرات اإل:باروبظهور كتاب

حصـائیة قتصـادیة مـن خـالل توسـیع التحلـیالت اإلجتماعیـة واالعلیها للتعبیر عـن الوقـائع والتغیـرات اال

تخطـیط التنمیـة وتقیـیم التقـدم فـي تحقیـق : جتماعیة ومنهـالقضایا االقتصادیة لتضم طیفا واسعا من ااإل

إلــىوتوجهــت هــذه الحركــة ، أهــدافها ودراســة بــدائل للسیاســات المتبعــة مــن أجــل اختیــار أكثرهــا مالئمــة

.جتماعي العمیق لألفراد واألسر مثل تلبیة الحاجات األساسیة وتوفیر النمو والرفاههتمام االمناطق اإل
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ـــــة إمؤشـــــرات " إن مصـــــطلح  ـــــا مـــــن المؤشـــــرات البشـــــریة یشـــــبه غنفســـــه " جتماعی مـــــوض ویشـــــمل طیف

جتماعیـــــة غیـــــر قابلـــــة للقیـــــاس ن الجوانـــــب االأرغـــــم و ، جتماعیـــــة والتقنیـــــة والسیاســـــیةقتصـــــادیة واالواال

لــــــــذا فـــــــــإن المؤشــــــــرات تســــــــتعمل كتقریــــــــب وقیــــــــاس جزئـــــــــي ، لیســــــــت معرفــــــــة بوضــــــــوحأومباشــــــــرة 

تمثـــــل فَ ، جتماعیـــــةوالتعلـــــیم وعناصـــــر أخـــــرى فـــــي السیاســـــة اال،منكالعدالـــــة واأللضـــــروریات التنمیـــــة، ل

ــــــخأوســــــرة فــــــي المستشــــــفیات عــــــدد األطبــــــاء النســــــبي واألَ فــــــي مؤشــــــرات الصــــــحة مثــــــل  ، الوفیــــــات ال

. دالئل لقیاس الحالة الصحیة في مجتمع ما

:مؤشرات الحاجات االساسیة : الفرع الثاني 

جتماعیـة التـي یمكـن أن ن منظومات الحسـابات االأ) Hicks&Streeten1979(هایكس وستریتینبین 

الت تفتقد و الیصبح مقیاس رفاه هي محGNPجتماعیة عبر مفهوم وكذلك تحسین الـتدمج المؤشرات اال

.األساس المنطقي وتنتج خلطا في المفاهیم

ن اســـتعمال المؤشـــراتاســـتخلص هـــایكس وســـتریتین نتیجـــة مــراجعتهم لهـــذه المقاربـــات والمفـــاهیم، إوقــد 

خصوصـــا إذا كــان العمـــل علــى المؤشـــرات ، أهمیــةGNPكثــر المكمـــالت لـــ أجتماعیــة والبشــریة هـــو اال

.لمقاربة الحاجات األساسیة

لكــن النمــو ، مــاذا أنــتج؟ وبأیــة طریقــة ؟ ولمــن ومــع أي أثــر؟ إلــىوٕاذا تحولــت األســئلة مــن كــم أنــتج؟ 

لیـه إرقمـا هامـا یضـاف GNP/PCى الــالسـریع فـي النـاتج سـیبقى هامـا مـن أجـل تخفیـف الفقـر كمـا سـیبق

.ولیس استبدالهGNPإذن المطلوب إكمال ، بعض المؤشرات عن تركیبه والمستفیدین منه

لوا تحدیـد و اقام العدید من المؤلفین بتعریف الحاجات البشـریة األساسـیة واقترحـوا صـیغ تصـنیف لهـا وحـ

، مقاربة الحاجـات األساسـیة فـي التنمیـةیتطلب تبنى، المقدار الضروري والكافي من الحاجات المستقلة

صــیاغة مؤشــرات مالئمــة عــن هــذه الحاجــات وقیــاس التصــورات فــي إشــباعها وتحدیــد اإلســتهدافات فــي 

وهنــاك عــدة اســتعماالت لمؤشــرات ، مختلــف مكوناتهــا لمواجهــة تلــك الحاجــات خــالل إطــار زمنــي محــدد
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:الحاجات األساسیة أهمها

 للحاجات األساسیة" خارطة "أي المناطقعلى المستوى القطري و مركز إشارة عن حالة التنمیة.

 المستهدف والفعليرفاهالالزم لتحسین ستهالكاالبنود من أوستهالكاالأدلة لقیاس.

 للتخطــیط كمؤشــرات معــدالت النمــو المسـتهدفة وقیــاس التغیــرات فــي مســتویات دخــل سترشــادیةانقـاط

.الفرد

 توزیع وكفاءةتقدیم و( العمومیة قیاس جهود منظومة الخدمات.(

 ومعرفة النسب هدافاألعرض بعض السلع والخدمات المرتبطة بالحاجات األساسیة لمواجهة قیاس

.تحت المعاییر الدنیاأوالمئویة من السكان التي هي فوق 

 أوالهوة تقلیصتحدید فجوة إشباع الحاجات األساسیة على المستوى الدولي، والسرعة التي یتم فیها

.وتقییم البلدان وفقا لذلكلرفاهالمعاییر الدولیة وتحدید أنماط لتأشیر،اتساعها

مثل سیاسات اإلصالحقتصادیةاالالسیاسات تقییم أثر.

:األدلة المركبة لتنمیة االجتماعیة: الفرع الثالث

ـــــــ رقــــــم وحیــــــد ســــــریع وســــــهل اإلإلــــــىالحاجــــــة ن إ مؤشــــــرا لیكــــــونGNP/PCســــــتعمال علــــــى غــــــرار الـ

ــــــة اال ــــــةخامــــــا عــــــن التنمی ــــــى إفضــــــى أ،جتماعی ــــــرد عــــــن ظــــــروف المعیشــــــة هــــــونشــــــاء إل ــــــاس مف مقی

ـــــاة اإلنســـــانیة"  ـــــدولي للمعان ـــــدلیل ال ، متضـــــمنا عشـــــرة مقـــــاییس عـــــن الرفـــــاه البشـــــري بمـــــا فیهـــــا 1"ال

.الدخل،وفیات األطفال، التغذیة،عدم أمیة الكبار والحریة الشخصیة 

أدلـــة الرفـــاه : یمیـــز بـــین ثـــالث مقاربـــات لقیـــاس الرفـــاه هـــي:نوعیـــة الحیـــاة مؤشـــرات الرفـــاه و : الأو 

1 The International Human Suffering Index.
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ستعملت خمسة مؤشرات إAnand&Harris1994)(1وفي دراسة . الحقیقیة، واإلنفاق الكلي والدخل الكامل

دخـل األسـرة للفـرد، إنفـاق األسـرة اإلجمـالي للفـرد، إنفـاق األسـرة علـى : محتملة لقیاس الرفاه الفردي هـي

اإلنفــاق الكلــي إلــىء للفــرد، عــدد الســعرات الحراریــة لــدى األســر للفــرد، نســبة اإلنفــاق علــى الغــذاء الغــذا

.لألسرة 

كمـــا یســـتعمل مفهـــوم نوعیـــة الحیـــاة عمومـــا بشـــكل یغطـــي مفـــاهیم مثـــل األمـــن والســـالم وتكـــافؤ الفـــرص 

اة علـى المســتوى إذا كـان مــن السـهل اإلقتنــاع بضـرورة تحســین نوعیـة الحیــ، والمشـاركة والرضـى الــذاتي

لـة تعریـف هـذه النوعیـة وقیاسـها وتحلیـل العناصـر و ا، فإن الصعوبة تبدأ عند محالسیاسيأواألكادیمي 

جتماع لذا قد یتطلب ذلك إسهاما من علماء الصحة والتغذیة والتعلیم والنفس والهندسة واإل، المهمة فیها

.وغیرهم

معهـد قسـمت دراسـة :لبحـوث التنمیـة االجتماعیـةمعهـد األمـم المتحـدة دلیل مستوى المعیشة: ثانیا 

مكونات من الحاجات األساسیة إلىمجال مستوى المعیشة ، األمم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة

وهذه الحاجات ، عنه في مستوى المعیشةالتي یشكل إشباعها إسهاما في المستوى العام للرضى المعبر

.ثقافیة كالتعلیم والترویح واألمنأوة إما فیزیائیة كالتغذیة والسكن والصح

" یتمیز الدلیل الموحد الذي اقترحته الدراسة لمستوى المعیشة بالشمول والبسـاطة والمرونـة والتمییـز بـین 

أي الحاجـــات األساســـیة والحاجـــات العلیـــا، وقیـــاس الوحـــدات المادیـــة كلمـــا " الترفهیـــات"و" الضـــروریات

وتمثل مكوناتـه حاجـات معتـرف بهـا ،یا ألنهـا تمثـل فـائض الـدخلویستثنى من ذلك الحاجات العل، أمكن

ـــا تحـــت مختلـــف الظـــروف السیاســـیة والمناخیـــة ومســـتویات التنمیـــة، مـــا یســـمح بإمكـــان المقارنـــة  عالمی

.الدولیة

متطلبــــــات : ، نــــــدوة HDIإلــــــى GNPمــــــن طــــــورات فــــــي مؤشــــــرات التنمیــــــة ونظریاتهــــــا، مســــــح التمحمــــــد عــــــدنان و دیــــــع1
.233صالتنمیة في الشرق األوسط  في ظل المستجدات المحلیة و العالمیة ،معهد التخطیط القومي ،
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ســتهالك ال یعنــي تلبیــة الحاجــات أن اإل: لكــن دلیــل مســتوى المعیشــة یعــاني مــن مشــكالت عــدة أهمهــا

كمـــا أن بعـــض ، ســـتهالك ال تلبـــي ذلـــك أیضـــایاء ضـــارة كالتـــدخین، وقـــیم اإلاألساســـیة بـــل قـــد یلبـــي أشـــ

. ال یعبر عنها على اإلطالق كالثقافةأوووقت الفراغ ،الظروف ال یعبر عنها بشكل كاف مثل األمن

نوعیـة الحیـاة مـن أویعتبـر مـن أقـل المؤشـرات المركبـة عـن التنمیـة :دلیل نوعیة الحیاة المادیة: ثالثا 

الشـعور إلـىسـتجابة إوقد وضع هذا الـدلیل ، المتغیرات ویشبه في ذلك دلیل التنمیة البشریةحیث عدد

قتصـادي قـد ال یـتمكن مـن تقـدیم بأنـه علـى الـرغم مـن سـرعة نمـو البلـدان الفقیـرة اقتصـادیا فـإن النمـو اال

: ت كونیــة هــيلــذا تــم اعتمــاد ثالثــة اهتمامــات اعتبــر ، زیــادات هامــة فــي مســتویات الــدخل المطلقــة للفــرد

وبهذا الشكل تحـددت ، رغبة الناس في إنقاص وفیات الرضع، وفي إطالة أمد الحیاة ، وفي إزالة األمیة

رضـع وتوقــع الحیـاة عنــد العمــر المؤشـرات المكونــة الداخلـة فــي دلیــل نوعیـة الحیــاة وهـي معــدل وفیــات ال

.میةوالأل

لح للمقارنــات بــین النســاء والرجــال وبــین والــدلیل ال یقــیس فقــط التغیــر علــى المســتوى الــوطني بــل یصــ

ـــا  ـــزة اجتماعی ـــات المتمی ـــف الفئ ـــا أومختل ـــا أوعرقی ـــاأوإقلیمی ـــزمن،إقطاعی ـــر ال ـــر عب . كمـــا یقـــیس التغی

كمــا ،تحســین ظــروف الفقــراءإلــىاإلســتراتیجیات التــي یمكــن أن تــؤدي إلــىویسـاعد علــى توجیــه النظــر 

ویستعمل أیضـا ،م تقدم كل بلد فیما یتعلق بالرفاه اإلنسانيلتقییGNP/PCستعماله بالتزامن مع الـ إیمكن 

لقیــاس نتــائج طیــف واســع مــن السیاســات والمقارنــة المباشــرة بــین خصــائص نوعیــة الحیــاة فــي البلــدان 

كمــا یصــلح ،مســتویات دخولهاأوبغــض النظــر عــن هیاكلهــا السیاســیة ) بلــدا150( الداخلــة فــي حســابه 

ومن مزایــا الــدلیل أنــه یســتعمل بیانــات یســهل وجودهــا حتــى فــي البلــدان ،الــدلیل لتصــنیف الــدول وترتیبهــا

.التي لم تطور بعد منظومات إحصاء متقدمة
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000000000000000000000000:خالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

لـى إقتصـاديلدولة على النمو قد عولجت منذ زمن في الفكـر اإلثیر دور اأن قضایا المتعلقة بتأرغم 0

ثیـرت عـدة تسـؤالت تتعلـق بمـدى أوقـد ،لیـات والسیاسـة المتبعةخـتالف األنه لم یتم حسمها فـي الواقـع إلأ

خصــائص الســلع العمومیــة تجعــل نأخاصــة و مثــل لدولــة فــي تحقیــق الحاجــات العامــة، وشــكل الــدور األ

ــــــــة فضــــــــل تقــــــــدیمها مــــــــن طــــــــرفمــــــــن األ ــــــــى التنمیــــــــةإللوصــــــــول الدول 00000000.االقتصــــــــادیة ل

قتصــادي للدولــة فــي تــوفیر الحاجــات والســلع الحجــم األكفــأ للدولــة البــد مــن مناقشــة الــدور االلمعرفــة و 0

یؤكد رواد و . في نطاقها التاریخي والفكريوتأثیرها على التنمیة من منظور الفكر االقتصادي،العمومیة

ثـم على أهمیة المؤسسات في تشكیل هیكل الحوافز والنفقات في المجتمع ومـنكر المؤسسي الجدیدالف

علــى أهمیــة العوامــل المؤسســیة فــي یــدیتفق الفكــر المؤسســى القــدیم والجدو ،فــي التــأثیر علــى أداء الدولــة

فــي تشــكیل وفــي أن الدولــة هــي التــي تلعــب الــدور األساســي ،التــأثیر علــى كــل الســلوكیات االقتصــادیة

أن المحدد األساسـي للنمـو المسـتدام هـو بالمؤسسة الجدیدةرسةالمدكدأو ت،وتغییر األطر المؤسسیة 

.كفـــــــــــــــاءة ولـــــــــــــــیس حجـــــــــــــــم تـــــــــــــــدخل الدولـــــــــــــــة والـــــــــــــــذي یتحـــــــــــــــدد بكفـــــــــــــــاءة وظائفهـــــــــــــــا المؤسســـــــــــــــیة

ن فیــه قــادرا علــى وضــع صــحي یكــو إلــىالقــومي مــن وضــعه المرضــىقتصــاداالحــال االنتقــال بنإالا

تغیــرات ٕاحــداثكهــدف لتحقیــق غایــة التنمیــة، و األساســیةجتماعیــةاالالحركــة الذاتیــة وٕاشــباع الحاجــات 

وفـــي العالقـــات التـــي تربطهـــا بالنظـــام والسیاســـیة واالجتماعیـــة للدولـــةقتصـــادیةاالعمیقـــة فـــي الهیاكـــل 

مـن قبـل منظمـة 1996لتنمیـة عـام األهداف الدولیـة لفكار ضمنهذه األتم صیاغة. االقتصادي الدولي

فـي إطـار إعـالن األلفیـة 2000قتصادي والتنمیة وتبنتها األمـم المتحـدة فـي سـبتمبر مـن عـام ن االو االتع

جل أإقامة شراكة عالمیة من الثامنة وهي الغایة لى إ، تتدرج من هدف القضاء على الفقر ن التنمیةأبش

.وفق مؤشرات محددةالتنمیة



:الفصل الثاني

السیاسة المالیة وتحقیق 
التنمیة االقتصادیة
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:التنمیة االقتصادیةالسیاسة المالیة وتحقیق : الثانيالفصل 

تمهید

قتصـــادي التـــي تعنـــي أن الدولـــة ال تكتفــي فقـــط بالتـــدخل مـــن أجـــل دى ظهــور مـــا یســـمى بدولـــة الرفــاه االأ

مالیــةســع مــن ذلــك باعتمادهــا علــى سیاســة أو وٕانمــا هــدفها یكــون ،قتصــادي حســب كینــزتحقیــق التــوازن اإل

أدواتأحــدكونهــامــنخصوصــیتهاالمالیــةالسیاســةكتســبتو أهــداف تنمویــة شــاملة ،، فــي تحقیــقنشــطة

مسـتوىرفـعإلـىالهادفـةجتماعیـةواالقتصـادیةاالسیاسـاتهاتنفیـذمـنالدولـةتمكـنالتـيقتصادیةاإلالسیاسة

فــيخدامهااســتیمكــنوالتــيللحكومــةالمتاحــةالمالیــةالمــواردتعكــسأنهــاكمــا،المــواطنینورفاهــةمعیشـة

.1الخاصالقطاعتوفیرهاعلىیقدر العادةالتيالخدماتتمویل

عـام بوحداتـه لقتصـاد انها عبارة عن دراسـة تحلیلیـة للنشـاط المـالي لالأعلى 1ویمكن تعریف السیاسة المالیة

طاعــات ثــار بالنســبة لمختلــف قأســتتبع هــذا النشــاط مــن ومــاقتصــادیة واإلداریــة،المختلفــة ذات الطبیعــة اال

جل أمنوذلك نفاق العام واإلیرادات العامةوتتضمن السیاسة المالیة تكیفا كمیا لحجم اإل،االقتصاد الوطني

.قتصاد ودفع عجلة التنمیةفي مقدیمتها النهوض باالاهدافأتحقیق 

: نفاق الحكومياإل والمالیةءة السیاسة كفا: ل والمبحث األ 

وهــوالهــدف التخصیصــي للسیاســة المالیــة،ي أالكفــاءة الســاكنةجهــة المالیــة مــنویقصــد بكفــاءة السیاســة

نتاجیـة فـي القطـاع الحكـومي بمـا ال یتعـارض إكثـر لـى المجـاالت األإحكام توجیه الموارد المادیـة والبشـریة إ

.نتاجیة القطاع الخاصإمع 

لــى تحقیــق إجــة العامــة الحاو قتصــادیةنــدرة المــوارد االحقیقــة الهــدف التخصیصــي للسیاســة المالیــةویعكــس

دوات ثـر األأویقتضي تفهم الهـدف التخصـیص دراسـة ، قتصادیة المتاحة ذلكمثل للموارد االاألالتخصیص

دراسة " ، كفاءة السیاسة المالیة في مواجهة الدین العام و تعزیز استدامة القدرة المالیة في االقتصاد الیمنيمجدولین محمد عبده سعید1
.11- 10، ص  2011، ، رسالة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد ، قسم االقتصاد كلیة التجارة ، جامعة عین شمس "مقارنة
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.المالیة والتغیر في مستویاتها ومعدالتها على حجم الناتج وطبیعة تكوینه

ــــــوزیعي للسیاســــــة المالیــــــةكمــــــا یعكــــــس  ــــــةبمــــــا یســــــمى الهــــــدف الت تســــــعى نأضــــــرورة الكفــــــاءة التوزیعی

ــــة  ــــة داخــــل االقتصــــاد، وٕانإالسیاســــة المالی ــــق العدال ــــى تحقی ــــؤدي إل ــــي ت ــــة الت ــــى السیاســــات المالی عــــادة إل

ننــــه یحســــكثــــر تحقیقــــا للهــــدف التــــوزیعي ألأعــــد تُ توزیــــع الــــدخل فــــي المجتمــــع لصــــالح الطبقــــات الفقیــــرة ، 

ـــــة فـــــي المجتمـــــع ـــــذل الجهـــــود لتأومـــــع ، مســـــتوى العدال ـــــة تعمـــــل علـــــى ب حســـــین الكفـــــاءة ن السیاســـــة المالی

ن كفــــــاءة التوزیــــــع تتطلــــــب ضــــــبط عناصــــــر النفقــــــات حســــــب القطاعــــــات بمــــــا أال إعلــــــى مــــــدى الطویــــــل، 

.هداف السیاسة المعلنةأیتفق مع 

ســــــــــتخدام إعـــــــــادة توزیــــــــــع الـــــــــدخل وهــــــــــي التـــــــــدخل الحكــــــــــومي بإعتبــــــــــارات هامـــــــــة مرتبطــــــــــة بإوهنـــــــــاك 

ـــــــــــةأ ـــــــــــة االجتماعی ـــــــــــق العدال ـــــــــــة لتحقی ـــــــــــاق الحكـــــــــــومي ناإلویعـــــــــــد،دوات السیاســـــــــــة المالی ـــــــــــي ف األداة الت

ـــــــــــق األهـــــــــــداف التـــــــــــي تســـــــــــعى إلیهـــــــــــا علـــــــــــى الخـــــــــــدمات ، كاإلنفـــــــــــاق تســـــــــــتخدمها الدولـــــــــــة فـــــــــــي تحقی

.ساسیةسكان ودعم السلع األواإل،جتماعیة كالتعلیم والصحةاال

: وتقسیماته نفاق الحكومياإل ماهیة : ل واأل المطلب

: ماهیة اإلنفاق الحكومي:ل والفرع األ 

ســـــتخدام مبـــــالغ مـــــن النقـــــود لتحقیـــــق أغـــــراض إإلـــــىوهـــــي بصـــــدد القیـــــام بنفقاتهـــــا العامـــــة تعتمـــــد الدولـــــة 

عتبــــار اإلنفــــاق الحكــــومي بمثابــــة مبلــــغ نقــــدي یقــــوم بإنفاقــــه شــــخصإیــــة یمكــــن و اهــــذه الز من،النفــــع العــــام

2.عام بقصد تحقیق نفع عام

:فالنفقة العامة بهذا التعریف تشمل على ثالثة عناصر رئیسیة 

1:قة العامة مبلغ من النقود النف: الأو 

مقاربـــة تحلیلیـــة و قیاســـیة ، مجلـــة التنمیـــة و السیاســـات : ، فعالیـــة السیاســـة المالیـــة بـــالجزائر شـــیبي عبـــد الـــرحیم ، ســـمیر بطـــاهر1
.40، 2010ینایر -العدد االول -االقتصادیة ، المجلد الثاني عشر 

.63ص.1992الفن المالي العام، دار النهضة العربیة للطباعة ، بیروت،أساسیات المالیة العامة مدخل لدراسة أصولعادل احمد حشیش2
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ســـــتخدام مبلـــــغ مـــــن النقـــــود الـــــذي یمثـــــل الـــــثمن الحتیاجـــــات إســـــاس للنفقـــــة العامـــــة هـــــو ن العنصـــــر األإ

ـــــة مـــــن ســـــلع وخـــــدمات  ـــــأالدول ـــــق العامـــــةأساســـــیة لت ـــــرؤوس األ،مین ســـــیر المراف ـــــا ل نتاجیـــــة مـــــوال اإلو ثمن

عانــــــات علــــــى ومــــــنح اإلمرهــــــاأى ســــــتثماریة التــــــي تتــــــوللیهــــــا لتنفیــــــذ المشــــــروعات اإلإالتــــــي هــــــي بحاجــــــة 

. نواعهاأختالف إ

: حدى هیئاتها العامةإأوصدور النفقة العامة عن الدولة : ثانیا 

ــــة  ــــة عــــن الدول ــــات االهیئاتهــــاأوتصــــدر النفق ــــك هیئ ــــي ذل ــــع بمــــا ف ــــي تتمت قتصــــاد العــــام ومؤسســــاته الت

تعــــــد لــــــى ذلــــــك الوبنــــــاء ع، وقــــــد تكــــــون هــــــذه الهیئــــــة هــــــي الشــــــخص العــــــام المحلــــــيبشخصــــــیة معنویــــــة

ــــــي ینفقهــــــا األ ــــــالغ الت ــــــة والمعنشــــــخاص المب ــــــة عامــــــةو الخاصــــــة الطبیعی ــــــة نفق ــــــو هــــــدفت ، ی ــــــى ل ــــــىحت إل

.تحقیق النفع العام

ــــــة العامــــــة و النفقــــــة الخاصــــــة علــــــى معیــــــارین و  ــــــي التفرقــــــة بــــــین النفق حــــــدمها أیعتمــــــد الفكــــــر المــــــالي ف

ــــاني وظیفــــي ــــوظیفي ویعتمــــد 2،قــــانوني و الث ــــار ال ــــى طبیعــــة التــــي تــــدفع مــــن فــــي التفرقــــةالمعی جلهــــا أعل

ووفقا لهــــذا المعیــــار تقتصــــر النفقــــات العامــــة علــــى تلــــك النفقــــات التــــي تقــــوم بهــــا الدولــــة نتیجــــة لمــــا ،النفقــــة

شــــخاص القــــانون العــــام فــــي نفــــس الظــــروف أما النفقــــات التــــي یقــــوم بهــــا ،أتتمتــــع بــــه مــــن ســــلطة ســــیادیة

كمــــا تعتبــــر نفقــــات عامــــة تلــــك النفقــــات ،صــــةنهــــا تعتبــــر نفقــــات خاإالتــــي یعمــــل فیهــــا القطــــاع الخــــاص ف

.مرةا األالمختلطة التي تفوضها الدولة بعض سلطاتهأوت الخاصة أالتي تقوم بها بعض المنش

ـــــذلك فـــــ ـــــف النفقـــــة العامـــــة یجـــــب إل ـــــة االقتصـــــاد أن تعری ـــــرز مـــــدى مشـــــاركة القطـــــاع العـــــام فـــــي تنمی ن یب

ــــــة الوطني،واالخــــــذ بتعریــــــف واســــــع للنفقــــــات العامــــــة بحیــــــث تشــــــمل كــــــ ــــــوم بهــــــا الدول ــــــات التــــــي تق ل النفق

.نتاجیةت العامة اإلأوالمحلیة والمنش،وهیئاتها المركزیة

.44علم المالیة العامة و التشریع المالي، دار الكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل، بدون سنة نشر،ص، الجنابيطاهر1
یقیــــــة رؤیــــــة اســـــالمیة ، كلیــــــة التجــــــارة ، جامعــــــة ، اقتصــــــادیات المالیـــــة العامــــــة دراســــــة نظریـــــة تطبعبــــــد الفتــــــاح عبــــــد الحمــــــن عبــــــد المجیــــــد2

.59المنصورة ، الطبعة الخامسة ، ص 
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: إشباع حاجة عامة هدف النفقة العامة : ثالثا

،ویمكن تبریـــــر ذلـــــك فـــــيوال تحقـــــق نفعـــــا عامـــــاعامـــــة تلـــــك التـــــي ال تشـــــبع حاجـــــة عامـــــةال تعـــــد نفقـــــات 

نتفــــاع بالنفقــــات العامــــة للدولــــة ون فــــي اإلو ایتســــفــــإنهم وبتــــاليعبــــاء العامــــةفــــي تحمــــل األفــــراداألتســــاوي 

.في جمیع الوجوه

شــخاص القــانون أنفــاق الحكــومي مبلــغ مــن النقــود یدفعــه شــخص مــن اإلأووخالصــة تعتبــر النفقــة العامــة 

أداة مهمـة مـن أدوات السیاسـة المالیـة التـي بأنـهالحكـومي عـرف اإلنفـاقی، كمـا شباع حاجة عامةالعام إل

وعلـى الـرغم مـن أن اإلنفـاق ،مها الحكومـة مـن أجـل إشـباع حاجـات المجتمـع العامـة وتحقیـق أهدافـهتستخد

یمكن الحكومة من تسییر أجهزتهـا وٕادارتهـا إال أن حجـم هـذا اإلنفـاق یعكـس بدرجـة كبیـرة فعالیـة الحكومي 

1.الحكومة ومدى تأثیرها في النشاط االقتصادي

:  لإلنفاق الحكوميقتصادیة واالالتقسیمات العلمیة : الثانيالفرع

وعرضــها فــي شــكل واضــح یســهل دراســتها ترتیبهــا ضــمن فئــات متشــابهةالعامــة یقصــد بتقســیم النفقــات 

اإلنفـاق العـام حسـب الهـدف المرجـو تحقیقـه مـن ذلـك وقد اختلفت طـرق تقسـیم،وتحلیل اآلثار المتربة علیها

التقســیم االقتصــادي والهــدف مــن ،التقســیم اإلداريادي و قتصــالتقســیم ومــن أهــم هــذه  التقسیمات،التقســیم اال

قســـمین اإلنفـــاق الحقیقـــي واإلنفـــاق إلـــىوینقســـم جتماعیـــة لإلنفـــاق الحكـــوميقتصـــادیة واالمعرفـــة اآلثـــار اإل

أمـــا بالنســـبة للتقســـیم اإلداري فالهـــدف منـــه توضـــیح العالقـــات المالیـــة المختلفـــة التـــي تقـــوم بهـــا ،التحـــویلي

2.هذا التقسیم على إعداد المیزانیة العامة للدولةكما یساعدالحكومة

ة مــــن الصــــندوق النقــــد الـــــدولي ر إلحصــــاءات مالیــــة الحكومــــة الصـــــادالحكــــومي طبقـــــا اقویصــــنف اإلنفــــ

، 2010، اإلنفـــــــاق الحكـــــــومي وأثـــــــره علـــــــى  النمـــــــو االقتصـــــــادي ،  جامعـــــــة الملـــــــك ســـــــعود ،نـــــــورة عبـــــــد الـــــــرحمن الرشـــــــید1
.12،14ص

ــــد الــــرحمن العیســــى2 ــــى النمــــو االقتصــــادي فــــي المملســــلوى عب كــــة العربیــــة الســــعودیة و الكویــــت و ، اثــــر اإلنفــــاق الحكــــومي عل
.8، ص2006اإلمارات العربیة المتحدة،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  قسم االقتصاد ، جامعة الملك سعود  ،
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ـــــــى ـــــــوعین مـــــــن التصـــــــنیفاتإل ـــــــوظیفياالهمـــــــان ـــــــ،قتصـــــــادي والتصـــــــنیف ال ل و ق التصـــــــنیف األوعلى وْف

ســـــــتثماري ة اإلنفـــــــاق الجـــــــاري و اإلنفـــــــاق اإلمكونـــــــات الرئیســـــــیإلـــــــىیقســـــــم إجمـــــــالي اإلنفـــــــاق الحكـــــــومي 

اإلنفــــــاق علــــــى والرواتــــــب،األجــــــورإلــــــىقتصــــــادیااكمــــــا یصــــــنف اإلنفــــــاق الجــــــاري ، وصــــــافي اإلقــــــراض

ـــــة ـــــدة و الـــــدعم و المـــــدفوعات التحویلی أمـــــا التصـــــنیف الثـــــاني .شـــــراء الســـــلع و الخـــــدمات، مـــــدفوعات الفائ

ومي طبقـــــا لوظائفـــــه، كاإلنفـــــاق علــــــى هـــــو التصـــــنیف الـــــوظیفي الـــــذي مــــــن خاللـــــه یقســـــم اإلنفـــــاق الحكــــــ

ــــــدفاع ــــــى األمــــــن وال ــــــیم،و الخــــــدمات العامــــــة واإلنفــــــاق عل ــــــى التعل ــــــى الصــــــحة، و اإلنفــــــاق عل اإلنفــــــاق عل

.1اإلنفاق على السكن، و جتماعيعلى الضمان اإلاإلنفاقو 

عتبــــــارات نمــــــا تنبنــــــي فــــــي وضــــــعها علــــــى جملــــــة مــــــن اإلإمیزانیــــــات الــــــدول نفــــــاق فــــــي تقســــــمات اإلإن 

:یة واإلداریة قتصاداالالمعایر ة والسیاسیة و التارخی

داریــــــة الهیئــــــة اإلأوســــــاس الجهــــــة أیقــــــوم التقســــــیم اإلداري للنفقــــــات العامــــــة علــــــى :المعیــــــار اإلداري:1

حیــــث یــــتم توزیعهــــا حســــب الــــوزارات، كمــــا تــــوزع داخــــل كــــل وزارة حســــب أقســــامها و التــــي تقــــوم باالنفــــاق

.أجهزتها

هــــر فیـــه وظـــائف الدولـــة فـــي شــــكل قطاعـــات تبـــرز بـــداخلها نفقـــات كــــل حیـــث تظ:المعیـــار الـــوظیفي: 2

ـــــات العامـــــة المعمـــــول بـــــه فـــــي المیزانیـــــة اإلوعلـــــى ســـــبیل المثـــــال نجـــــد أن ،قطـــــاع نجلیزیـــــة تقســـــیم النفق

عتبـــــارات إإلــــىخـــــذ بــــه المیزانیــــة الفرنســــیة كــــان یرجــــع أوالتقســــیم الــــذي ت،اعتبــــارات تاریخیــــةإلــــىیرجــــع 

.قتصاديعتبارات المتعلقة بالتحلیل االدخال بعض اإلإىإلتجه العمل إثم داریةإ

النفقـــــات العامـــــة تقســـــمثـــــم خـــــذ بالتقســـــیم الـــــوظیفي للنفقـــــات العامـــــةأمریكیـــــة و فـــــي الوالیـــــات المتحـــــدة األ

قتصــــادي معــــین تتناســــب مــــع القطاعــــات ااقســــام فرعیــــة یتعلــــق كــــل منهــــا بقطــــاع إلــــىداخــــل كــــل وظیفــــة 

، أطروحــــة )2000-1975(، تحلیــــل وقیــــاس ظــــاهرة العجــــز المــــزدوج فــــي مصــــر وتــــونس والمغــــرب للمــــدة حلمــــي إبــــراهیم منشــــد1
.56ص،2004قتصادیة ، جامعة البصرة ، دكتوراه فلسفة في العلوم اال



السیاسة المالیة وتحقیق التنمیة االقتصادیة  الفصل الثاني             

61

.یةقتصادلیها الخطة االإالتي تنقسم 

عتبـــــار الـــــوظیفي ولكـــــن تظهـــــر فیـــــه وظـــــائف ویقـــــوم هـــــذا المعیـــــار علـــــى اإل:قتصـــــادي المعیـــــار اإل: 3

جتماعیـــــة بـــــل اقتصـــــادیة و االدولـــــة فـــــي قطاعـــــات متعـــــددة للوظیفـــــة الواحـــــدة، فـــــال یكتفـــــي بـــــالقول بنفقـــــات 

ـــــــال ذلـــــــك میزانیـــــــة التجهیـــــــز حیـــــــث یقســـــــم القطـــــــاع ،نـــــــواع هـــــــذا النشـــــــاطأیظهـــــــر توزیعـــــــا بحســـــــب  ومث

ـــــــىتصـــــــادي قاإل كمجـــــــال الزراعـــــــة والصـــــــناعة المجـــــــاالت المختلفـــــــة التـــــــي تـــــــدخل فـــــــي هـــــــذا القطـــــــاعإل

.لخإ..والتجارة والنقل 

:العالمالدولالمیزانیاتبعضفيالعامةالنفقاتتقسیم:الثانيالمطلب 

1:تقسیم النفقات في المیزانیة البریطانیة: ول الفرع األ 

:قسمین رئیسیینإلىتنقسم نفقات الحكومة البریطانیة 

Charges on the consolidatedســـمإویطلــــق علیهــــا : عتمــــاد الـــدائمالنفقــــات ذات اإل: لو القســـم األ fund ،

وٕانمــــا بمقتضــــى قــــوانین لهــــا وهــــي عبــــارة عــــن النفقــــات التــــي ال یتجــــدد اإلذن بهــــا مــــن البرلمــــان كــــل عــــام

ـــــــدوام واالســـــــتمرار حتـــــــى  وتشـــــــمل هـــــــذه النفقـــــــات ذات ، لبرلمـــــــان إدخـــــــال تعـــــــدیل علیهـــــــایقـــــــوم اصـــــــفة ال

الـــــــدین العـــــــام، والمعاشـــــــات، وبعـــــــض وخدمـــــــةمخصصـــــــات الملـــــــك واألســـــــرة المالكـــــــة،عتمـــــــاد الـــــــدائماإل

.نتخاباتالقضائیة، ونفقات اإلالمرتبات كمرتب رئیس مجلس العموم، ونفقات المحاكم

وهـــذه النفقـــات Supply Servicesســـمإعلیهـــاویطلـــق:المتجـــددعتمـــاداإلذاتالنفقـــات: الثـــانيالقســـم

،اإلدارات العســـــكریةتعـــــرض علـــــى البرلمـــــان لـــــإلذن بهـــــا فـــــي كـــــل عـــــام، وتشـــــمل بصـــــفة خاصـــــة نفقـــــات

عتمـــــاد المتجـــــدد بأنـــــه ویمتـــــاز التقســـــیم التفصـــــیلي الخـــــاص بالنفقـــــات ذات اإل، ونفقـــــات المصـــــالح المدنیـــــة

الوقـــــوف وهــــو مــــا یســــهل علــــى الباحــــث أســــاس الــــوزارات وٕانمــــا وفــــق موضــــوع النفقــــة،غیــــر قــــائم علــــى

.تجاهات اإلنفاق الحكوميإعلى 

.39، ص ، مصرعین شمس، جامعة االستاذ في كلیة الحقوق منشورات، مالیة الدولة،محمد حلمي مراد1
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الواحــــــد توجــــــد ن بعــــــض النفقـــــات ذات الموضــــــوعأعلـــــى أن التقســــــیم البریطــــــاني لــــــم یســـــلم مــــــن النقــــــد إذ 

.عتمادات المتجددعتماد الدائم والنفقات ذات اإلموزعة بین نفقات اإل

:تقسیم النفقات في المیزانیة الفرنسیة:الفرع الثاني 

غیـر أن هـذا الوضـع ، الـوزاراتبحسـبإداریـاتقسـیماالفرنسـیةالمیزانیـةفـيمقسـمةامـةالعالنفقـاتكانـت

قتصــادي التقســیمین اإلداري واالحــین جمعــت المیزانیــة الفرنســیة بــین،1953أدخــل علیــه التعــدیل منــذ ســنة

النفقــات : ســیةالرأالناحیــةومــناإلداریــةاألقســام: ل تتضــمن مــن الناحیــة األفقیــةو اللنفقــات العامــة فــي جــد

:مقسمة بحسب طبیعتها في سبعة أبواب

.الدین العام.1
. وتشمل نفقات البرلمان ورئاسة الجمهوریة، السلطات العامة.2

. إلخ.. التجهیزاتوتشمل المرتبات والمعاشات و ، النفقات اإلداریة.3

.سیاسیة وٕاداریة، تعلیمیة وثقافیة، دولیة، اقتصادیة،األعمال العامة.4

. إلخ.. الزراعة، المواصالت، اإلسكان،االستثمارات العامة.5

.القروضواإلعانات واالشتراكات، نة الدولة، وتتضمن فرعینو ااالستثمارات بمع.6

.الحربإصالح أضرار.7

تجمـع األرقـام و.حكومیـةإدارةبكـلالخاصـةالنفقـاتمجمـوعلمعرفـةأفقیـاسـطربكـلالواردةاألرقامتجمع

ل المشــتركة تحقـــق و اوهــذه الجــد. لمعرفــة مجمــوع مــا تنفقـــه الدولــة علــى كــل نـــوعیاالــواردة بكــل عمــود رأســـ

لكل إدارة حكومیة بجمیع األرقـام االعتمادات المقررةفهي تمكن من الوقوف على،غرضین في وقت واحد

مــن أبــواب اإلنفــاق العــام مــا تنفقــه الدولــة علــى كــل بــاب معرفــةأمــام اســمها، كمــا تســاعد علــىیــاالــواردة أفق

تحـــت هـــذا البـــاب بصـــرف النظـــر عـــن اإلدارة التـــي تقـــوم یـــاالـــواردة عمودالســـبعة المـــذكورة بجمیـــع األرقـــام

.باإلنفاق
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.لفرنسیةانموذج النفقات العامة بالمزانیة : )1- 2(رقمالجدول
الوزرات

الدین العام 
)1(

السلطات العامة 
داریةالنفقات اإل)2(

)3(
العامةعمالاأل

)4(
ستثمارات العامةاإل

)5(

ستثماراتإ
بمعونة 
الدولة

)6(

ضات الحرب 
تعوی

 )7
(

مرتبات 

لخإتوریدات

الدولیة 

االالتعلمیة 
صادیة

الخ قت

الزراعة 

صالت 
الموا

الخ 

اعانات و 
ض اشتراكات

قرو

41في كلیة الحقوق عین شمس، صمحمد حلمي مراد، مالیة الدولة، االستاذ: المصدر 

:تقسیم النفقات في المیزانیة األمریكیة:الثالثالفرع 

أحـدهما تقسـیم ، منفصـلینتقسـیمینفـياألمریكیـةللحكومـةالتعاقدیةالمیزانیةفيالعامةالنفقاتتعرض

By"قتصــادي بحســب طبیعــة النفقــةإ Function"اإلدارات المختلفــةبحســب الســلطات و واآلخــر تقســیم إداري

"ByAgency"عتبـارا مـن إختزلـتأقسما ثم 13إلىوكانت النفقات العامة األمریكیة تقسم بحسب طبیعتها

:أقسامتسعة إلى1956میزانیة سنة

.الدفاع الوطني.1

.الشئون الدولیة.2

.الخدمات والمساعدات للمسنین.3

. الثقافة العامةالعمل والرفاهیة وتشمل الصحة والتعلیم و .4

.الزراعة والموارد الزراعیة وتشمل الري.5

). كالمناجم والغابات ومصاید األسماك(الثروات الطبیعیة .6
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.المدنيوالبرید، الدفاعالتجارة واإلسكان وتشمل المواصالت البریة والمائیة والجویة.7

.والقضائیةریعیةالتشالسلطتینوالمالیةاإلدارةوتشملالحكومیةاإلدارة.8

.العامالدینفوائد.9

:الجزائرالعامة فيتقسیم النفقات في المیزانیة: الفرع الرابع 

قســـــمین نفقـــــات التســـــییر ونفقـــــات التجهیـــــز وذلـــــك راجـــــع إلـــــىیقســـــم المشـــــرع الجزائـــــري النفقـــــات العامـــــة 

یـــــث طبیعتهـــــا والـــــدور للتفرقـــــة بـــــین طبیعـــــة النفقـــــات حیـــــث تجمـــــع النفقـــــات المتشـــــابهة والمتجانســـــة مـــــن ح

تحقیقهــــا الدولــــة حســــب كــــل نــــوع معــــین إلــــىالــــذي تقــــوم بــــه واألثــــر الــــذي تنتجــــه واألهــــداف التــــي ترمــــي 

.من أنواع النفقات

1:نفقات التسییر: ال أو 

ـــــارة  ـــــدفع مـــــن عـــــن هـــــي عب ـــــي ت ـــــة واإلدارة وتجمـــــع نفقـــــات التســـــییر أالنفقـــــات الت جـــــل المصـــــالح العمومی

ـــــ ـــــع عن ـــــي ین و افـــــي أرب ـــــة لعـــــام24المـــــادة كمـــــا جـــــاءت ف ـــــانون المالی ـــــات التســـــییر و.1984ق یقصـــــد بنفق

ــــــات الضــــــروریة لســــــیر  ــــــك النفق ــــــة أتل ــــــة و المتكون ــــــة االداری جــــــور المــــــوظفین و أساســــــا مــــــن أجهــــــزة الدول

یــــــة أو منــــــه ال  یمكننــــــا مالحظــــــة . لــــــخ إ..مصــــــاریف صــــــیانة البنایــــــات الحكومیــــــة و معــــــدات المكاتــــــب 

مــــداد ساســــا إلأفهــــذا النــــوع مــــن النفقــــات . قتصــــاد الــــوطنيات لالقیمــــة مضــــافة منتجــــة تحملهــــا هــــذه النفقــــ

ــــــة بمــــــا تحتاجــــــه مــــــن  ــــــى مختلــــــف أهیاكــــــل الدول مــــــوال حتــــــى تــــــتمكن مــــــن تســــــییر دوالیــــــب المجتمــــــع عل

ربعــــة أإلــــىجهــــه، حیــــث تــــوزع حســــب الــــدوائر الوزاریــــة فــــي المیزانیــــة العامــــة، و تجمــــع نفقــــات التســــییر أو 

2:بواب هيأ

.یراداتو النفقات المحسومة من اإلعباء الدین العمومي أ-

.76،78، ص 2003، اقتصادیات المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،محمد عباس محرزي1
.1984ام قانون المالیة لع24المادة 2
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.تخصیصات السلطات العمومیة-

.النفقات الخاصة بوسائل المصالح-

.التدخالت العمومیة-

یـــــــتم تفصـــــــیلها وتوزیعهمـــــــا عبـــــــاء المشـــــــتركة فـــــــي المیزانیـــــــة العامـــــــة، ل والثـــــــاني باألو یتعلـــــــق البـــــــاب األ

ــــتم توزیعهمــــا عــــن طریــــق مــــا البــــاب الثالــــث و الرابــــع فیخصــــانأبمقتضــــى مرســــوم رئاســــي،  الــــوزارات و ی

ــــــاب  ــــــع، و یقســــــم الب ــــــىمراســــــیم التوزی ــــــىاقســــــام و یتفــــــرع القســــــم إل ــــــل الفصــــــل الواحــــــد ،فصــــــولإل ویمث

.ا في الرقابة المالیةهمً وعنصرا مُ ،عتمادات المیزانیةإساسیة في توزیع األ

: نفقات االستثمار: ثانیا

ـــــــات حســـــــب الخطـــــــة اإل ـــــــع هـــــــذه النفق ـــــــتم توزی ـــــــة ی ـــــــي الجـــــــدول نمائی ـــــــة و تظهـــــــر ف ) ج(الســـــــنویة للدول

ســـــتثمارات المنفـــــذة ، اإل1بـــــوابأثالثـــــة إلـــــىالمللحـــــق بقـــــانون المالیـــــة الســـــنوي حســـــب القطاعـــــات وتتفـــــرع 

.س المالأخرى بر الممنوحة من قبل الدولة، النفقات األستثمارعانات اإلإمن طرف الدولة، 

ورة واضــــــــحة المعــــــــالم لنشــــــــاط الدولــــــــة عطــــــــاء صــــــــإســــــــتثمار بلنفقــــــــات اإلو یســــــــمح التقســــــــیم الــــــــوظیفي 

دْ َعــــس المــــال لهــــذا یمكننــــاأســــتثمار بصــــفة عامــــة والعملیــــات بــــر ســــتثماري، حیــــث یمیــــز بــــین نفقــــات اإلاإل

المحروقات،الصــــــــــناعات المصــــــــــنعة ، المنــــــــــاجم والطاقــــــــــة، الفالحــــــــــة : ومالحظــــــــــة القطاعــــــــــات التالیــــــــــة 

ــــــري، الخــــــدمات المنتجــــــة، المنشــــــ ــــــة والتكــــــوین، المقتصــــــادیة واإلساســــــیة االت األأوال ت أشــــــنداریــــــة، التربی

.جتماعیة والثقافیة، السكن والمخططات البلدیة لتنمیةساسیة االاأل

ـــــوزع یو  ـــــىالقطـــــاع الرئیســـــيت ـــــدوره إل ـــــذي یتجـــــزأ ب خیـــــرة انشـــــطة محـــــدودة، هـــــذه األإلـــــىقطـــــاع فرعـــــي ال

قتصــــــاد الــــــوطني یمكــــــن تشخیصــــــه بحیــــــث یتمیــــــز بخصــــــائص ویمكــــــن تعیینــــــه تعتبــــــر میــــــدانا ضــــــمن اإل

.ختصاص التنظیمياإلإلىنشطة عتمادات على الفروع و األبدقة و یخضع توزیع اإل

.المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84من القانون 35المادة 1
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: نفاق الحكومياإل النظریات المفسرة لتزاید :المطلب الثالث

تجـــــاه عـــــام لزیـــــادة اإلنفـــــاق العـــــام، وتمثلـــــت هـــــذه الزیـــــادة فـــــي مجموعـــــة أســـــباب إبصـــــفة عامـــــة هنـــــاك 

قــــــــد ، و المالیــــــــة واإلداریــــــــةو السیاســــــــیة و جتماعیــــــــةقتصــــــــادیة واالهــــــــو حقیقــــــــي كاألســــــــباب االمنهــــــــا مــــــــا

ـــــل تعـــــرض الفكـــــر اإل ـــــان األأمـــــن هـــــذه الظـــــاهرة قتصـــــادي لتحلی ـــــة جـــــل تفســـــیرها وبی ، لیهـــــاإســـــباب المؤدی

هـــــم هــــــذه أومـــــن جـــــلنفــــــاق خـــــالل الفتـــــرة طویلـــــة األل تفســـــیر ســـــلوك اإلو اظهـــــرت عـــــدة نظریـــــات تحـــــفإ

.في الفرع التالي نتطرق لها ریاتظالن

: نظریة الرفاهیة:لوالفرع األ 

ــــــر اال ــــــةهــــــو األ"Pigou"قتصــــــادي یعتب نهــــــا شــــــخص أحیث شــــــبه الحكومــــــة ب،ب الروحــــــي لهــــــذه النظری

ـــــه رغباتـــــه الخاصـــــة،إ و طبیعـــــي  ـــــل الفـــــرد الـــــذي ل ویترتـــــب علـــــى وأفضـــــلیته الخاصـــــةعتبـــــر الحكومـــــة مث

وهـــــذا مـــــا حـــــدد الشـــــخص العـــــادي مصـــــروفاته ودخلـــــه، حـــــدد كمـــــا یُ تُ یراداتهـــــاإ ن نفقـــــات الحكومـــــة و أذلـــــك 

ـــــىدى أ ـــــاإلإل ـــــي مجـــــال النشـــــاط العـــــام ب ـــــب أســـــتعانة ف ـــــل المنفعـــــي وهـــــذا ترت ـــــة القیمـــــة والتحلی دوات نظری

1:علیه نتیجیتن هامتین 

ســـــــــتهالك إن الدولـــــــــة تقـــــــــوم بأي أســـــــــتهالك، تكـــــــــون مـــــــــن اإلتن أال إأن النفقـــــــــات العامـــــــــة ال تعـــــــــدو . أ 

.في تسییر المرافق العامةتخدمها كما تستهلك مختلف السلع التيلیهمإخدمات من تلجأ 

قـــــل أكبـــــر منفعـــــة بأوهـــــو الحصـــــول علـــــى ن الفـــــرد وفقـــــا لمبـــــدأ واحـــــدأنها شـــــأن الدولـــــة تتصـــــرف شـــــأ. ب

.نفقة،ویخضعان بالتالي للتحلیل النفعي

ن حجــــم النفقــــات العامــــة وطبیعتهـــــا الأهمهـــــا أوالتــــي كــــان مــــن نتقـــــاداتلكــــن هــــذه النظریــــة تعرضــــت إل

فــــراد فــــي تحدیــــد حجــــم و طبیعــــة النفقــــات العامــــة یــــتم ن رغبــــة األإل یظهــــران مــــن خــــالل قــــوى الســــوق، بــــ

ــــــــى.الكشــــــــف عنهــــــــا مــــــــن خــــــــالل التصــــــــویت السیاســــــــي ــــــــت نظریــــــــة الرفاهیــــــــة و اجانــــــــب ماســــــــبق حإل ل
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وهـــــذا فـــــي قواعـــــد التـــــي یطبقهـــــا الفـــــرد عنـــــد تحدیـــــده للنفقـــــات علـــــى الدولـــــة، لاالقتصـــــادیة تطبیـــــق نفـــــس ا

لـــــــة و دورهـــــــا وســـــــلطاتها عـــــــن طبیعـــــــة الفـــــــرد ودوره الواقـــــــع تطبیـــــــق غیـــــــر ســـــــلیم الخـــــــتالف طبیعـــــــة الدو 

ــــىن هنــــاك خلــــط بــــین المالیــــة العامــــة والمالیــــة الخاصــــة، ویرجــــع هــــذا الخلــــط أفضــــال عــــن ، وســــلطاته إل

.نه یخضع للتحلیل الكليأواالقتصاد القومي للتحلیل الجزئي في حین خضاع المالیة العامةإ

: النظریة التاریخیة: الثاني الفرع 

قتصـــــــــادي ترافـــــــــق و ارتفـــــــــاع  الفائتـــــــــة یبـــــــــین أن النمـــــــــو اال150قتصـــــــــادي للســـــــــنوات الــــــــــخ االإن التــــــــاری

ــــــذ منتصــــــف القــــــرن التاســــــع عشــــــر ــــــاق العــــــام من ــــــدان ،اإلنف ــــــي البل ــــــاق العــــــام ف ــــــد بلغــــــت حصــــــة اإلنف فق

وظــــل مســــتوى المرتفعــــة الــــدخل أعلــــى نســــبة لهــــا مــــن إجمــــالي النــــاتج المحلــــي خــــالل الحــــربین العــــالمیین

.2رتفاعه حتى التسعینات إرتفعا وتابع اإلنفاق العام م

رتفـــــاع معـــــدالت إبـــــل هـــــو ارتبـــــاط وثیـــــق تبرهنـــــه اإلحصـــــاءات التـــــي تجمـــــع بـــــین ولـــــیس األمـــــر بصـــــدفة

وقــــد ،قتصــــادي فــــي البلــــدان النامیــــة والبلــــدان المرتفعــــة الــــدخل علــــى حــــد الســــواءاإلنفــــاق العــــام والنمــــو اإل

ــــ" رتبــــاط  الطویــــل األمــــد عــــرف هــــذا اإل ـــــقانون واغن 51الكثیــــر مــــن الدراســــات غطــــتوقــــد أكــــدت ، "رب

ـــــاق الحكـــــومي  ـــــین اإلنف ـــــة األمـــــد ب ـــــة الطویل ـــــدولي العالق ـــــد ال ـــــون مـــــن الصـــــندوق النق ـــــام بهـــــا موظف ـــــدا ق بل

ـــــانون فـــــاغنر ـــــاج بمـــــا یتوافـــــق وق ـــــات واإلنت ـــــین تطـــــور اإلنفـــــاق الحكـــــومي للوالی ـــــالي یب ـــــاني الت والرســـــم البی

.المتحدة األمریكیة

، االثـــــار االقتصـــــادیة الكلیـــــة للسیاســـــة المالیـــــة فـــــي مصـــــر، رســـــالة دكتـــــوراه فـــــي الفسلســـــفة فـــــي خالـــــد عبـــــد الوهـــــاب البنـــــدري1
.95، ص2007االقتصاد ، كلیة التجارة و ادارة االعمال ، جامعة حلوان ،

حـــــدة األبحـــــاث التابعـــــة إلـــــى االتحـــــاد الـــــدولي للخـــــدمات العامـــــة، و ، لمـــــاذا نحـــــن بحاجـــــة ماســـــة إلـــــى اإلنفـــــاق العـــــام ، دافیـــــد هـــــال2
R_Why_we_need_Public_spending.pdfwww.qpsactionnow.org/.../A.15، ص2010جامعة غرنتش، أكتوبر 
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ــــــــىیعــــــــود هــــــــذا القــــــــانون و  ) adolf.Wagner)(1835-1917(1دلــــــــف فــــــــاجنرألمــــــــاني ادي األاالقتصــــــــإل

ـــــذي درس تطـــــور اإل ـــــدان األال ـــــي البل ـــــاق العـــــام ف ـــــة باإلو نف ـــــىضـــــافة روبی ـــــات المتحـــــدة األإل مریكیـــــة الوالی

ــــان وحــــاوالی ــــل، كمــــا درس التطــــور و اب قتصــــادي والمــــالي للــــدول اإلل تحدیــــد مســــبباته علــــى المــــدى الطوی

نفــــــاق العــــــام بنمــــــو الـــــــدخل القــــــومي، ومــــــن خــــــالل المقارنـــــــة دة اإلالمختلفــــــة للتعــــــرف علــــــى عالقــــــة زیـــــــا

بمعــــدل ویتعــــدد نوعــــان النشــــاط الحكــــومي یــــزداد كمــــاأالشــــاملة بــــین الــــدول المختلفــــة التــــي درســــها وجــــد 

الزیـــــادة إلـــــىنفـــــاق الحكـــــومي تمیـــــل ن الزیـــــادة فـــــي اإلإخـــــر فـــــأوبمعنـــــى ، كبـــــر مـــــن زیـــــادة عـــــدد الســـــكانأ

ونمــــو القطـــاع العــــام قتصـــاديوربــــط فـــانجر بــــین النمـــو اإل،تج القـــوميكبـــر مــــن الزیـــادة فــــي النـــاأبمعـــدل 

ن هنــــاك عالقــــة تبعیــــة بینهمــــا حیــــث یــــزداد نمــــو القطــــاع العــــام بمعــــدل أ"1:وقــــال.ممــــثال باالنفــــاق العــــام

."اسرع من الزیادة في النمو االقتصادي

ــــداري1 ــــد الوهــــاب البن ــــد عب ، األثــــار االقتصــــادیة الكلیــــة للسیاســــة المالیــــة فــــي مصــــر ، رســــالة دكتــــوراة فــــي االقتصــــاد ، كلیــــة التجــــارة و ادارة خال
.98ص  . 2007االعمال ، قسم االقتصاد و التجارة الخارجیة ، جامعة حلوان ، 

یرصد تطور اإلنفاق الحكومي في الوالیات المتحدة األمریكیة) : 1-2(الشكل رقم 
.2012إلى 1903سنوات

http://www.usgovernmentspending.com/us_20th_century_chart.html
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ة النفقــــات العامــــة ن نســــبأمــــن دراســــته للنفقــــات العامــــة فــــي بعــــض الــــدول النامیــــةThomســــتنتج إكمــــا 

ن نســــبة أجمــــالي تــــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا بمســــتوى دخــــل الفــــرد فــــي تلــــك الــــدول، كــــم النــــاتج القــــومي اإلإلــــى

یضـــــا أوتوصـــــل . خـــــرى بمســـــتوى دخـــــل الفـــــردالنفقـــــات العامـــــة تـــــرتبط هـــــي األإلـــــىجتماعیـــــة النفقـــــات اإل

Lallلنــــاتج القــــومي فــــي بعــــض اإلــــىن نســــبة النفقــــات العامــــة الخاصــــة بالصــــحة والتعلــــیم أالقــــول بــــإلــــى

.الزیادة كلما زاد نصیب الفرد من الدخلإلىالدول النامیة تتجه 

ــــــات إوجــــــود Musgraveثبــــــت أولقــــــد  ــــــدخل القــــــوي وزیــــــادة نســــــبة النفق ــــــرد مــــــن ال ــــــاط بــــــین نصــــــیب الف رتب

ــــــىالعامــــــة  ــــــاتج القــــــومي، وهــــــذه النتیجــــــة تعتبــــــر تإل ــــــد لقــــــانون أالن ــــــل دراســــــة Wagnerیی عــــــن Reddyمث

ن النفقـــــات العامـــــة أثبتـــــت أ، والـــــذي 1966إلـــــى1872ات العامـــــة فـــــي الهنـــــد فـــــي الفتـــــرة مـــــنالنفقـــــتطـــــور

وهـــي تتفـــق مـــع مـــا توصـــل علـــى مـــن الزیـــادة التـــي یزیـــد بهـــا الـــدخل القـــوميأتزیـــد فـــي هـــذه الفتـــرة بنســـبة 

.Wagnerلیه إ

:دراسة بیكوك وویزامان : الثالث الفرع 

ة زیـــــادة النفقـــــات العامـــــة تلـــــك الدراســـــة التـــــي قـــــام بهـــــا مـــــن أهـــــم الدراســـــات التـــــي أجریـــــت لتفســـــیر ظـــــاهر 

Peacock and Wiseman1890(خــــــالل الفتــــــرة عــــــن تطــــــور النفقــــــات العامــــــة فــــــي المملكــــــة المتحــــــدة-

ـــــىولقـــــد توصـــــل ، )1955 ـــــإل ن النفقـــــات العامـــــة فـــــي المملكـــــة المتحـــــدة تخضـــــع للقـــــانون العـــــام، أالقـــــول ب

ال أن هـــــــذه ، إومي ینمـــــــو نتیجـــــــة لنمـــــــو االیـــــــراداتنفـــــــاق الحكـــــــوالمحـــــــور الرئســـــــي لهـــــــذه الفرضـــــــیة أن اإل

ضـــــــطرابات والحــــــــروب والهــــــــزات قتصـــــــادیة مثــــــــل اإلإالفرضـــــــیة ركــــــــزت علـــــــى عوامــــــــل سیاســـــــیة وغیــــــــر 

نفــــاقنفــــاق العــــام بشــــكل قفــــزات وزیــــادة غیــــر منتظمــــة فــــي اإلجتماعیــــة التــــي ینــــتج عنهــــا تزایــــد فــــي اإلاإل

: هامین هما عاملین إلىهذه الزیادة Peacock&Wisemanرجع أوقد 

اإلنفـــــاق الحكـــــومي وأثـــــره علـــــى االســـــتثمار الخـــــاص فـــــي االردن ، رســـــالة ماجســـــتیر فـــــي االقتصـــــاد، قســـــم ،جمعـــــة أحمـــــد الزیـــــادات1
.23، ص2000االقتصاد، كلیة االقتصاد والعلوم االداریة ، جامعة ال البیت ، االردن ، 
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Displacementأثـــــــر االحـــــــالل . أ effect : رجـــــــع كـــــــال مـــــــن ألقـــــــدPeacock & Wiseman الزیـــــــادة فـــــــي

جتماعیـــــــة نتیجـــــــة لحـــــــدوث الهـــــــزات اإل،المخـــــــاطر التـــــــي یتعـــــــرض لهـــــــا المجتمـــــــعإلـــــــىالنفقـــــــات العامـــــــة 

ـــــــواإل ـــــــاج إضـــــــطربات و الحـــــــروب، ف ـــــــة تحت ـــــــىن الدول ـــــــدة لمواجهـــــــة اإلإل ـــــــات جدی ـــــــاجىء نفق ـــــــاع المف رتف

فـــــرض المزیـــــد مـــــن الضـــــرائب علـــــى المـــــواطنین، إلـــــىمـــــر الـــــذي یـــــؤدي نفـــــاق العـــــام، األوالقفـــــزات فـــــي اإل

Acceptance(ثــــــر القبــــــول أویســــــمى ذلــــــك ، ثنــــــاء فتــــــرة االضــــــطراباتأالتــــــي تقابــــــل بــــــالقبول مــــــن قــــــبلهم 

effect(، ـــــرة اإلإوبعـــــد ـــــىنفـــــاق العـــــام ضـــــطربات ال یعـــــود اإلنتهـــــاء فت ـــــى إل مســـــتواه االصـــــلي، ولكـــــن ییبق

Peacockویوضـــــح ، علـــــى مـــــن المســـــتوى الســـــابق لحـــــدوث االضـــــطرباتأعلـــــى مســـــتوى  & Wiseman اثـــــر

تعمـــــل علـــــى زیـــــادة ایرادتهـــــا ســـــواء عـــــن الدولـــــة المخـــــاطر التـــــي قـــــد تتعـــــرض لهـــــااإلحـــــالل فـــــي مواجهـــــة 

.زیادة اسعار الضرائب الحالیةأوطریق فرض ضرائب جدیدة 

Concentrationأثـــــــــر التركیـــــــــز . ب effect:ضـــــــــح كـــــــــال مـــــــــن أو لقـــــــــدPeacock&Wiseman أن مـــــــــن

نفــــاق العــــام و یقصــــد بــــه الزیــــادة فــــي اإلســــباب زیــــادة اإلنفــــاق العــــام بجانــــب أثــــر اإلحــــالل أثــــر التركیــــزأ

جهـــــزة رتفـــــاع مســـــتوى كفـــــاءة األإالزیـــــادة المســـــتمرة فـــــي الطلـــــب علـــــى الخـــــدمات العامـــــة، و إلـــــىترجـــــع 

.1الحكومیة التي تقدم هذه الخدمات

Time(رضــــــیة الســــــابقة قــــــد قــــــدمت تفســــــیرا زمنــــــي ن الفأیالحـــــظ  Pattern (یــــــرادات، نفــــــاق العــــــام واإللإل

ن التحلیـــــل یؤكـــــد تكـــــرار حـــــدوث الظـــــروف أوقـــــد ربـــــط التغیـــــر بهمـــــا بظـــــروف غیـــــر اقتصـــــادیة، ویالحـــــظ 

ـــــاق العـــــام زیـــــادة كبیـــــرةجـــــل زیـــــادة اإلأمـــــن ســـــتثنائیةاإل ـــــىوبـــــالنظر ، نف الواقـــــع العلمـــــي وخاصـــــة فـــــي إل

قتصـــــــادي والتغیـــــــرات الهیكلیـــــــة فـــــــي ن التقـــــــدم اإلأبیعنیات مـــــــن القـــــــرن الماضـــــــي نجـــــــد الســـــــیتینات والســـــــ

ممــــا یــــدل علــــى ، یــــرادات العامــــةنفــــاق العــــام واإلحــــدثت زیــــادات كبیــــرة ومنظمــــة فــــي حجــــم اإلأقتصــــاد اإل

ال تتناســــــب مــــــع فرضــــــیة نفــــــاق العــــــام لكثیــــــر مــــــن الــــــدول فــــــي هــــــذه الحقبــــــة الزمنیــــــةن الزیــــــادة فــــــي اإلأ

.23صنفس المرجع السابق ،،أحمد الزیاداتجمعة1
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.ئیةستثناالظروف اإل

:نفاق العام نماذج التنمیة في تحلیل نمو اإل : الرابعالفرع 

بتطــــــویر هــــــذه النمــــــاذج لتحلیــــــل النمــــــو فــــــي Rostow&Musgrave(1(مســــــجریق و رســــــتو قــــــام كــــــل مــــــن

ي تفســـــیر تـــــاریخي لنمـــــو أ،قتصـــــادي للدولـــــةوذلـــــك بربطـــــه بمراحـــــل النمـــــو اإلنفــــاق الحكـــــومي وتفســـــیرهاإل

نـــــــه فـــــــي المرحلـــــــة المبكـــــــرة مـــــــن مراحـــــــل النمـــــــو أ) Rostow&Musgrave(حیـــــــث بـــــــین ، نفـــــــاق الحكـــــــومياإل

ـــــة اإلاإل ـــــي، ألســـــتثمار العـــــام كنســـــبة مـــــن اإلقتصـــــادیة یكـــــون اإلقتصـــــادي والتنمی ن القطـــــاع ســـــتثمار الكل

ـــــــة ـــــــك المرحل الطرق،المواصـــــــالت، ( نشـــــــاء البنیـــــــة التحتیـــــــة مثـــــــل خـــــــدماتإیجـــــــب علیـــــــه العـــــــام فـــــــي تل

ســـــــتثمارات فـــــــي العنصـــــــر البشـــــــري، بعـــــــض اإلإلـــــــىإضـــــــافة ) الـــــــخ ..الصـــــــحة ، التعلـــــــیم،منالعدالــــــة، األ

وهــــذا النــــوع مــــن االســــتثمارات ضــــروري فــــي مرحلــــة االنطــــالق فــــي مرحلــــة المتوســــط مــــن مراحــــل التنمیــــة 

ـــــوفیر الســـــلع االســـــتثماریة، قتصـــــادیة واالاال ـــــه االســـــتثمار نحـــــو ت ـــــة توجی ـــــى الدول ـــــة، أي یجـــــب عل جتماعی

ویؤكــــــد مســــــجریف . ر الخــــــاص خــــــالل جمیــــــع مراحــــــل التنمیــــــةســــــتثماویعــــــد االســــــتثمار العــــــام مكمــــــال لإل

)Musgrave ( النــــــــاتج القــــــــومي إلــــــــىســــــــتثمار الكلــــــــي نــــــــه فــــــــي مراحــــــــل التنمیــــــــة تــــــــزداد نســــــــبة اإلأعلــــــــى

ســـــتثمار القطـــــاع العـــــام فـــــي النـــــاتج القـــــومي اإلجمـــــالي، وتـــــزداد مســـــاهمة إوتـــــنخفض مســـــاهمة االجمـــــالي

علــــــى أنــــــه عنــــــدما یصــــــل ) رســــــتو(الي، ویؤكــــــد جمــــــالنــــــاتج القــــــومي اإلإلــــــىســــــتثمار القطــــــاع الخــــــاص إ

ــــة النضــــوج اإل The(قتصــــاد مرحل maturity stage (ــــاق العــــام مــــن ینتقــــل اإل ــــة إنف ــــة التحتی ــــى البنی نفــــاق عل

ـــــــى ـــــــیماإلإل ـــــــى التعل ـــــــاق عل ـــــــة اإل، والصـــــــحة والســـــــلع الترفیهیـــــــة،نف ـــــــي مرحل Massســـــــتهالك الكبیـــــــروف

Consumptionیــــــزداد طلــــــب أفــــــراد نتــــــاج الســــــلع المعمــــــرةإإلــــــىتجــــــاه القطاعــــــات القیادیــــــة إالتــــــي تتمیــــــز ب

ـــــة المختلفـــــة، فتتجـــــه اإل ـــــل الســـــیارات، واألجهـــــزة الكهربائی ـــــى هـــــذه الســـــلع مث ســـــتثمارات نحـــــو المجتمـــــع عل

.  توفیر هذه السلع

.25ص نفس المرجع السابق،، جمعة أحمد الزیادات1
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: الحكوميقتصادیة لإلنفاق اآلثار اال:المطاب الرابع 

وهــــــي الــــــدخل القــــــومي قتصــــــادیةعلــــــى مختلــــــف المتغیــــــرات االالحكــــــومي اإلنفــــــاق یــــــؤثر التوســــــع فــــــي

وعلــــــــى مســــــــتوى التــــــــأثیر علــــــــى المســــــــتوى العــــــــام لألســــــــعارٕالــــــــىومكوناتــــــــه االســــــــتهالك واالســــــــتثمار، و 

ــــــة ــــــین أفــــــراد المجتمــــــعالعمال ــــــدخل ب ــــــع ال ــــــى توزی ــــــار اال، وعل ــــــاق الحكــــــومي وتتوقــــــف اآلث قتصــــــادیة لإلنف

الالزمــــة لتمویــــل اإلنفــــاقاإلیــــرادات وهــــدف اإلنفــــاق، وطبیعــــةعلــــى عوامــــل عــــدة أهمهــــا طبیعــــة اإلنفــــاق

. قتصادي السائدالوضع االو

:الوطني اإلجمالي على الناتج ثاراأل : ل واأل الفرع 

ثیره تتوقــــــــف بالتــــــــالي علــــــــى مــــــــدى أنفــــــــاق العــــــــام و درجــــــــة تــــــــنتاجیــــــــة اإلإیطلــــــــق علیــــــــه  و هــــــــو مــــــــا

ق بــــــــین اثــــــــار تتحقــــــــالنــــــــاتج الــــــــوطني نفــــــــاق العــــــــام علــــــــى ثــــــــار اإلأو یمیــــــــز فــــــــي كفــــــــاءة اســــــــتخدامه، 

ثــــــــار أففــــــــي المــــــــدى القصــــــــیر تــــــــرتبط ، خــــــــرى تحقــــــــق فــــــــي المــــــــدى الطویــــــــلأفــــــــي المــــــــدى القصــــــــیر و 

قتصـــــــــــــادیین عبـــــــــــــر الـــــــــــــدورات عـــــــــــــن طریـــــــــــــق ســـــــــــــتقرار االنفـــــــــــــاق العـــــــــــــام بتحقیـــــــــــــق التـــــــــــــوازن و اإلاإل

ـــــــــــــ تقلـــــــــــــب أوقتصـــــــــــــاد والحیلولـــــــــــــة دون قصـــــــــــــوره ثیر علـــــــــــــى الطلـــــــــــــب الكلـــــــــــــي الفعـــــــــــــال فـــــــــــــي االأالت

.1مستواه

، نتـاج والـدخل تبعـا لطبیعـة هـذا االنفـاقنفـاق العـام علـى اإلثـار اإلأتختلـف المـدى الطویـل فـي وفیما یتعلق 

لــم تبـــد لــه عالقـــة نإ و ، قامــة العدالـــةإ مــن الـــداخلي و المرافــق التقلیدیـــة كالــدفاع الخـــارجي واألنفــاق علـــىفاإل

مـــنخـــتالل األإنـــه یهــىء الظـــروف التـــي ال غنــى عنهـــا لقیامــه، حیـــث یــؤدي أال إ، مباشــرة بالنـــاتج الــوطني

.مما یعوق سیر االنتاج في مختلف میادینهتهمستثمار إطمئنان المنتجین على إعدم إلىاء الحمایة فنتإ و 

مینــات االجتماعیـة ضــد المـرض والعجــز والشــیخوخة أنفـاق علــى التعلـیم والصــحة العامـة والتكمـا یــؤثر اإل

نفـاق كـذلك یلعـب اإل،فـراد ورغبـتهم فـي العمـل واالدخـارثیر على قدرة األألة على االنتاج من خالل توالبطا

.216، ص2010اقتصادیات المالیة العامة ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتورید ، ، عبد المطلب عبد الحمید1
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علــى ثیرأفــروع النشــاط المرغوبــة عــن طریــق التــإلـىنتاجیــة المتاحــة العـام دورا فــاعال فــي توجیــه المــوارد اإل

مشــروع خــالل فتــرة معینــة ســد العجــز فــي میزانیــة الأوربــاح دنــى مــن األأمعــدالت الــربح فیهــا بضــمان حــد 

.نشاء والتوسع و التصدیرعانات اإلإعانات المالیة كوتقدیم بعض اإل

: الدخل القومي ثار على التوزیعاأل : الفرع الثاني

جتماعیــــــة یقصـــــد بــــــنمط توزیـــــع الــــــدخل القـــــومي الكیفیــــــة التـــــي یــــــوزع بهـــــا بــــــین الطبقـــــات و الفئــــــات اال

نفــــــاق العــــــام فــــــي توزیــــــع الــــــدخل یــــــؤثر اإلو.1الفئــــــاتوتحــــــدد بتــــــالي نصــــــیب كــــــل مــــــن هــــــذه الطبقــــــات و 

الكفیــــة التــــي یــــوزع إلــــىثیره علــــى هیكــــل توزیــــع الــــدخل، هــــذا الهیكــــل الــــذي یشــــیر أمــــن خــــالل تــــالقــــومي

بهـــــا بـــــین الفئـــــات االجتماعیـــــة المختلفـــــة، فیمـــــا یســـــمى بتوزیـــــع الـــــدخل الشخصـــــي، وكـــــذلك الكفیـــــة التـــــي 

فیمـــــا یســـــمى رصـــــدة وتنظـــــیمأس مـــــال وعمـــــل و أن ر نتـــــاج مـــــیـــــوزع بهـــــا الـــــدخل القـــــومي بـــــین عناصـــــر اإل

.بالتوزیع الوظیفي للدخل

لـى مرحلـة و نفاق العام یؤثر علـى هیكـل توزیـع الـدخل القـومي فـي مـرحلتین، المرحلـة األن اإلأومعنى ذلك 

نتــاج، بــین عناصــر اإلســهموا فــي القیــام بــهأالنــاتج بــین الــذین أوي توزیــع الــدخل ألــى للــدخل، و التوزیــع األ

ل و دخـال تعـدیالت علـى التوزیــع األإعـادة التوزیـع التـي تشــهد إحلـة التوزیـع النهـائي فیمـا یســمى بمرحلـة ومر 

ثــار مــن ن تتضــح تلــك األأویمكــن ،فــراد المجتمــع بصــفتهم مســتهلكینأالــدخل بــین أوبمعنــى توزیــع النــاتج 

: النحو التالي وذلك علىثر النفقات العامة الحقیقیة والنفقات العامة التحویلیةأخالل تتبع 

جـور ثیر علـى األألـى للـدخل القـومي مـن خـالل التـو نهـا تـؤثر علـى توزیـع األإالنفقات العامة الحقیقیـة، ف. 1

.نتاج في المجتمعوالمرتبات و باقي عناصر اإل

دیــــة هــــذه أذا قامــــت الدولــــة بتإنفــــاق علــــى الخــــدمات الصــــحیة والتعلمیــــةجتماعیــــة كاإلن النفقــــات االأكمــــا 

.زیادة الدخول الحقیقیة للمستفدین منهاإلىن ذلك یؤدي إسعار تقل عن تكالیفها فأبأوالمجان الخدمات ب
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إلـىویـؤدي ذلـك جتماعیة تحدث تحویالت مباشرة للمستفدین منها في صور نقدیةالنفقات التحویلیة اال. 2

قتصـادیة ویالت االن التحـأكمـا ، توزیع الدخل في صالح الدخول المنخفضة على حساب الدخول المرتفعة

بعــض أوقتصــادیة نشــطة االعــادة توزیــع الــدخل فــي صــورة عینیــة، حیــث تزیــد دخــول بعــض األإإلــىتــؤدي 

.خرقالیم في الدولة على حساب البعض األاأل

:الوطنيثار على االستهالكاأل : الفرع الثالث

ثارهـــا علـــى االســـتهالك أف وتتوقـــ، نفـــاق العـــام زیـــادة مباشـــرة فـــي الطلـــب علـــى الســـلع االســـتهالكیولـــد اإل

ذا ، إوعلــى مراحــل التطــور التــي یعیشــها المجتمــعیتلقونهــاوظــروف مــن القــومي علــى بنیــان النفقــة العامــة

ثارها على أوتمارس النفقات العامة ، سعارزیادة األإلىنتاج نفاق العام مع ضعف مرونة اإلتؤدي زیادة اإل

و الخدمات، وقیامها بتوزیع دخول یخصـص جـزء منهـا ستهالك القومي عن طریق شراء الحكومة للسلعاإل

: 2دجهدافها فنأعلى بنیان النفقات العامة و ثاروتتوقف هذه األ، ستهالكينفاق اإللإل

ومثــــل ذلــــك ، شــــراء الحكومــــة لخــــدمات اســــتهالكیةالنفقــــات التــــي تــــؤثر مباشــــرة علــــى االســــتهالك مثــــل . ا

.ستهالك العامي تمثل اإلمن والعدالة وهوالدفاع واأل،التعلیم والصحة

ومثـــــال ذلـــــك شــــــراء ، النفقـــــات التـــــي تـــــدفعها الحكومـــــة لشــــــراء ســـــلع تقـــــدمها لـــــبعض فئــــــات المجتمـــــع. ب

.على تالمیذ المدارسأوغذیة لتوزیعها دون مقابل على المرضى أدویة ومبالس و الحكومة أل

ــــــع الحكومــــــة لــــــ. ج ذا یــــــؤدي ، إجــــــور والمرتبــــــاتســــــتهالك مثــــــل األخول یخصــــــص جــــــزء منهــــــا لإلدتوزی

. نتاج القوميزیادة اإلإلىستهالك جزء منها على اإلأونفاق هذه الدخول إ

ســـــتهالك یتوقـــــف علـــــى بنیـــــان هـــــذه النفقـــــات ثـــــر النفقـــــات العامـــــة علـــــى اإلأن أإلـــــىو نخلـــــص مـــــن ذلـــــك 

، 2004، الجزائر،-ENAGو التوزیع ، مبادىء االقتصاد السیاسي، الجزء الرابع االقتصاد المالي ، موفم لنشرمحمد دویدار1
.151ص

، اقتصــادیات المالیــة العامــة دراســة نظریــة تطبیقیــة رؤیــة اســالمیة ، بــدون دار نشــر ، الطبعــة عبــد المجیــدعبــد الفتــاح عبــد الــرحمن2
.116الخامسة ، ص 
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ــــــى اإلأویمكــــــن للحكومــــــة ، والغــــــرض منهــــــا ــــــؤثر عل ســــــتهالك بتعــــــدیل حجــــــم مشــــــتریاتها مــــــن الســــــلع ن ت

.قتصادیةجتماعیة واإلواالعانات اإل،جور والمرتباتعدیل حجم األاالستهالكیة وت

: سعارعلى األثاراأل : الرابع الفرع
نه أمــن شــنفــاق العــامغیــر مباشــر مــن حیــث سیاســتها فــي اإلأون تــدخل الســلطة العامــة بطریــق مباشــر إ

هداف فمـثال عـن العدید من األل تحقیقو انفاق فهي تحفعندما تقوم الدولة باإل،سعارثیر في مستوى األأالت

.1ل تحقیق العدالة االجتماعیة و اطریق وسیلة التمویل فهي تح

تثبیتهــا أوســعار السـلع أالقیــام بتخفـیض بمعنـىنفـاق العــام فـي شــكل دعـم ســلعي، ذا حـدث و قامــت باإلإفـ

ن یـؤدي أنه أمـن شـ) جهـاز الـثمن(سـعار لیـة األأن الدعم هنا هو التـدخل فـي عمـل إفعلى المدى الطویل، 

سعار السائدة غیر معبـرة تعبیـرا حقیقیـا عـن النـدرة بحیث تصبح األ،سعاراختالالت كبیرة في هیكل األإلى

خـتالالت فـي اإلإلـىنتـاج ، وكـذلك ال تعبـر عـن التكلفـة الحقیقیـة للسـلع وبالتـالي تـؤدي النسبیة لعناصر اإل

للدولة، ومن ثم یحـدث تضـارب فـي المعلومـات قتصادي الكليعدم استقرار الوضع االإلىالهیكل السعري 

.تخاذ بعض القرارات الخاطئةإالقیام بإلىوهذا قد یدفع بعض المنتجین عن السوق

فعنــــدما تقــــوم الدولــــة ، نفــــاق العــــام علــــى االســــعارثــــر اإلأن هنــــاك صــــعوبات كبیــــرة فــــي تحدیــــد إوعلیــــه فــــ

ـــــق تخفـــــیض  ـــــة األلع اســـــعار بعـــــض الســـــلأبتقـــــدیم دعـــــم ســـــلعي لمواطنیهـــــا عـــــن طری أو)P(ساســـــیة غذائی

لهــــــؤالء المــــــواطنین ســــــوف )Y/P(ن الــــــدخل الحقیقــــــي أن هــــــذا یعنــــــي إثبیتهــــــا علــــــى المــــــدى الطویــــــل، فــــــت

ن الطلـــــب علـــــى إن هـــــذه الســـــلع ال تمثـــــل قیمتهـــــا الحقیقیـــــة المتمثلـــــة فـــــي تكلفـــــة صـــــنعها فـــــأوبمـــــا ، یرتفـــــع

ي أر مـــــرن حســــــب ر ن الطلــــــب علـــــى هــــــذه الســـــلع غیــــــأهـــــذه الســــــلع ســـــوف یرتفــــــع، بغـــــض النظــــــر عـــــن 

ن أخـــــرى ســـــوف تعمـــــل علـــــى زیـــــادة الطلـــــب مثـــــل زیـــــادة عـــــدد الســـــكان و أن هنـــــاك عناصـــــر وأل،2انجـــــل

خــــــرى غیــــــر الســــــلع األإلــــــىضــــــافة ســــــتهالك، باإلفئــــــة ذو الــــــدخل المحــــــدود ذات میــــــل حــــــدي مرتفــــــع لإل

.42، ص 2003، یسرى ابو العالء ،المالیة العامة ، دار العلوم لنشر ، عنابة ، محمد الصغیر بعلي1
2 C.E.Ferguson : Microeconomic Theory .Richard –Irwin inc. london .1975.pp40-104
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الشـــــكل یوضـــــح لنـــــا هـــــذه و )Y/P(وهـــــذا نـــــاتج عـــــن زیـــــادة الـــــدخل الحقیقـــــي، یضـــــاأالمدعمـــــة ســـــوف ترتفـــــع 

.فكرة ال

.سعار سیاسة دعم األثر أ): 2-2(رقم :الشكل

Fiscal Policy: The Keynesian View and Historical Perspective: المصدر 

و یتقــــــاطع المنحنیــــــان فــــــي نقطــــــة (SAS1)و منحنــــــى العــــــرض(AD1)و یوضــــــح الشــــــكل منحنــــــى الطلــــــب

ــــى  ــــدخل )P1(االول ــــد مســــتوى ال ــــوازن الســــوق الســــلعي عن ــــل ت ــــدیم ) Y1(وهــــي تمث ــــة بتق ــــوم الدول ــــدما تق وعن

فیتحـــــرك جمـــــالي زیـــــادة الـــــدخل الحقیقـــــي وبتـــــالي زیـــــادة الطلـــــب اإلإلـــــىن هـــــذا یـــــؤدي إالـــــدعم الســـــلعي فـــــ

ــــــب ــــــى منحنــــــى الطل ــــــى العــــــرض(AD2)إل ــــــذي یحــــــدد مســــــتوى و )LAS(المحــــــدود ویتقــــــاطع مــــــع منحن ال

.P2و مستوى سعر جدید هو (Y2)توازني جدید عند مستوى دخلي جدید هو 

زیـــــادة الطلـــــب علـــــى إلـــــىدى أنفـــــاق العـــــام المقـــــدم فـــــي شـــــكل دعـــــم ســـــلعي قـــــد ثـــــر اإلأن أبمعنـــــى اخـــــر 

نتـــــاجي ن الجهـــــاز اإلأو لكـــــن بمـــــا ،وذلـــــك لزیـــــادة الـــــدخل الحقیقـــــيمدعمـــــةالســـــلع ســـــواء مدعمـــــة وغیـــــر 

ــــــب و ســــــوف ترتفــــــع االســــــعارإفــــــغیــــــر مــــــرن ــــــن یســــــتجیب لهــــــذه الزیــــــادة فــــــي الطل ان أو. ن العــــــرض ل

ن طریــــق الــــواردات حیــــث یقــــوم المجتمــــع بتغطیــــة فجــــوة العــــرض عــــن طریــــق زیــــادة العــــرض یســــتجیب عــــ

وغالبـــــــا مـــــــا یــــــتم جلـــــــب الـــــــواردات مــــــن الـــــــدول الصـــــــناعیة تمتلــــــك مخزونـــــــا ســـــــلعیا تســـــــتطیع ، الــــــواردات
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ـــاتج عـــن زیـــادة التكـــالیفأویالحـــظ . تصـــدیره Costن هـــذه الـــدول تعـــاني مـــن مشـــكلة التضـــخم الن Push

Inflation ســـــــعار منتجاتهـــــــا أر وزیـــــــادة تكـــــــالیف االنتـــــــاج فیهـــــــا، وبالتـــــــالي تكـــــــون بســـــــبب زیـــــــادة االجـــــــو

مرتفعــــة وبالتــــالي تصــــدر التضــــخم للــــدول النامیــــة، ومــــن هنــــا تبــــدأ االســــعار فــــي االرتفــــاع ، وتقــــع الــــدول 

ــــــــــــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــــــــــــكلة التضــــــــــــــــــــــــــــخم  000000000000000000000000000000.المســــــــــــــــــــــــــــتوردة ف

زیــــــادة الــــــدخل إلــــــىســــــعار عــــــن طریــــــق االنفــــــاق العــــــام فــــــي شــــــكل دعــــــم ســــــلعي یــــــؤدي ن انخفــــــاض األإ

ــــادة الطلــــب ــــالي زی ــــدول النامیــــة، الحقیقــــي و بالت ــــا الیســــتحیب لهــــذه غو لكــــن العــــرض المحــــدود فــــي ال الب

ــــادة ف ــــؤدي تالزی ــــواردات و التــــي ت ــــادة ال ــــوم الدولــــة بزی ــــىق دي تــــؤ ممــــاســــعار ارتفــــاع المســــتوى العــــام لألإل

ــــــــــــــــــــــى 000000000000000000000000000000000000000000000000000.تضــــــــــــــــــــــخمإل

ــــوب یجــــب لكــــي یحقــــق اإلو  ن أأون تكــــون هنــــاك مرونــــة فــــي الجهــــاز االنتــــاجي أنفــــاق العــــام اثــــره المطل

.نفــــاق العــــام لتــــي حــــدثت فــــي جانــــب الطلــــب بســــبب التغیــــر فــــي اإلیســــتجیب جانــــب العــــرض للتغیــــرات ا

یــــــرادات الدولــــــة اثــــــرا انكماشــــــیا علــــــى الــــــدخل القــــــومي، إنــــــه بینمــــــا تمــــــارس أوبوحــــــه عــــــام یمكــــــن القــــــول 

ــــــة كانــــــت ســــــتوجه  ــــــاق العــــــام االدخــــــار، یــــــؤدي اإلأواالســــــتهالك إلــــــىالقتطاعهــــــا وحــــــدات نقدی إلــــــىنف

ذا إفــــــ. هائیــــــة علــــــى كیفیــــــة اســــــتخدام الدولــــــة لهــــــذه االمــــــوالحــــــداث اثــــــر مخــــــالف، و تتوقــــــف النتــــــائج النإ

نهــــــا تزیــــــد مــــــن النــــــاتج إاســــــتطاعت الدولــــــة اقتطــــــاع مبــــــالغ كانــــــت مكتنــــــزة و اســــــتغلتها فــــــي اســــــتثمارات ف

نفقتهــــا بطریقــــة غیـــــر أاقتطعـــــت المــــدخرات و ذإالقــــومي و تخفــــض مــــن اســـــعار الســــلع، بعكــــس الوضــــع 

1.منتجة 

: االقتصادیة للنفقات العامة ثار قیاس األ المؤشرات الكمیة ل: الفرع الخامس
: المؤشرات التالیة تستخدم قتصادیة للنفقات العامة ثار االلقیاس األ

الـــــدخل إلـــــىیعبـــــر هـــــذا المؤشـــــر عـــــن نســـــبة النفقـــــات العامـــــة :المیـــــل المتوســـــط للنفقـــــات العامـــــة . 1

ـــــب1 ـــــى معـــــدل النمـــــو االقتصـــــادي مـــــع دراســـــة تطبیقیـــــة عـــــن مصـــــر ، رســـــالســـــامي ولســـــن حبی دكتـــــوراه الفلســـــفة فـــــي ة، اثـــــر االنفـــــاق العـــــام عل
.1995االقتصاد ، جامعة القاهرة ، 
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: ویصاغ بشكل التالي القومي

=المیل المتوسط للنفقات العامة 
ت العامة لسنة ماالنفقا

الدخل القومي للسنة نفسها

ویعبــــر هــــذا المؤشــــر عــــن درجــــة تــــدخل الدولــــة فــــي النشــــاط االقتصــــادي و االجتمــــاعي ، فكلمــــا ارتفعــــت 

قیمتــــــــه دلــــــــت علــــــــى زیــــــــادة تــــــــدخل الدولــــــــة فــــــــي الحیــــــــاة االقتصــــــــادیة و االجتماعیــــــــة و بالتــــــــالي زیــــــــادة 

.مسؤولیتها في هذا المجال 

:نفاق العام المیل الحدي لإل . 2

ـــــــــذي یـــــــــذهب یوضـــــــــح المیـــــــــل الحـــــــــدي لإل ـــــــــدخل القـــــــــومي ال ـــــــــك الجـــــــــزء مـــــــــن الزیـــــــــادة فـــــــــي ال نفـــــــــاق ذل

ــــــــــى فهــــــــــو اذن یكشــــــــــف عــــــــــن معــــــــــدل التغیــــــــــر ،الدولــــــــــة لتســــــــــتخدمه الشــــــــــباع الحاجــــــــــات العامــــــــــة إل

حتســــــــــاب إویمكــــــــــن ، نفــــــــــاق العــــــــــام عنــــــــــدما یتغیــــــــــر الــــــــــدخل القــــــــــومي بمقــــــــــدار وحــــــــــدة واحــــــــــدةفــــــــــي اإل

: یغة التالیةستخدام الصإهذا المؤشر ب

=نفاق العام  المیل الحدي في اإل 
التغیر في النفقات العامة
التغیر في الدخل القومي

ــــــــــل الحــــــــــدي لإل ــــــــــین الصــــــــــفر و الواحــــــــــد الصــــــــــحیحتكــــــــــون قیمــــــــــة المی ــــــــــاق العــــــــــام مــــــــــا ب و كلمــــــــــا ، نف

ارتفعـــــــــت قیمـــــــــة هـــــــــذا المؤشـــــــــر دلـــــــــت علـــــــــى تزایـــــــــد اهتمـــــــــام الدولـــــــــة فـــــــــي اشـــــــــباع الحاجـــــــــات العامـــــــــة 

ویســــــــــتخدم هــــــــــذا ، لهــــــــــا نســــــــــبة مرتفعــــــــــة مــــــــــن كــــــــــل زیــــــــــادة فــــــــــي الــــــــــدخل القــــــــــومينهــــــــــا تخصــــــــــصأل

.المؤشر بین الدول و كذلك للمقارنة بین فترات متعددة للدولة نفسها

:المرونة الدخلیة للنفقات العامة. 3

ــــــدخل القــــــومي ویحســــــب وفــــــق . یقــــــیس هــــــذا المؤشــــــر مــــــدى اســــــتجابة النفقــــــات العامــــــة للتغیــــــرات فــــــي ال
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:الصیغة التالیة

= مرونة الداخلیة للنفقات العامةال

: و یمكن التعبیر عن هذا المؤشر كذلك بصغة التالیة 

=المرونة الداخلیة للنفقات العامة

ســــتجابة النفقـــــات العامـــــة للتغیـــــرات فـــــي إن القیمــــة العددیـــــة لمعامـــــل المرونـــــة الداخلیــــة یعبـــــر عـــــن مـــــدى إ

فــــــي حــــــین ، ن االســــــتجابة عالیــــــةألــــــك علــــــى فــــــاذا كانــــــت مــــــن الواحــــــد الصــــــحیح دل ذ،الــــــدخل القــــــومي

.من الواحد الصحیحكبر أقیمته قل أذا كانت القیمة إتكون االستجابة ضعیفة 

:نصیب الفرد من النفقات العامة . 4

ــــات العامــــة ــــرد مــــن الســــكان مــــن النفق ــــى نصــــیب كــــل ف ــــرد ، فیــــدل هــــذا المؤشــــر عل كلمــــا زاد نصــــیب الف

: و یحتسب وفق الصیغة االتیة .هیة التي یتمتع بهامن النفقات العامة ارتفع مستوى الرفا

=نصیب الفرد من النفقات العامة  

التغیر النسبي في النفقات العامة
نسبي في الدخل القوميالتغیر ال

المیل الحدي النفقات العامة
المتوسط الدخل القوميالمیل 

النفقات العامة
عدد السكان
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:مصادر تمویل النفقات العامة: المبحث الثاني

،ســــداد الــــدین العـــــامأومشــــتریات أوتســــتمد الحكومــــة مواردهــــا لتمویــــل نفقاتهــــا ســــواء كانــــت تحــــویالت 

كمـــــا أنهـــــا أصـــــبحت تســـــتخدم فـــــي ،القـــــروضأوالرســـــومأوخـــــذ هـــــذه االیـــــرادات شـــــكل الضـــــرائب أوقـــــد ت

ـــــــد أدى تطـــــــور وظـــــــائف . 1واالجتمـــــــاعياالقتصـــــــاديكـــــــأداة مـــــــن أدوات التوجیـــــــه العصـــــــر الحـــــــدیث وق

تعــــــدد أنــــــواع اإلیــــــرادات ٕالــــــىتطــــــور نظریــــــة اإلیــــــرادات العامــــــة و إلــــــىوازدیــــــاد النفقــــــات العامــــــةالدولــــــة

. وأغراضها

:العامةاداتتقسیمات اإلیر مفهوم و : لوالمطلب األ 

دخــــــل أمــــــالك الدولــــــة والرســــــوم والضــــــرائب، مــــــن أهمهــــــاتوجــــــد أنــــــواع متعــــــددة مــــــن اإلیــــــرادات العامــــــة

.وتختلف أهمیة هذه األنواع من اإلیرادات من بلد آلخر. والقروض العامة واإلصدار النقدي

:تقسیم اإلیرادات العامة حسب دوریتها:لوالفرع األ 
ومعیــــار التفرقــــة ، ایــــرادات عادیــــة وایــــرادات غیــــر عادیــــةإلــــىب دوریتهــــاتقســــم اإلیــــرادات العامــــة حســــ

ــــین اإلیــــرادات العادیــــة واإلیــــرادات غیــــر العادیــــة والحصــــول علیهــــا هــــو مــــدى دوریــــة وتكــــرار اإلیــــراداتب

ــــاإلیرادات العادیــــة تلــــك التــــي تتكــــرر وتــــدرج تقــــدیراتها ، بصــــفة منتظمــــة ودوریــــة فــــي كــــل ســــنة ویقصــــد ب

. النفقات العادیةالعامة سنویا وتستخدم في تمویلفي قانون الموازنة 

ـــــة بصـــــفة منتظمـــــة،  ـــــي ال تتكـــــرر ســـــنویا وال تحصـــــل علیهـــــا الدول ـــــة فهـــــي الت ـــــر العادی ـــــرادات غی أمـــــا اإلی

) كالمشـــــاریع االقتصـــــادیة الكبیـــــرة، والحـــــروب، والـــــزالزل( عـــــادة لتغطیـــــة النفقـــــات غیـــــر العادیـــــةوتخصـــــص

.دات القروض العامة و اإلصدار النقدي الجدیدایرافيوتشمل اإلیرادات غیر العادیة

ن تقابــــــل التفرقــــــة بــــــین أأساســــــا منهــــــا أریــــــد واإلیــــــرادات غیــــــر العادیــــــةوالتفرقــــــة بــــــین اإلیــــــرادات العادیــــــة

علـــــــى بحیـــــــث تعتمـــــــد الدولـــــــة فـــــــي تغطیـــــــة نفقاتهـــــــا العادیـــــــة، النفقـــــــات العادیـــــــة والنفقـــــــات غیـــــــر العادیـــــــة

.339، ص 2008صول الموازنة العامة ، دار المسیرة ، االردن ، أ، محمد شاكر عصفور1
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علـــــى تغطیـــــة النفقـــــات غیـــــریـــــرادات غیـــــر العادیــــةاإلإلـــــىاء وأن تقتصـــــر فـــــي االلتجــــاإلیــــرادات العادیـــــة

. العادیة وحدها

:سیم اإلیرادات العامة حسب مصدرهاتق: الفرع الثاني

ــــرادات العامــــة حســــب مصــــدرها ــــىتقســــم اإلی ــــرادات مشــــتقةإ ایــــرادات أصــــلیة و إل ــــین ، ی ــــة ب ــــار التفرق ومعی

هنـــــــاك ایـــــــرادات أصـــــــلیةإذت العامـــــــة، اإلیـــــــرادات األصـــــــلیة واإلیـــــــرادات المشـــــــتقة هـــــــو مصـــــــدر اإلیـــــــرادا

ــــة مــــن دخــــل  ــــدومین ، وتشــــمل أومالكهــــا أوهــــي مــــا تحصــــل علیــــه الدول ــــة إدخــــل ال ــــرادات أمــــالك الدول ی

).أرباح األسهم والسندات في الشركات(والمالیةالزراعیة والتجاریة والصناعیة،

، ن أمـــــوال األفـــــرادفهـــــي مـــــا تحصـــــل علیـــــه الدولـــــة عـــــن طریـــــق اقتطـــــاع قســـــم مـــــأمـــــا اإلیـــــرادات المشـــــتقة

والرســـــوم بـــــاقي اإلیـــــرادات غیــــر دخـــــل الدولـــــة مــــن امالكهـــــا، كالـــــدخل مــــن الضـــــرائبویشــــمل هـــــذا النــــوع

.وغیرها...والغرامات الجزائیة

: تقسیم اإلیرادات العامة حسب سلطة الدولة في الحصول علیها: الفرع الثالث

ایــــــرادات ســـــیادیة وایــــــرادات إلـــــىحســـــب ســـــلطة الدولــــــة فـــــي الحصــــــول علیهـــــا تقســـــم اإلیـــــرادات العامــــــة

وبـــــاإلكراه وأهـــــم تلـــــك اإلیـــــرادات تشـــــمل مـــــا تحصـــــل علیـــــه الدولـــــة جبـــــرافـــــاإلیرادات الســـــیادیة،اقتصـــــادیة

.والرسوم  والغرامات الجزائیة والقروض الجبریةالضرائب بمختلف أنواعها

، إذ اجبـــــــــــارأوبـــــــــــدون اكـــــــــــراه فهـــــــــــي التـــــــــــي تحصـــــــــــل علیهـــــــــــا الدولـــــــــــةأمـــــــــــا اإلیـــــــــــرادات االقتصـــــــــــادیة

ــــــــــروة ــــــــــك الث ــــــــــا یمتل ــــــــــة بصــــــــــفتها شخصــــــــــا معنوی ــــــــــوم بالخــــــــــدماتتحصــــــــــل علیهــــــــــا الدول ــــــــــة ،ویق فالدول

ـــــــــى ایجـــــــــار مـــــــــا تمتلكـــــــــه مـــــــــن أراضـــــــــي ـــــــــانأوتحصـــــــــل عل ـــــــــا، يمب أووٕاذا امتلكـــــــــت مشـــــــــروعا زراعی

وتشـــــــــــمل اإلیــــــــــرادات االقتصــــــــــادیة إیجـــــــــــار ، حصـــــــــــلت علــــــــــى أربــــــــــاحمالیــــــــــاأوتجاریــــــــــا أوصــــــــــناعیا 

وأربــــــــــــــاح المشــــــــــــــروعات االقتصــــــــــــــادیة التــــــــــــــي تقــــــــــــــوم بهــــــــــــــا الحكومیــــــــــــــةالعقــــــــــــــاراتثمــــــــــــــن بیــــــــــــــعأو
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ــــــــــــاح  ــــــــــــة، و ارب الحكومــــــــــــة، كالمصــــــــــــانع الحكومیــــــــــــة وخــــــــــــدمات البریــــــــــــد والهــــــــــــاتف، والخطــــــــــــوط الجوی

.وغیرها...البنك المركزي

.اإلیرادات العامةتقسیمات) 3-2(شكل رقم 

.من اعداد الباحث بناءا على الفقرات السابقة : المصدر 

00000000000000000000000000:أنـــــــــــــواع اإلیـــــــــــــرادات العامـــــــــــــة: المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني 

تتكـــــون اإلیـــــرادات العامـــــة للدولـــــة مـــــن عـــــدة أنـــــواع، تشـــــكل فـــــي مجموعهـــــا مصـــــادر اإلیـــــرادات العامـــــة 

ــــــى إلــــــىللدولــــــة، وتجــــــدر اإلشــــــارة هنــــــا،  أن هــــــذه األنــــــواع المختلفــــــة مــــــن اإلیــــــرادات العامــــــة، لیســــــت عل

آخــــــر، وذلــــــك حســــــب نظــــــام البلــــــد السیاســــــي إلــــــىفهــــــي تختلــــــف مــــــن بلــــــد ،درجــــــة واحــــــدة مــــــن األهمیــــــة

0000000000000000.اإلیـــــــــــــــــــــــــراداتنـــــــــــــــــــــــــواعأوســـــــــــــــــــــــــنقدم فـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــایليقتصـــــــــــــــــــــــــاديواال

00000000000000000000000000:أمــــــــــــــــــــالك الدولــــــــــــــــــــة دخــــــــــــــــــــل : ل والفــــــــــــــــــــرع األ 

وتشـــــــمل جمیـــــــع ، جمیـــــــع ممتلكـــــــات الدولـــــــة مهمـــــــا كـــــــان نوعهـــــــا) الـــــــدومین( یقصـــــــد بـــــــأمالك الدولـــــــة

والغابــــــــات، التــــــــي تتكــــــــون مــــــــن األراضــــــــي الزراعیــــــــة) الــــــــدومین العقــــــــاري( ممتلكــــــــات الدولــــــــة العقاریــــــــة 

ــــىویضــــاف ، والمالحــــاتوالمحــــاجروالمنــــاجم ــــكإل ــــة فــــي العصــــر الحــــدیثذل مــــا أصــــبحت تملكــــه الدول

الحصول علیهاحسب سلطة الدولة فيحسب مصدرهاحسب دوریتها 

ایرادات
ادیةع

ایرادات
غیر عادیة

ایرادات
أصلیة

ایرادات
مشتقة

ایرادات
سیادیة

ایرادات
اقتصادیة

تقسیمات اإلیرادات العامة
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.وســـــــــــــــــــــــندات الشـــــــــــــــــــــــركات وغیرهـــــــــــــــــــــــاوأســـــــــــــــــــــــهم وتجاریـــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــــروعات صـــــــــــــــــــــــناعیة

وتشــــــمل أمـــــالك الدولـــــة المعــــــدة لالســـــتعمال العــــــام ):الــــــدومین العـــــام( أمـــــالك الدولــــــة العامـــــة : ال أو 

وال یجـــــوز بیـــــع ، والمطـــــارات، وغیرهـــــاوالمـــــوانئوالحـــــدائق العامـــــةوالشـــــوارعوالجســـــوركـــــالطرق العامـــــة

وال تعطــــــي فــــــي بوضــــــع الیــــــد علیهــــــا لمــــــدة طویلــــــة) الــــــدومین العــــــام( ةتملــــــك أمــــــالك الدولــــــة العامــــــأو

ــــــرض فــــــي بعــــــض الحــــــاالت رســــــوما علــــــى اإلنتفــــــاع بهــــــذه إمعظــــــم األحیــــــان ایــــــرادات،  ال أن الدولــــــة تف

ــــاحف العامــــة وغیرهــــا( األمــــوال  ــــارة الحــــدائق، والمت ــــى زی ــــرض عل ــــي تف ــــل الرســــوم الت ، والغــــرض مــــن )مث

ــــإتنظــــیم و هــــهــــذه الرســــوم ــــات راد لهــــذه األمــــوالســــتعمال األف ــــة قســــم مــــن نفق ــــي تغطی ــــة ف نشــــائها إوالرغب

فـــــي معظـــــم بلـــــدان العـــــالم ، هـــــي مجانیـــــة االنتفـــــاع بـــــأمالك ال أن القاعـــــدة العامـــــةإوتشـــــغیلها وصـــــیانتها 

). الدومین العام( الدولة العامة

مالكــــة، تــــدیرها الدولــــة وتســــتثمرها بصــــفتها و):الــــدومین الخــــاص( أمــــالك الدولــــة الخاصــــة : ثانیــــا 

ویمكــــــن التصــــــرف فیهــــــا بــــــالبیع والتــــــأجیر، وهــــــي المقصــــــود بــــــدخل وتخضــــــع ألحكــــــام القــــــانون الخــــــاص

.دخل الدومین الخاصأوالدولة من أمالكها،

ـــــا ـــــة الصـــــناعیة :ثالث ـــــدومین الصـــــناعي( أمـــــالك الدول وتشـــــمل مـــــا تملكـــــه وتـــــدیره الدولـــــة مـــــن :)ال

ـــــة فـــــي العدیـــــد مـــــن  ، المنشـــــآت الصـــــناعیة ـــــي تـــــؤدي البلـــــدانوتملـــــك الدول اشـــــباع إلـــــىالصـــــناعات الت

نشـــــاء الدولـــــة مصـــــانع إمثـــــال ذلـــــك.ولهـــــا أهمیـــــة كبیـــــرة بالنســـــبة لســـــالمة الـــــبالد وأمنهـــــاحاجـــــات عامـــــة

ــــزاألســــلحة ــــإن الدولــــة لتجهی ــــي هــــذه الحالــــة، ف القــــوات المســــلحة بمــــا تحتاجــــه مــــن المعــــدات الحربیــــة وف

بمـــــــا وٕانمـــــــا تقصـــــــد تزویـــــــد القـــــــوات المســـــــلحةال تقصـــــــد مـــــــن وراء عملیاتهـــــــا الصـــــــناعیة تحقیـــــــق الـــــــربح

شــــــرائها مــــــن األســــــواق الخارجیــــــة وتقــــــوم الدولــــــة أحیانــــــا، إلــــــىحتــــــى ال تضــــــطر تحتاجــــــه مــــــن األســــــلحة

.والصناعات الهیدروكربونیةواألسمدةكمصانع البتروكیمیاتبإنشاء مصانع أخرى
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ـــــا ـــــة : رابع ـــــة المالی ـــــالي( أمـــــالك الدول ـــــدومین الم ـــــة مـــــن األســـــهم ویقصـــــد بهـــــا مـــــا تمتل: )ال كـــــه الدول

فـــــي وقـــــد ازداد حجـــــم الـــــدومین المـــــالي،والتـــــي تعـــــود علیهـــــا باألربـــــاحوالســـــندات، فـــــي بعـــــض الشـــــركات

ســــیطرتها علــــى بعــــض المشــــروعات، لتــــتمكن مــــن ضوذلــــك رغبــــة مــــن الدولــــة فــــي فــــر العصــــر الحــــدیث

ــــــه اإلســــــتثمارات الخاصــــــة نحــــــو بعــــــض االســــــأوتوجیههــــــا بمــــــا یتفــــــق والمصــــــلحة العامــــــة  تثمارات لتوجی

وقــــد ، للقضــــاء علــــى احتكــــار شــــركة كانــــت نقــــوم باهــــدار مصــــالح المســــتهلكینأوالتــــي لــــم تعــــرف ســــابقا 

قتصــــاد المخــــتلط حیــــث أنــــه ظهــــور مــــا یعــــرف بشــــركات االإلــــىأدى اشــــتراك الدولــــة فــــي هــــذه المجــــاالت

ــــــة الخاصــــــة ــــــة العامــــــة والملكی ــــــین الملكی ــــــي ، یجمــــــع ب ــــــاح الت ــــــر األرب ــــــة مــــــن األتجنیهــــــاوتعتب ســــــهم الدول

.الدومین الماليوالسندات من مصادر اإلیرادات 

: ومــــرســـال: انيــــفرع الثــال

مقابــــل خدمــــة خاصــــة الرســــم هــــو مبلــــغ مــــن النقــــود یدفعــــه المــــواطن لهیئــــة عامــــة:مفهــــوم الرســــم:  الأو 

تمــــع ذات نفـــع عــــام، تــــؤدي لـــه بنــــاء علــــى طلبــــه وهـــذه الخدمــــة یســــتفید منهــــا المـــواطن الــــذي طلبهــــا والمج

والرســــــم هــــــو مــــــا یدفعــــــه الفــــــرد مقابــــــل الخدمــــــة الخاصــــــة التــــــي یحصــــــل علیهــــــا مــــــن الخــــــدمات ،بكاملــــــه

وحـــــدات إلـــــىوالخـــــدمات العامـــــة هـــــذه تكـــــون قابلـــــة للتقســـــیم ، العامـــــة التـــــي تقـــــدمها لـــــه الســـــلطات العامـــــة

فــــإن الرســـــم فــــي هـــــذه الحالــــة یأخـــــذ شــــكل مســـــاهمة مـــــن لكلـــــذ،وتقـــــدیر قیمتهــــاصــــغیرة یمكـــــن تحدیــــدها

وتســـــجیل الملكیـــــة، ومـــــنح رســـــوم توثیـــــق العقـــــودومـــــن أمثلـــــة ذلـــــكفـــــي تكـــــالیف الخـــــدمات العامـــــةردالفـــــ

.1والرسوم القضائیةورسوم التعلیمجوازات السفر

ن یلـــــزم الفـــــرد بـــــدفع الرســـــم فـــــي حالـــــة مـــــا أویقصـــــد باإلجبـــــار المعنـــــوي جباریـــــة معنویـــــةإوللرســـــم صـــــفة 

وبمعنــــــــى آخــــــــر فــــــــإن الفــــــــرد ال یلتــــــــزم ، ات العامــــــــةنتفــــــــاع بالخــــــــدمات التــــــــي تقــــــــدمها الهیئــــــــذا قــــــــرر اإلإ

ــــــب الخدمــــــة ــــــى قــــــرر وٕانمــــــا لــــــه أن یفعــــــل ذلــــــك بمحــــــض اختیــــــارهبمقتضــــــى القــــــانون طل ــــــى أنــــــه مت عل
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.ومثال ذلك تسجیل الملكیة العقاریةاالنتفاع بها التزم طبقا للقانون بأداء الرسم المقرر عنها

: وي على أربع عناصر رئیسیة هي كما یأتي من التعریف یتبین أن الرسم یحت: عناصر الرسم:ثانیا

الرســـــم مبلـــــغ مـــــن النقـــــود یدفعـــــه المـــــواطن مقابـــــل الحصـــــول علـــــى :عنصـــــر الصـــــفة النقدیـــــة للرســـــم:1

.هیئات الدولةأوخدمة خاصة من نشاط إحدى إدارات 

تجبـــــر لهـــــا صـــــفة اإللـــــزامالرســـــم یفـــــرض بموجـــــب قواعـــــد قانونیـــــة:عنصـــــر اإلجبـــــار فـــــي الرســـــم: 2

.الهیئاتأواطن على دفعه إذا تقدم بطلبه إلحدى اإلدارات المو 

الرســـــم یدفعـــــه المـــــواطن مقابـــــل الخدمـــــة الخاصـــــة التـــــي یحصـــــل :عنصـــــر المقابـــــل فـــــي دفـــــع الرســـــم: 3

.علیها من إحدى هیئات الدولة

إحــــــدى إلــــــىعنــــــدما یقــــــوم الفــــــرد بــــــدفع الرســــــم :عنصــــــر تحقیــــــق النفــــــع العــــــام والنفــــــع الخــــــاص معــــــاً : 4

ــــق  نفعــــاهیئــــات الدو  ــــه یحق ــــى خدمــــة خاصــــة منهــــا، فإن ــــة بقصــــد الحصــــول عل ــــه ال یشــــاركه " خاصــــا" ل ب

.للمجتمع "عاما"جانب هذه الخدمة یتحقق نفعإالىنه و إفیه اآلخرین، كما 

00000000000000000000000:النقـــــــــــــــــــــــدياإلصـــــــــــــــــــــــدار :الفـــــــــــــــــــــــرع الثالـــــــــــــــــــــــث

ــــــــــد،  ــــــــــدي الجدی ــــــــــرادات بواســــــــــطة اإلصــــــــــدار النق ــــــــــد مــــــــــن اإلی ــــــــــى مزی ــــــــــة الحصــــــــــول عل تســــــــــتطیع الدول

صـــــــــدار النقـــــــــود الورقیـــــــــة وتحقـــــــــق عملیـــــــــة اإلصـــــــــدار ربحـــــــــا إالبنـــــــــك المركـــــــــزي بلـــــــــى إالدولـــــــــة فتعهـــــــــد

ال أن علــــــــــى  إللبنـــــــــك المركــــــــــزي، وبالتـــــــــالي ربحــــــــــا للدولــــــــــة، ألن البنـــــــــك المركــــــــــزي هــــــــــو بنـــــــــك الدولــــــــــة 

ــــــــة أن تكــــــــون حــــــــذرة   فــــــــال تغــــــــالي هــــــــذا المصــــــــدر مــــــــن مصــــــــادر التمویــــــــلإلــــــــىعنــــــــد لجوئهــــــــا الدول

التمویـــــــــــــل " مســـــــــــــمىویطلـــــــــــــق علـــــــــــــى هـــــــــــــذا األســـــــــــــلوب فـــــــــــــي التمویـــــــــــــل،فــــــــــــي عملیـــــــــــــة اإلصـــــــــــــدار

."بالتضخم

فــــــرع البصــــــرة، /، المالیــــــة العامــــــة ، الــــــدار الجامعیــــــة للطباعــــــة والنشــــــر والترجمــــــة رضــــــا صــــــاحب ابــــــو حمــــــد العلــــــي1
.140، ص 2002
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: القروض العامة : الفرع الرابع 
ف مصـار أوفـرادا أسـواء كـانوا یقصد بالقروض العامة المبالغ النقدیـة التـي تأخـذها الدولـة مـن المقرضـین

حسبما یتم ودفع الفوائد المستحقة عنهاأجنبیة، مع التزام الدولة برد المبالغ المقترضةأووطنیة شركاتأو

والقـروض قصـیرة القروض الداخلیة والقروض الخارجیـةعدة أنواع منهاإلىوتقسم القروض ، اإلتفاق علیه

.اإلجباریةوطویلة األجل والقروض اإلختیاریة، والقروضومتوسطة األجلاألجل

علــى القــروض العامــة، كمصــدر مــن مصــادر تمویــل نفقاتهــا، فــإن الدولــة تعتمــد وبخصــوص اعتمــاد الدولــة

األخـرى لتغطیـة ال تسـتطیع اإلیـرادات العادیـة تغطیـة نفقاتهـا، فإنهـا تسـتعین بالمصـادرعنـدماساسا أعلیها 

أوالنفقــات علــى اإلیــرادات، ا تــزدادفعنــدم، باإلصــدار النقــديأوفهــي قــد تســتعین بــالقروض، تلــك النفقــات

.قتراض لتغطیة هذا العجزاإلإلىالدولة تلجأعجز في الموازنة

:النظریة العامة للضریبة:المطلب الثالث 

: الضرائب و عناصرها مفهوم : لوالفرع األ 

ومـاالفنـيمهـاتنظیحیثمنتثیرهاالتيالدقیقةوللبحوثالحدیثالعصرفيللضرائبالخاصةلألهمیةنظرا

محـلسـیكونالـذيهـوللمیزانیةالعاديالموردهذافإنواالجتماعیة،االقتصادیةالحیاةعلىكبیرتأثیرمنلها

.التفصیلیةدراستنا

وقـــــــد زادت أهمیـــــــة تعتبـــــــر الضـــــــرائب أهـــــــم مصـــــــادر اإلیـــــــرادات العامـــــــة للدولـــــــة فـــــــي العصـــــــر الحـــــــدیثو 

در اإلیـــــرادات للدولـــــة، ولكـــــن بســـــبب كونهـــــا أداة بســـــبب كونهـــــا أكبـــــر مصـــــدر مـــــن مصـــــاسالضـــــرائب لـــــی

كمــــــا أنهــــــا مــــــن بــــــین األدوات التــــــي تســــــتعین بهــــــا ، جتماعیــــــةاو واقتصــــــادیة لتحقیــــــق أغــــــراض سیاســــــیة 

.قتصادیةوتحقیق التنمیة االقتصادیةالدول في التغلب على مشكالتها اال

ا الدولـــــــة جبـــــــرا مـــــــن خـــــــذهأفریضـــــــة مالیــــــة نقدیـــــــة تنهـــــــاأتعـــــــرف الضـــــــریبة ب: تعریـــــــف الضـــــــرائب: ال أو 

ــــــل وبصــــــورة نهائیــــــةالوحــــــدات اال ــــــة مــــــن غیــــــر مقاب ــــــات قتصــــــادیة حســــــب مقــــــدرتها التكلیفی ــــــل النفق لتموی
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.1هداف الدولة النابعة من فلسفتها السیاسیةأولتحقیق العامة

2:ویخلص من هذا التعریف أن الضریبة تقوم على العناصر اآلتیة

أصـــــــبحت الضـــــــرائب فـــــــي العصـــــــر الحـــــــدیث :رادالضـــــــریبة عبـــــــارة عـــــــن فریضـــــــة مالیـــــــة علـــــــى األفـــــــ. 1

ـــــتحصـــــل ـــــه الحـــــال قـــــدیما إذا دانق ـــــة بخـــــالف مـــــا كـــــان علی ـــــول بأنهـــــا فریضـــــة نقدی ـــــه یمكـــــن الق ـــــى أن حت

.عًینا كقدر معین من المحصوالت الزراعیةالضرائبتحصلكانت 

ـــــة هـــــذه الفریضـــــة إجبار تحصـــــل.2 ـــــاالدول ـــــع أن هـــــذا العنصـــــر مـــــن عناصـــــر:ی ـــــفوالواق الضـــــریبة تعری

مــــــن ختیاریـــــةإتبـــــر نتیجـــــة لتطـــــور كبیــــــر فـــــي فكـــــرة الضــــــریبة، فقـــــد كانـــــت الضـــــریبة قــــــدیما مســـــاهمةیع

الحــــدیث العصــــرثًمنــــا لخــــدمات تؤدیهــــا الدولــــة، ثــــم أصــــبحت فــــيأوجانــــب األفــــراد فــــي النفقــــات العامــــة 

موافقــــــة الدیمقراطیــــــةفریضــــــة تحصــــــل مــــــن األفــــــراد جبــــــرا عــــــنهم، وٕاذا كــــــان مــــــن الضــــــروري فــــــي الــــــدول

. النیابیة على فرض الضرائبالهیئات 

المبــــــالغ أي إن دافعــــــي الضــــــریبة لــــــیس لهــــــم الحــــــق فــــــي اســــــترداد: تجبــــــى الضــــــریبة بصــــــفة نهائیــــــة . 3

.في المطالبة بفوائد عنهاأوالتي دفعوها للخزانة العامة 

ـــــل معـــــین .4 ـــــر مقاب ـــــدفع نظی ـــــدفع الممـــــول الضـــــریبة ب:الضـــــریبة ال ت ـــــا لقـــــاءإال ی خـــــدمات عتبارهـــــا ثًمن

النفـــــع فـــــال یـــــدخل فـــــي تحدیـــــد مبلـــــغ مـــــا یفـــــرض منهـــــا علـــــى المكلـــــف مقـــــدار، ة تؤدیهـــــا لـــــه الدولـــــةمعینـــــ

ــــف بحســــب یُ  ــــوزن هــــذا التكلی ــــل ی ــــق العامــــة ب ــــذات مــــن ســــیر المراف ــــه بال ــــذي ســــیعود علی ، المكلــــفســــرال

.وهذا هو ما یمیز الضریبة عن الرسم

د تغطیــــة نفقــــات خدمـــــة فــــال تجبــــى الضـــــریبة بقصــــ:تحصــــل الضــــریبة بقصــــد تحقیــــق منفعـــــة عامــــة . 5

العامـــــة علـــــى المـــــواطنین، ولكـــــن هـــــذا الغـــــرض مـــــن فـــــرض معینـــــة وٕانمـــــا بقصـــــد توزیـــــع مجمـــــوع النفقـــــات

.118ص . 2011، اقتصادیات المالیة العامة ، دار دجلة ، الطبعة األولى سعید علي العبیدي1
.133ص . ، مصرین شمسع،استاذ بكلیة الحقوقمنشورات ، مالیة الدولة ، محمد حلمي مراد2
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الحــــدیث فلــــم تعــــد الضــــریبة تفــــرض ألغــــراض مالیــــة بحتــــة الضــــریبة أصــــبح محــــال للتطــــور فــــي العصــــر

تســـــــتخدم أیضـــــــا كـــــــأداة لتحقیـــــــق أغـــــــراض اقتصـــــــادیة بـــــــل أصـــــــبحت،بقصـــــــد تغطیـــــــة النفقـــــــات العامـــــــة

ـــــت الضـــــریبةولـــــذا یجـــــدر بنـــــا القـــــول بـــــأن.واجتماعیـــــة ـــــق منفعـــــة عامـــــة ســـــواء تمثل تفـــــرض بقصـــــد تحقی

.جتماعیة عامةاأوقتصادیة اغایات إلىفي الوصول أوهذه المنفعة في تغطیة النفقات العامة

: نواع الضریبة أ: الفرع الثاني 

ــــــدخل الشخصــــــي : ال أو  ــــــى ال ــــــدخل مــــــن :الضــــــرائب عل ــــــنظم هــــــم أتعــــــد ضــــــرائب ال الضــــــرائب فــــــي ال

ــــك ألالضــــریبیة الحدیثــــة ــــفن الــــدخل یعتبــــر المعیــــار األوذل وتراعــــي فیهــــا مثــــل المعبــــر عــــن مقــــدرة المكل

ــــــــــة الضــــــــــریبیة ــــــــــى اإلالعدال ــــــــــة مــــــــــن الحصــــــــــول عل ــــــــــرادات مــــــــــن مصــــــــــادر معتدلــــــــــةو تمكــــــــــن الدول .ی

ـــــــدخل یجـــــــب أوقبـــــــل دراســـــــة  ـــــــدخلأســـــــلوب فـــــــرض ضـــــــریبة ال مـــــــان ذ هنـــــــاك مفهو إ،ن نحـــــــدد مفهـــــــوم ال

ــــــدخل، األ ــــــر المــــــال دخــــــال إل مفهــــــوم ضــــــیق و لل ــــــدیا إذ یعتب ــــــد ویــــــأوذا كــــــان نق ــــــدیر بالنق ــــــابال للتق تي أق

حســـــب هـــــذا المفهـــــوم ، و وخـــــالل مـــــدة زمنیـــــة معینـــــةبشـــــكل دوري مـــــن مصـــــدر یتمتـــــع بقـــــدر مـــــن الثبـــــات

ـــة  ـــف مـــن مبـــالغ نقدی ـــه المكل ـــة فـــي الســـوقأویعـــد دخـــال مـــا یحصـــل علی . ســـلع و خـــدمات لهـــا قیمـــة نقدی

ــــــرفا ــــــه تعتب ــــــذي یســــــكن منزل ــــــهالقیمــــــة اإلل ــــــة دخــــــال ل ــــــى ، یجاری ــــــف عل وكــــــذلك یجــــــب أن یحصــــــل المكل

.1ن لم یحصل على المبلغ نفسهإ الدخل بشكل دوري منتظم و 

ت فــــــي و اقابــــــل للتجدیــــــد یجــــــب أن یكــــــون مصــــــدره كــــــذلك و هنــــــاك تفــــــأوولكــــــي یكــــــون الــــــدخل متجــــــدد 

اكثــــــر ثباتــــــا وتجدیــــــدا مــــــن الــــــدخول س المــــــالأفالــــــدخول الناجمــــــة عــــــن ر ،درجــــــة ثبــــــات هــــــذه المصــــــادر

وهــــــذا یتطلــــــب معاملــــــة تفضــــــیلیة للــــــدخول التــــــي مصــــــدرها العمــــــل علــــــى الــــــدخول ، الناشــــــئة عــــــن العمــــــل

ـــــرادات دخـــــال الغـــــراض الضـــــریبة یجـــــب ، س المـــــالأالتـــــي مصـــــدرها ر  ـــــه أولكـــــي تعـــــد اإلی ن یحصـــــل علی

.المكلف خالل مدة معینة

.154، ص 2011، اقتصادیات المالیة العامة ، دار الدجلة ، االردن ، سنة سعید علي العبیدي1



السیاسة المالیة وتحقیق التنمیة االقتصادیة  الفصل الثاني             

89

ــــــــدخل فیعتمــــــــد علــــــــى حیــــــــث یعــــــــد دخــــــــال ، یــــــــادة القیمــــــــة االیجابیــــــــةنظریــــــــة ز أمــــــــا المفهــــــــوم الثــــــــاني لل

ـــــــادة  ـــــــةإكـــــــل زی ـــــــرة معین ـــــــة خـــــــالل فت ـــــــف المالی ـــــــة لذمـــــــة المكل عـــــــن مصـــــــدر هـــــــذه بغـــــــض النظـــــــریجابی

هـــــــــذا . ربـــــــــاح وزیـــــــــادة قیمـــــــــة االصـــــــــول الثابتـــــــــةفیعـــــــــد دخـــــــــال الرواتـــــــــب واأل،ومـــــــــدى تكررهـــــــــاالزیـــــــــادة

عطــــــــــاء إة العدالــــــــــة مــــــــــن ســــــــــابقه ألنــــــــــه لــــــــــیس مــــــــــن العدالــــــــــإلــــــــــىقــــــــــرب أالمفهــــــــــوم الموســــــــــع للــــــــــدخل 

وتفــــــــرض ضــــــــریبة ، خــــــــذ الضــــــــریبة مــــــــن الــــــــدخل الــــــــدوري ولــــــــو كــــــــان اقــــــــل منهــــــــاأالصــــــــفقات الكبیــــــــرة و 

نتاجـــــــــــه والتـــــــــــي إجمـــــــــــالي تكـــــــــــالیف ي تخصـــــــــــم مـــــــــــن الـــــــــــدخل اإلأالـــــــــــدخل علـــــــــــى الـــــــــــدخل الصـــــــــــافي 

نــــــــــدثار بالنســــــــــبة لــــــــــدخل رأس وتكــــــــــالیف اإلنتــــــــــاج و اإل، تتمثــــــــــل بتكــــــــــالیف المعیشــــــــــة لــــــــــدخل العامــــــــــل

. المال

مــــــــن 1954ل مــــــــرة فــــــــي عــــــــام و تــــــــم  العمــــــــل بهــــــــا أل) :TVA(یمــــــــة المضــــــــافة ضــــــــریبة الق: ثانیــــــــا 

ــــــــــــة الفرنســــــــــــیة ــــــــــــل الحكومــــــــــــة الوطنی ــــــــــــي عــــــــــــام ،قب ــــــــــــة األأ1967و ف ــــــــــــس الهیئ ــــــــــــة و صــــــــــــدر مجل روبی

عضــــــــــاء فــــــــــي تنفیــــــــــذ هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الضــــــــــریبة فــــــــــي كــــــــــل الــــــــــدول األإلــــــــــىدت أتوجهاتــــــــــه التــــــــــي 

ـــــــــــة األ ن ضـــــــــــریبة مبیعـــــــــــات والضـــــــــــریبة علـــــــــــى القیمـــــــــــة المضـــــــــــافة هـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــ،روبیـــــــــــةو الهیئ

ــــــــــــة ــــــــــــي تســــــــــــتثني مشــــــــــــتریات الســــــــــــلع و الخــــــــــــدمات الوســــــــــــیطة مــــــــــــن القاعــــــــــــدة ، بمراحــــــــــــل مختلف والت

والقیمــــــــــــــة المضــــــــــــــافة هــــــــــــــي الفــــــــــــــرق بــــــــــــــین عوائــــــــــــــد المبیعــــــــــــــات و مشــــــــــــــتریات الســــــــــــــلع ، الضــــــــــــــریبیة

ویمكـــــــــــن التعبیـــــــــــر عـــــــــــن القیمـــــــــــة وفـــــــــــق والخـــــــــــدمات الوســـــــــــیطة علـــــــــــى مـــــــــــدى فتـــــــــــرة زمنیـــــــــــة معینـــــــــــة

: المعادلة التالیة

.المعامالت الوسیطة –مجموع المعامالت = مضافة القیمة ال

ن المعــــــامالت الوســــــیطة تمثــــــل المشــــــریات مــــــن قبــــــل المؤسســــــة والتــــــي تســــــتخدم لغــــــرض الســــــلع أحیــــــث 

.والخدمات الستكمال تكریرها في االنتاج
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تفـــرض الضـــریبة علـــى الثـــروة علـــى الموجـــودات :1العقـــاراتو الضـــرائب علـــى الثـــروة والملكیـــة: ثالثـــا 

وقـــــد الحـــــظ العدیـــــد مـــــن ، الشـــــركات والمؤسســـــات فـــــي القطـــــاع الخـــــاصأوة التـــــي تعـــــود للعوائـــــل والملكیـــــ

ن اســـــتغالل الثـــــروة واإلســـــتفادة منهـــــا كقاعـــــدة لغـــــرض الضـــــرائب فـــــي ســـــیاق دوري مهـــــم أاالقتصـــــادیین بـــــ

لهـــــــا عالقــــــــة مرتبطـــــــة مــــــــع Property–taxCycleمـــــــا یطلــــــــق علیهـــــــا بــــــــــ أوودورة ضـــــــریبة الملكیــــــــة جـــــــدا

.قتصادياالالتطور

ــــــــــد  ــــــــــى األو ت الضــــــــــریبة ألفرضــــــــــلق ــــــــــث و رض وحــــــــــدهال مــــــــــرة عل ــــــــــت أحی ــــــــــروة بات ــــــــــدخل و الث ن ال

ضـــــــــــــریبة تناســـــــــــــبیة علـــــــــــــى االحتفـــــــــــــاظ بـــــــــــــالثروة وتملكهـــــــــــــاالصـــــــــــــبحت ، أتشـــــــــــــهد فروقـــــــــــــات كبیـــــــــــــرة

ــــــــــــــــة األاأل ــــــــــــــــة الشخصــــــــــــــــیةرض والموجــــــــــــــــودات الحقیقی ــــــــــــــــى الملكی ــــــــــــــــدم المجتمــــــــــــــــع .خــــــــــــــــرى وحت وبتق

ـــــــــــر متجانســـــــــــةأوبلوغـــــــــــه النضـــــــــــوج االقتصـــــــــــادي ـــــــــــدة وغی صـــــــــــبحت أو خـــــــــــذت الثـــــــــــروة مســـــــــــارات جدی

رض الملكیـــــــــــــة الحقیقیــــــــــــة هـــــــــــــي األأون العقــــــــــــارات إلـــــــــــــذا فــــــــــــ.ضــــــــــــریبة تفــــــــــــرض علـــــــــــــى العقــــــــــــاراتال

وضــــــــــریبة العقــــــــــار تســــــــــتخدم بشــــــــــكل رئیســــــــــي مــــــــــن قبــــــــــل الحكومــــــــــات والتركیبــــــــــات المختلفــــــــــة علیهــــــــــا

ل نامیـــــــــة بـــــــــنفس روبیـــــــــة عدیـــــــــدة وفـــــــــي دو أو وفـــــــــي دول المحلیـــــــــة فـــــــــي الوالیـــــــــات المتحـــــــــدة االمریكیـــــــــة

.ت المعدالت التناسبیة لحد ماو االنظام الضریبي المطبق ولو بتف

صـــــــبح مهمـــــــا جـــــــدا مـــــــن حیـــــــث أن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الضـــــــرائب أبـــــــینوینـــــــاقش العدیـــــــد مـــــــن االقتصـــــــادی

. على االستهالكضریبة الدخل وضریبة إلىضافة إیرادیة وحجم الوعاء الضریبي الحصیلة اإل

: ني لضریبة الجانب الف: الفرع الثالث 

Taxالوعــــــــــاء الضـــــــــــریبي: ال أو  Base :النشـــــــــــاط أوعـــــــــــرف الوعــــــــــاء الضــــــــــریبي  كونـــــــــــه المــــــــــادة ی

كثــــــــــر شـــــــــــیوعا للقواعـــــــــــد الضـــــــــــریبیة االقتصــــــــــادي الـــــــــــذي تفـــــــــــرض علیــــــــــه الضـــــــــــریبة و االســـــــــــتخدام األ

.168، ص 2001سس االقتصادیات المالیة ، دار وائل للنشر، عمان ،أالمالیة العامة تحلیل ، غازي عبد الرزاق النقاش1
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صـــــــــــناف واســـــــــــعة وهـــــــــــي الـــــــــــدخل واالســـــــــــتهالك والثـــــــــــروة وكلهـــــــــــا تعتبـــــــــــر أجمالهـــــــــــا بثالثـــــــــــة إیمكـــــــــــن 

.1قیامها على قرارات االفرادأولتي تعتمد اهمیتها القواعد االقتصادیة ا

ودخـــــــــل الشـــــــــخص هـــــــــو عبـــــــــارة عـــــــــن مجمـــــــــوع قیمـــــــــة االســـــــــتهالك الســـــــــنوي مـــــــــن الســـــــــلع والخـــــــــدمات 

Goodجیــــــــد مقیــــــــاسوالــــــــدخل غالبــــــــا مــــــــا یعتبــــــــر بمثابــــــــة ، واالدخــــــــار الســــــــنوي Index فــــــــي القــــــــدرة

ــــــــــــع الضــــــــــــرائب ــــــــــــى دف ــــــــــــة یســــــــــــعل ــــــــــــدخل فــــــــــــي الدول هالك ســــــــــــتي قیمــــــــــــة مجمــــــــــــوع اإلو اومجمــــــــــــوع ال

.شخاص والمؤسسات في الدولةدخار لكل األواإل

ــــــــــدخره مــــــــــن واإل ــــــــــدار مــــــــــا ی ــــــــــه مق ــــــــــه الســــــــــنوي مطروحــــــــــا من ســــــــــتهالك الســــــــــنوي للشــــــــــخص هــــــــــو دخل

ن الثـــــــــــــروة تمثـــــــــــــل قیمـــــــــــــة المـــــــــــــدخرات واالســـــــــــــتثمارات إفـــــــــــــ.وفـــــــــــــي النهایـــــــــــــةالـــــــــــــدخل لـــــــــــــنفس الســـــــــــــنة

ـــــــــة ـــــــــي كـــــــــل نقطـــــــــة معین ـــــــــدخل مـــــــــن المتراكمـــــــــة للشـــــــــخص ف ـــــــــدفق الســـــــــنوي مـــــــــن ال ـــــــــت والت مـــــــــن الوق

.دخاررصید الثروة المتراكمة في الدولة هو العائد السنوي على اإل

ــــــــــة الرئیســــــــــیة للضــــــــــریبة مترابطــــــــــة مــــــــــع بعضــــــــــها واإل ــــــــــدخل والقواعــــــــــد الثالث ســــــــــتهالك هــــــــــو نســــــــــبة ال

التــــــــي لــــــــم تـــــــــدخر بینمــــــــا الثــــــــروة هـــــــــي القیمــــــــة المضـــــــــافة مــــــــن رصــــــــید الشـــــــــخص مــــــــن االســـــــــتثمارات 

.االدخارات المتراكمةأو

Theریبیة تركیـب معـدل الضـ:ثانیـا Tax Rate Structure: تركیـب معـدل الضـریبة یوصـف بأنـه العالقـة

وفــي ، بـین الضـریبة التـي یـتم جمعهـا وتحصـیلها علـى فتــرة حسـابات معینـة وفـق القاعـدة الضـریبیة المطبقـة

مـن الضـرائب تقییم الضرائب على مثل هذه القواعد االقتصادیة كالدخل، تحتسب معدالت الضـریبة كنسـبة 

هـو بكـل )average tax ratio)ATRعـة بالنسـبة القیـام مختلفـة لهـذه القاعـدة ومتوسـط معـدل الضـریبة المدفو 

بســـاطة عبـــارة عـــن مقـــدار مجمـــوع الـــدوالرات الثابتـــة المحصـــل علیهـــا مقســـوما علـــى قیمـــة بالـــدوالر للقاعـــدة 

.الخاضعة للضریبة

.49، ص 2001تحلیل اسس االقتصادیات المالیة، دار وائل للنشر، عمان ،، المالیة العامةغازي عبد الرزاق النقاش1
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مجموع الضرائب الدفوعة=متوسط نسبة معدل الضریبیة 
اعدة الضریبیةقیمة الق

Total Taxes Paid
ATR = Value of The Tax Base

هــــــــو عبــــــــارة عــــــــن :Marginal tax rate (MTR)نســــــــبة معــــــــدل الضــــــــریبة الحــــــــدي .1

ـــــــــــــى القـــــــــــــیم االضـــــــــــــافیة ) جبایتهـــــــــــــا(الضـــــــــــــریبة االضـــــــــــــافیة التـــــــــــــي یـــــــــــــتم تحصـــــــــــــیلها  ـــــــــــــدوالر(عل ) بال

.للقاعدة الضریبیة كلما زادت القاعدة الضریبیة
∆Total Taxes Paid

ATR = ∆Value of The Tax Base

ـــــــب المعـــــــدل الضـــــــریبي التناســـــــبي .2 Proportional(:تركی tax rate Structure(: وهـــــــو الـــــــذي

averageیكـــــــــون فیـــــــــه متوســـــــــط معـــــــــدل الضـــــــــریبة  tax rate معبـــــــــرا عنـــــــــه كنســـــــــبة مـــــــــن قیمـــــــــة

ـــــــــك ضـــــــــریبة دخـــــــــل ـــــــــف مـــــــــع قیمـــــــــة القاعـــــــــدة الضـــــــــریبیة مثـــــــــال ذل %20القاعـــــــــدة الضـــــــــریبیة، ال یختل

ـــــــــدخل بمقـــــــــدار  ـــــــــى كـــــــــل ال ـــــــــه .%20ســـــــــوف تفـــــــــرض ضـــــــــریبة عل ـــــــــذي دخل وعلیـــــــــه فـــــــــان الشـــــــــخص ال

ــــــــــــــه أدوالر وشــــــــــــــخص 10000 ــــــــــــــنفس نســــــــــــــبة 100000خــــــــــــــر دخل دوالر كلیهمــــــــــــــا یكونــــــــــــــان عرضــــــــــــــة ل

والضـــــــــریبة بموجـــــــــب هیكـــــــــل معـــــــــدل الضـــــــــریبة التناســـــــــبي یطلـــــــــق علیهـــــــــا احیانـــــــــا معـــــــــدل .1الضـــــــــریبة

.موحد للضریبة

ـــــب معـــــدل الضـــــر  ـــــة والمتوســـــطة الضـــــرائب وبالنســـــبة لتركی یبة التناســـــبي فـــــان كـــــال مـــــن المعـــــدالت الحدی

ــــــر مــــــع القیمــــــة الســــــنویة أوهــــــي نفســــــها والســــــبب هــــــو ،ىو ایتســــــ ن معــــــدل الضــــــریبة المفروضــــــة ال یتغی

ــــــادات اإلأللقاعــــــدة الضــــــریبیة و ضــــــافیة وفــــــق نظــــــام اإلمــــــداخیلضــــــافیة فــــــي القاعــــــدة الضــــــریبیة ن الزی

.لذي طبق على القیم السابقة الدخل، یخضع للضریبة بنفس المعدل ا

.54، ص2001المالیة العامة تحلیل اسس االقتصادیات المالیة، دار وائل للنشر، عمان،،غازي عبد الرزاق النقاش1
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: المیزانیة العامة : المبحث الثالث 

مــــــــــع توســــــــــع دور الدولــــــــــة فــــــــــي المجتمــــــــــع وانتقالــــــــــه مــــــــــن دور الوســــــــــیط إلــــــــــى المحــــــــــرض للفعالیــــــــــات 

فاصـــــــــــبح دى إلـــــــــــى تغیـــــــــــر مفهـــــــــــوم الموازنـــــــــــة العامـــــــــــة للدولـــــــــــةأاالقتصـــــــــــادیة واالجتماعیـــــــــــة كافـــــــــــة، 

جماعیــــــــــة قتصــــــــــادیة واالن طبیعــــــــــة الهیاكــــــــــل اإلبعــــــــــادا جدیــــــــــدة بشــــــــــكل رئیســــــــــي عــــــــــأخــــــــــذ اتجاهــــــــــا و أی

ــــــــــــدول ــــــــــــي جمیــــــــــــع ال ــــــــــــة  ف ومــــــــــــع انتشــــــــــــار التخطــــــــــــیط االقتصــــــــــــادي وتطــــــــــــور . والسیاســــــــــــیة و المالی

ــــــــــة إســــــــــالیبه أمناهجــــــــــه و  ــــــــــة العامــــــــــة للدول ــــــــــة خاصــــــــــةأكتســــــــــبت الموازن ــــــــــث همی ــــــــــل أحی صــــــــــبحت تمث

.جتماعیة قتصادیة واالالخطة المالیة الرئیسة لتنفیذ برامج التنمیة اال

: العامة یةـیزانـالموممفه: ل واأل المطلب 

: یةـیزانـالمتعریف: ل والفرع األ 

ل مـــــرة فـــــي بریطنیـــــا فـــــي القـــــرن الســـــابع عشـــــر حیـــــث كـــــان الـــــوزیر و أل" المیزانیـــــة" ســـــتعمل مصـــــطلح إ

نتقـــــل وعمـــــم إعـــــداد تقـــــدیر المیزانیـــــة فـــــي حقیبـــــة جلدیـــــة لیقـــــدمها لمجلـــــس العمـــــوم، ثـــــم إالبریطـــــاني یقـــــوم ب

Bougetteرنسا في القرن التاسع عشر بمعنى استعماله في ف
1.

نهــــــا خطــــــة مالیــــــة ســــــنویة تعــــــرض علــــــى الســــــلطة التشــــــریعیة إلقرارهــــــا أتعــــــرف المیزانیــــــة العامــــــة علــــــى و 

هــــــــداف اقتصــــــــادیة أجــــــــل تحقیــــــــق وتحتــــــــوي علــــــــى تقــــــــدیرات لنفقــــــــات وایــــــــرادات الدولــــــــة لســــــــنة مقبلــــــــة أل

2.واجتماعیة

ــــة ب ــــة الدول ــــز لكــــل " نهــــا أكمــــا عــــرف القــــانون الفرنســــي موازن ــــذي یقــــدر و یجی ــــانون المــــالي الســــنوي ال الق

".سنة میالدیة مجموع واردات الدولة و اعبائها 

ـــــة ووارداتهـــــا بموجـــــب القـــــوانین " نهـــــا أمریكـــــي بوعرفهـــــا القـــــانون األ ـــــه نفقـــــات الســـــنة التالی صـــــك تقـــــدر فی

ــــودزیــــوش رحمــــة1 معمــــري تیــــزي وزو، ،المیزانیــــة العامــــة للدولــــة فــــي الجزائــــر، رســــالة دكتــــوراه فــــي القــــانون، جامعــــة مول
.39، ص2011سنة 

.186، ص 2011، اقتصادیات المالیة العامة ، دار دجلة ، االردن ، سنة سعید علي العبیدي2
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.المعمول بها عند التقدیم واقتراحات الجبایة المعروضة فیها

جراء المتعلـــــق بـــــالترخیص الممنـــــوح یـــــة وفقـــــا للقـــــانون المتعلـــــق بالمحاســـــبة العمومیـــــة بـــــاالعرفـــــت المیزانو ت

نفـــــــاق والتحصـــــــیل لمختلـــــــف الضـــــــرائب، للقیـــــــام بعملیـــــــات اإلللحكومـــــــة مـــــــن الســـــــلطة التشـــــــریعیة ســـــــنویا

.هداف العامة االقتصادیة واالجتماعیةوتحقیق األبشكل یضمن سیر المرافق العامة

ن المیزانیــــــة عبــــــارة عــــــن عملیــــــة تقــــــدیر لمبــــــالغ النفقــــــات أقة یمكــــــن القــــــول مــــــن خــــــالل التعــــــاریف الســــــاب

یــــرادات العمومیــــة لمــــدة ســــنة تعــــدها الحكومــــة وتحتــــاج لموافقــــة البرلمــــان ممــــا یضــــفي علــــى المیزانیــــة واإل

.طابعا خاصا

ـــــة للحكومـــــة ـــــة السیاســـــات المالی ـــــة وســـــیلة لتغطی ـــــرامج الحكومـــــة المـــــاليأو فالموازن هـــــي أونهـــــا مؤشـــــر لب

ـــــــي معبـــــــرا عنـــــــه باألبرن رقامـــــــا حســـــــابیة ولكـــــــن بوســـــــائل متعـــــــددة أولیســـــــت الموازنـــــــة ، رقـــــــامامجهـــــــا العمل

ـــــىتغـــــوص  ـــــة األأإل ـــــىوعالقـــــات الطبقـــــات، وباإلضـــــافة فـــــرادعمـــــاق رفاهی ـــــك فـــــإل ـــــة بشـــــكل إذل ن الموازن

. المتكامل تقع في قلب العملیة السیاسیة

ســــع یعكــــس فیــــه مجمــــل النشــــاط أو امج صــــبحت الموازنــــة العامــــة بهــــذه التطــــورات جــــزءا مــــن برنــــأوهكــــذا 

ـــــــة، واســـــــتخدمت الموازنـــــــة كـــــــأداة مـــــــن اإل قتصـــــــادي والمـــــــالي دوات التوجیـــــــه االأقتصـــــــادي والمـــــــالي للدول

.جتماعیةقتصادیة والعدالة االجتماعي لتحقیق التنمیة االواال

:العامة خصائص المیزانیة: الفرع الثاني

مســــــتقبل مجمـــــوع المبــــــالغ التـــــي ســــــیتم انفاقهـــــا فــــــي التشـــــمل المیزانیــــــة:المیزانیـــــة نظــــــرة تقدیریــــــة:الأو 

ـــــي ینتظـــــر الشـــــباع الحاجـــــات العامـــــة، و  ـــــرادات الت ـــــرة أاالی ـــــة خـــــالل فت ن تحصـــــل علیهـــــا الســـــلطة التنفیذی

رقـــــام تقدیریـــــة، بالتـــــالي فهـــــي المـــــراة فهـــــي عبـــــارة عـــــن جـــــدول ألمالیـــــة مســـــتقبلة غالبـــــا مـــــا تكـــــون ســـــنة

.مة االقتصادي واالجتماعيالصادقة الحقیقیة التي تعكس برنامج الحكو 

یـرادات والنفقــات یتطلـب تقـدیر الحكومـة لإل: مـن السـلطة التشـریعیةالمیزانیـة تسـتوجب التـرخیص:ثانیـا
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ـــة الضـــروریة لمـــدة ســـنة  ن موافقـــة الســـلطة أي أن تحصـــل علـــى موافقـــة مـــن الســـلطة التشـــریعیة، أالعمومی

تبقــى الموازنــة ودون هــذه الموافقــةالموازنــة العامــةساســي لتنفیــذ أالتشــریعیة واعتمــاد الموازنــة العامــة شــرط 

.مشروعا مقترحا غیر قابل للتنفیذ

قتصــــادیة تعتبــــر الموازنــــة العامــــة مــــن الناحیــــة اال: الموازنــــة العامــــة خطــــة مالیــــة لســــنة قادمــــة :ثالثــــا

والمالیــــــة بمثابــــــة خطــــــة مالیــــــة تعــــــد فــــــي ضــــــوء تفضــــــیل اقتصــــــادي، یعبــــــر عــــــن االختیــــــارات السیاســــــیة 

ــــــذي صــــــادیة للدولــــــة ویضــــــمن تخصــــــیص مــــــوارد معینــــــة فــــــي اســــــتخدامات محــــــددةواالقت علــــــى النحــــــو ال

ــــــــق اقصــــــــى اشــــــــباع ممكــــــــن للحاجــــــــات العامــــــــة ــــــــل تحقی ــــــــة قادمــــــــة هــــــــي ســــــــنةیكف ــــــــرة زمنی .خــــــــالل فت

ــــا ــــع: رابع ــــق اهــــداف المجتم ــــة العامــــة خطــــة ســــنویة لتحقی ــــة خطــــة : الموازن قتصــــادیة اتضــــع الدول

هـــــداف التـــــي وردت فـــــي الخطــــــة انبهـــــا السیاســـــات والبـــــرامج لتحقیــــــق األجإلــــــىشـــــاملة، ومـــــن ثـــــم تقـــــرر 

ــــــة العامــــــة تحــــــدد المســــــار الصــــــحیح واإل ــــــار الحكومــــــة الشــــــاملة، فالموازن ــــــه اختی ــــــنعكس فی ــــــذي ی طــــــار ال

00000000000000000000.هــــــــــدافتحقیــــــــــق تلــــــــــك األإلــــــــــىالهــــــــــدافها البعیــــــــــدة، واداة الحكومــــــــــة 

000000000000000000: المبــــــــــادئ التــــــــــي تقــــــــــوم علیهــــــــــا المیزانیــــــــــة : الثالــــــــــثالفــــــــــرع 

ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــة تحضـــــــیر مشـــــــروع المیزانی ـــــــدول أتخضـــــــع عملی ـــــــب ال ـــــــىغل ـــــــادئ إل ـــــــه أمب ساســـــــیة اقرهـــــــا الفق

متعلـــــق بقـــــوانین المالیـــــة، والتـــــي ال84/17و القـــــانون رقـــــم 1959ینـــــایر 2مـــــر الصـــــادر فـــــي وتضـــــمنها األ

تعبــــر عــــن الطبیعــــة االداریــــة والسیاســــیة للمیزانیــــة وتتمثــــل فــــي كــــل مــــن مبــــدأ الوحــــدة و العمومیــــة ومبــــدأ 

ـــــــــــــــــدأ التـــــــــــــــــوازن 00000000000000000000000.الســـــــــــــــــنویة ومبـــــــــــــــــدأ عـــــــــــــــــدم التخصـــــــــــــــــیص ومب

المبـــــادئ التـــــي تقـــــوم علیهـــــا المیزانیـــــة مـــــن 84/17لقـــــد حــــدد القـــــانون :العمومیـــــةومبـــــدأ الوحـــــدة: الأو 

الناحیـــــة الشـــــكلیة كمبـــــدأ الوحـــــدة الـــــذي یقضـــــى بـــــإدراج مجمـــــل تقـــــدیر االیـــــرادات والنفقـــــات العمومیـــــة فـــــي 

000000000000000000000000.وثیقــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة لتســــــــــــــــهیل عمــــــــــــــــل الســــــــــــــــلطة التشــــــــــــــــریعیة

ـــــام بتقـــــدیر المبـــــالغ الالزمـــــة لتســـــییر مختلـــــف الـــــدوائر : مفهـــــوم مبـــــدأ الوحـــــدة.أ یشـــــترط القـــــانون للقی
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عبـــــاء ن تكــــون شــــاملة لكــــل المــــوارد واألأیجــــب ، ن یــــدرج فــــي وثیقـــــة واحــــدة أالوزاریــــة خــــالل فتــــرة ســــنة

ـــــة  ـــــدیمها للســـــلطة التشـــــریعیة قصـــــد الموافق ـــــا یعلیهـــــاالعامـــــة لتق ـــــانونتعلـــــق األ، فهن ـــــة الـــــذي مـــــر بق المالی

.المتعلق بقوانین المالیة 84/17ذلك ما تقرر في القانون رقم یشترط فیه الترخیص

ــــة : ب ــــدأ العمومی یــــرادات والنفقــــات العمومیــــة فــــي وثیقــــة واحــــدة دراج مجمــــل تقــــدیر اإلإیقصــــد بــــه : مب

ـــــــة و ، دون اجـــــــراء مقاصـــــــة بینهـــــــا ـــــــدأ العمومی ـــــــىیهـــــــدف مب ـــــــة اإل لنشـــــــاط المـــــــالي للحكومـــــــة احكـــــــام رقاب

.بإجازتها لتفاصیل ایرادات ونفقات المرافق العامة

توجـــــــد عالقـــــــة تكامـــــــل وانســـــــجام بـــــــین مبـــــــدأ الوحـــــــدة و العمومیـــــــة، حیـــــــث یقتضـــــــي مبـــــــدأ الوحـــــــدة ادراج 

مجمـــــل االیـــــرادات والنفقـــــات العمومیـــــة فـــــي وثیقـــــة واحـــــدة دون تجزئـــــة، فـــــي حـــــین یتمثـــــل مبـــــدأ العمومیـــــة 

ـــــي اظهـــــار كـــــل تقـــــدیر اال ـــــة بالتفصـــــیل دون اجـــــراء مقاصـــــة بینهمـــــاف ـــــات العمومی ـــــرادات و النفق ومـــــن . ی

ثــــــم یعــــــد مبــــــدأ الوحــــــدة االطــــــار الخــــــارجي للمیزانیــــــة العامــــــة، ومبــــــدأ العمومیــــــة یعمــــــل علــــــى مــــــلء هــــــذا 

االطـــــار مــــــن خــــــالل تســــــجیل كـــــل البیانــــــات الخاصــــــة بتقــــــدیر االیـــــرادات العمومیــــــة و لنفقــــــات العمومیــــــة 

. وحدة المیزانیة

ن أون كـــــل تقیـــــر االیـــــرادات والنفقـــــات العمومیـــــة تتســـــم بالدوریـــــةأیقصـــــد بـــــه : مبـــــدأ الســـــنویة : ثانیـــــا

، والیمكــــن للحكومــــة الشــــروع فــــي التنفیــــذ 1الرخصــــة الممنوحــــة مــــن قبــــل الســــلطة التشــــریعیة تكــــون ســــنویة

البرلمـــــان لطلـــــب التـــــرخیص إلـــــىفهـــــي ملزمـــــة ســـــنویا بـــــالرجوع مـــــا لـــــم تحصـــــل علـــــى هـــــذا التـــــرخیص

.قانون المالیةعلى مشروع 

عــــــدة اعتبــــــارات، قانونیــــــة، مالیــــــة وسیاســــــیة وتقنیــــــة حیــــــث تلتــــــزم إلــــــىیعــــــود ســــــبب اختیــــــار مــــــدة ســــــنة و 

ـــــــدیمها  االدارة بإعـــــــداد دوریـــــــا الوضـــــــعیات المالیـــــــة التـــــــي تعبـــــــر وتوضـــــــح طبیعـــــــة العملیـــــــات المالیـــــــة لتق

تتشـكل المیزانیـة العامـة للدولـة مـن االیـرادات و النفقـات النهائیـة للدولـة المحـددة : " علـى 84/17مـن القـانون رقـم 6نصت المادة -1
" .المالیة و الموزعة وفق االحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها سنویا بموجب قانون

.84/17من القانون رقم 3و2و كل من المواد 88/05من القانون رقم 3انظر المادة 
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.جال المحددةللجهات المختصة في األ

طبیعیـــــا لتكـــــرار العملیـــــات المالیـــــة الحتوائهـــــا علـــــى مجـــــاالوحســـــب االعتبـــــارات المالیـــــة تعتبـــــر مـــــدة ســـــنة 

ــــــىدورة كاملــــــة للفصــــــول، فلــــــو اعــــــدت المیزانیــــــة لفتــــــرة اقــــــل الدى ذلــــــك  ــــــة، إل اخــــــتالل فــــــي مــــــوارد الدول

ضــــــرورة إلــــــىونفقاتهــــــا و اغفــــــال ظــــــاهرة موســــــمیة بعــــــض االیــــــرادات والنفقــــــات العمومیــــــة، ممــــــا یــــــؤدي 

.الوضع االقتصاديعداد میزانیات جدیدة ال تعبر عن حقیقة إ

ــــا  ــــدأ عــــدم تخصــــیص اإل: ثالث ــــراداتمب جــــه االیــــرادات أو ال یخصــــص ایــــراد معــــین مــــن أیقصــــد بــــه :ی

ســــــراف فــــــي ان االخــــــالل بهــــــذا المبــــــدا یــــــؤدي و یســــــاهم فــــــي عملیــــــة التبــــــذیر واإل. لتغطیــــــة نفقــــــة معینــــــة

ـــــات  ـــــى النفق ـــــرادات عل ـــــاض االی ـــــة انخف ـــــى النفقـــــات، امـــــا فـــــي حال ـــــرادات عل ـــــة تفـــــوق االی ـــــؤدي حال ـــــىی إل

ــــــىتنفیــــــذها بدرجــــــة منخفضــــــة مــــــن الجــــــودة،أوعــــــدم تنفیــــــذ المشــــــاریع  خــــــالل بالقاعــــــدة ن اإلأجانــــــب إل

االجتمــــــاعي بــــــین افــــــراد المجتمــــــع، بحیــــــث كــــــل فئــــــة مــــــن الفئــــــات لمتهدیــــــد التضــــــامن والســــــإلــــــىیــــــؤدي 

ـــــــــة لتخصیصـــــــــها لوجـــــــــه مـــــــــن  ـــــــــب بحصـــــــــة مـــــــــن حصـــــــــیلة الضـــــــــرائب المعین ـــــــــة تطال جـــــــــه أو االجتماعی

00000000000000000000000000000000000000000000000000000.نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقاإل

مكـــــن الســـــلطة التشـــــریعیة لمعرفـــــة الوضـــــعیة المایـــــة للدولـــــة، فـــــاحترام المبـــــدأ و العمـــــل بـــــه مـــــن شـــــأنه ان یُ 

، بینمـــــا یصـــــعب ذلـــــك فـــــي حالـــــة تعـــــدد وتبعثـــــر الوثـــــائق علـــــى مالیـــــة الدولـــــةعملیـــــة الرقابیـــــة وممارســـــة ال

بحیــــــــث یمكــــــــن تخصــــــــیص االیــــــــرادات بمقتضــــــــى نــــــــص ولكــــــــن تــــــــرد علــــــــى ذلــــــــك اســــــــتثناءات، المالیــــــــة

ـــــانون رقـــــ ـــــرر فـــــي الق ـــــك مـــــا تق ـــــة84/17م القـــــانوني، ذل ـــــق بقـــــوانین المالی ـــــه 8، خاصـــــة المـــــادة المتعل من

ـــــى 2الفقـــــرة  ـــــة صـــــراحة علـــــى تخصـــــیص أنـــــه یمكـــــنأغیـــــر : " حیـــــث نصـــــت عل ن یـــــنص قـــــانون المالی

.الموارد لتغطیة بعض النفقات

ــــا ار  ــــة ال: بع ــــدأ الموازن ــــة و مب ــــىالغایــــة التــــي تســــعى الدولــــة تحدیــــدویقضــــي :ظیفی ســــاس أتحقیقهــــا كإل

ــــــــي ورصــــــــد لرصــــــــد اإل ــــــــات بشــــــــكل وظیف ــــــــي الموازنــــــــة العامــــــــة ممــــــــا یوجــــــــب تبویــــــــب النفق عتمــــــــادات ف
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ســـــــاس المشـــــــروع و ضـــــــرورته، فتجمـــــــع كلفـــــــة مشـــــــروعات كـــــــل وزراة أاالعتمـــــــادات الواقعیـــــــة لهـــــــا علـــــــى 

ن الموازنـــــة الوظیفیـــــة تركـــــز علـــــى أعتبـــــار إب، حتـــــى االداریـــــة منهـــــا وبـــــذلك تصـــــبح النفقـــــة اكثـــــر عقالنیـــــة

.همیة كل مشروع من مشاریع كل وزارة وجهة عامةأجدوى و 

وفــر فــي أوة عــدم وجــود عجــز یفــرض مبــدأ تــوازن الموازنــ1:تــوازن الموازنــة العامــة لدولــة مبــدأ : خامســا

ن أال إ. حــد القدســیة فــي علــم المالیــة التقلیــديإلــىالموازنــة العامــة لدولــة، وقــد وصــلت نظریــة التــوازن هــذه 

توازن الموازنة هو حسابي وتقدیري اكثر منه واقعي، أنالمسوغات المالیة لنقد نظریة توازن الموازنة تظهر 

وع الموازنـة العامـة لتصـبح قانونـا ویختفـي هـذا المبـدأ حتـى وضـع ال عنـد وضـع مشـر إفالتوازن هذا الیظهر 

لـم تحقـق توازنـا 1870الموازنة العامة للسنة المالیة التالیة، فالوالیات المتحدة على سبیل المثـال ومنـذ عـام 

ن المفهــوم التقلیــدي لتــوازن الموازنــة العامــة ال یتناســب مــع الواجبــات ، إ1914و 1913فــي مــوازنتي إلــى

متنامیة لدور الدولة في الحیاة االقتصادیة وسعیها لتحقیق العمالة الكاملة وتنفیذها للمشاریع الكبرى ودفـع ال

تحقیـق إلـىنتـاج وصـوال متالكها لبعض وسائل اإلإنتاج من خالل االعانات للعاطلین عن العمل وزیادة اإل

.التوازن االقتصادي والتنمیة االقتصادیة

:لموازنة العامة دورة ا: المطلب الثاني 

دورة أوتســـــمى مراحـــــل الموازنـــــة ربعـــــة مراحـــــل هامـــــةأعلـــــى تمـــــر الموازنـــــة العامـــــة فـــــي معظـــــم العـــــالم

ـــــة التحضـــــیر  ـــــدأ بمرحل ـــــة العامـــــة، تب ـــــة االعتمـــــاد عـــــداداإلأوالموازن ـــــةأوو تلیهـــــا مرحل ـــــم اقـــــرار الموازن ث

.واخیرا المرحلة الرابعة وهي مراقبة التنفیذمرحلة التنفیذ

تقـوم ن بعـض الوحـدات االداریـةأنمـا نجـد یبف،والتـداخلوالتكـرارف هـذه المراحـل االربعـة باالسـتمراروتتص

ن هنــاك وحــدات اخرى،التــزال تنفــذ موازنــة الســنة أنالحــظ بتحضــیر مشــروع الموازنــة للســنة المالیــة المقبلــة،

ـــــریم صـــــندوق1 ـــــد الك ـــــف عب ـــــي تحقیـــــق االصـــــالح االقتصـــــاديعفی ـــــة العامـــــة ف دراســـــة حالـــــة الجمهوریـــــة ( ، دور السیاســـــة المالی
، بحـــــث لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه فـــــي االقتصـــــاد المـــــالي ، قســـــم االقتصـــــاد كلیـــــة االقتصـــــاد جامعـــــة دمشـــــق ، ســـــنة )الســـــوریةالعربیـــــة 
.250، ص 2005
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ن عملیـات الموازنـة، إولهـذا فـیـة،خرى تدقق موازنة السـنة المالیـة الماضـیة و الحالأووحدات المالیة الحالیة

ولـذا اصـبح یطلـق علـى عملیـات الموازنـة هي عملیات مستمرة ومتكـررة وهـذا یعطـي الموازنـة صـفة الدوریـة

هـي موازنـة السـنة المالیـة الحالیـةمسمى دورة الموازنة العامة، فمـا تكـاد تنتالعامة ، والمراحل التي تمر فیها

1.لسنة المالیة القادمةال ویبدأ العمل بتحضیر موازنة لإ

.دورة الموازنة العامةیمثل ) 5-2(الشكل رقم 

.74ص ، 2008محمد شاكر عصفور، اصول الموازنة العامة ، دار المسیرة ، االردن ، : المصدر 

:عدادمرحلة التحضیر و اإل:ل والفرع األ 

المراحــل التــي تمــر بهــا الموازنــة لكونهــا وتعتبــر مرحلــة اعــداد التقــدیرات للفتــرة الزمنیــة القادمــة مــن أهــم

هـــداف الرئیســـیة والفرعیـــة لكـــل وحـــدة حكومیـــة ضـــمن هیكـــل الدولـــة وفـــي ضـــوء تتضـــمن التعـــرف علـــى األ

.74ص ، 2008ردن ، صول الموازنة العامة ، دار المسیرة ، األأ، محمد شاكر عصفور1
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عداد هـذه التقـدیرات إهداف المقررة ضمن الخطة العامة لسیاسة البلد، وقد تختلف السلطة المسؤولة عن األ

1.خرىأإلىمن دولة 

:ة بتحضیر الموازنة العامةالسلطة المختص: ال أو 

وتـتلخص لیها مهمة القیام بتحضـیر الموانـة العامـةإاختلفت تجارب الدول من ناحیة السلطة التي عهدت 

:تجاربها على الشكل التالي 

ــــــــة مــــــــن الســــــــلطة التشــــــــریعیة. أ ــــــــدول : لجن ــــــــىعهــــــــدت بعــــــــض ال الســــــــلطة التشــــــــریعیة مهمــــــــة إل

ــــــــــة العامــــــــــة ــــــــــت ل،المهمــــــــــةوللقیــــــــــام بهــــــــــذه تحضــــــــــیر الموازن ــــــــــة مــــــــــن جفقــــــــــد كان عضــــــــــاء الســــــــــلطة أن

ــــــــــــة التشــــــــــــریعیة ــــــــــــى بقی ــــــــــــة العامــــــــــــة، ثــــــــــــم تعرضــــــــــــها عل ــــــــــــة القیــــــــــــام بتحضــــــــــــیر الموازن ــــــــــــولى عملی لتت

ن الســــــــــلطة التشــــــــــریعیة، كانــــــــــت تتــــــــــولى إوبــــــــــذلك فــــــــــعضــــــــــاء الســــــــــلطة التشــــــــــریعیة للموافقــــــــــة علیهــــــــــاأ

یــــــــــرا مــــــــــن ســــــــــلوب قــــــــــدرا كبولــــــــــم یحقــــــــــق هــــــــــذا األ. عتمادهــــــــــاإثــــــــــم عــــــــــداد الموازنــــــــــة العامــــــــــةإمهمــــــــــة 

ــــــــــاداتأذ وجهــــــــــت إالنجــــــــــاح  ــــــــــد مــــــــــن االنتق ــــــــــه العدی ــــــــــة أكــــــــــان . لی ــــــــــرة الكافی ــــــــــوفر الخب همهــــــــــا عــــــــــدم ت

عضــــــــــــاء الســــــــــــلطة التشــــــــــــریعیة فــــــــــــي التعــــــــــــرف علــــــــــــى متطلبــــــــــــات كافــــــــــــة الــــــــــــوزرات أوالقــــــــــــدرة لــــــــــــدى 

یـــــــــــــــرادات و النفقـــــــــــــــات وال فـــــــــــــــي تقـــــــــــــــدیر اإلوالمصـــــــــــــــالح الحكومیـــــــــــــــة التابعـــــــــــــــة للســـــــــــــــلطة التنفیذیـــــــــــــــة

.العامة

بموجـــب هـــذا یـــتم تحضـــیر الموازنـــة العامـــة: لســـلطتین التشـــریعیة و التنفیذیـــة لجنـــة مشـــتركة مـــن ا.ب

عضاء هذه اللجنـةأفیجتمع بواسطة لجنة مشتركة من ممثلین عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة،سلوباأل

یــتم تقــدیر النفقـــات جهــزة الحكومیــة، وعلــى ضـــوء ذلــكویتدارســون متطلبــات وحاجــات كافــة الـــوزرات و األ

ذ كانـــت تحـــدث احیانـــا اختالفـــات بـــین إســـلوب نجاحـــا كبیـــرا، مـــة واالیـــرادات العامـــة ولـــم یحقـــق هـــذا األالعا

، 2007-2005دراسـة تحلیلیـة للموازنـة  العراقیـة ،یـذ الموازنـة العامـة للدولـة بـین االعـداد والتنف،حسن عبد الكریم سلوم1
.بغدادالجامعة المستنصریة،



السیاسة المالیة وتحقیق التنمیة االقتصادیة  الفصل الثاني             

101

.عضاء اللجنة الختالف وجهات النظر والمصالح بینهمأ

سلوب بمهمة تحضیر الموازنة العامة، ثم بموجب هذا األتقوم السلطة التنفیذیة: السلطة التنفیذیة. ج

بتنفیذ العامةبعد اعتماد الموازنة وتقوم السلطة التنفیذیةة للموافقة علیهاتعرضها على السلطة التشریعی

1.سالیب تطبیقا في دول العالمكثر األأسلوب ویعتبر هذا األ،ماجاء فیها

:الموازنة العامة تنفیذوعتمادإ: الفرع الثاني 

ــــــة العامــــــة عتمــــــادإ: ال أو  الموافقــــــة أواجازتهــــــاأوهــــــاعتمــــــاد الموازنــــــة العامــــــة اقرار إیقصــــــد ب:الموازن

وتعتبـــــــر الســـــــلطة التشـــــــریعیة فـــــــي معظـــــــم دول العـــــــالم الســـــــلطة ،علیهـــــــا مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطة المختصـــــــة

نظمـــــة،صـــــدار األإلســـــلطة التنفیذیـــــة صـــــالحیة یخـــــول نـــــه قـــــد أال إ،عتمـــــاد الموازنـــــة العامـــــةإالمختصـــــة ب

.الموازنةعتماد إن السلطة التنفیذیة تقوم بمهام إوبهذا ف

ــــر  ــــي دورة الموازنــــةإویعتب ــــي مرحلــــة تحضــــیر الموازنــــةعتمــــاد الموازنــــة مــــن المرحلــــة الثانیــــة ف . التــــي تل

فبعـــــد االنتهـــــاء مـــــن التحضـــــیر تعـــــرض الموازنـــــة علـــــى الســـــلطة المختصـــــة باعتمـــــاد الموازنـــــة العتمادهـــــا 

. و تتــــــولى اللجنــــــة المالیــــــة فیهــــــا دراســــــة مشــــــروع نظــــــام الموازنــــــة العامــــــة). جازتهــــــاإ الموافقــــــة علیهــــــا و (

حیـــــان بالموافقـــــة علـــــى الموازنـــــة العامـــــة للدولـــــة للســـــنة المالیـــــة القادمـــــة، ویجـــــري وتوصـــــي فـــــي معظـــــم األ

ویكـــــون التصـــــویت ، یـــــراداتإ رقـــــام الموازنـــــة مـــــن نفقـــــات و أبعـــــد التصـــــویت علـــــى محتواهـــــا والســـــیما علـــــى 

.نظمة المتبعة في البالدویتم ذلك وفقا للقوانین واألتفصیلیاأوما اجمالیا إ

عطــــاء الســـــلطة وذلــــك إلجمــــاليإالتصــــویت علــــى الموازنــــة بشــــكل إلــــىمعظــــم دول العــــالم و یمیــــل فــــي 

عطــــــاء الموازنــــــة العامــــــة وإلعتمــــــادات بــــــین الموازنــــــةالتنفیذیــــــة مــــــن الحریــــــة فــــــي التصــــــرف فــــــي نقــــــل اإل

. المرونة الكافیة عند التنفیذ

ـــــا  ـــــذ الموازنـــــة بشـــــكل رئیســـــي:الموازنـــــة العامـــــة تنفیـــــذ : ثانی ـــــرادات وصـــــرف اإلبتحصـــــیل یـــــتم تنفی ی

.78، ص ، 2008ردن ، صول الموازنة العامة ، دار المسیرة ، األأ، ،محمد شاكرعصفور1
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جهزتهــــــــا المعتمــــــــدة بعملیــــــــات تنفیــــــــذ إبواســــــــطة وتقــــــــوم الســــــــلطة التنفیذیــــــــة، النفقــــــــات المعتمــــــــد صــــــــرفها

.الموازنة المختلفة

مراعـــــاة الحـــــدود المالیــــــة ویعتبـــــر التقیــــــد بالحـــــدود المالیــــــة التـــــي تضــــــعها : اهـــــداف تنفیــــــذ الموازنــــــة . أ

ــــــة مــــــور الواجــــــب مراعتهــــــا بواســــــطةالســــــلطة التشــــــریعیة، مــــــن األ الســــــلطة التنفیذیــــــة، عنــــــد تنفیــــــذ الموازن

. العامة

عنــــــــد التنفیـــــــــذ، تــــــــوفیر مرونــــــــة التنفیــــــــذ فمـــــــــن الضــــــــروري تــــــــوفیر المرونــــــــة الكافیـــــــــة فــــــــي الموازنــــــــة.1

والســـــــــــیما ظـــــــــــروف البـــــــــــرامج والمشـــــــــــاریع المـــــــــــراد ضـــــــــــاع والظـــــــــــروف المتغیـــــــــــرةو وذلـــــــــــك لمواجهـــــــــــة األ

.تنفیذها

قتصـــــــادي ســـــــتقرار اإلوتتمثـــــــل فـــــــي تحقیـــــــق اإلجتماعیـــــــة للدولـــــــة، قتصـــــــادیة واالهـــــــداف االتحقیـــــــق األ.2

قتصــــــــادي اوتحقیــــــــق معــــــــدل نمــــــــو ومعالجــــــــة مشــــــــكالت التضــــــــخم و الكســــــــادجتمــــــــاعي و المــــــــاليواال

.ودعم عملیة التنمیة الشاملة في البالدوتقدیم الخدماتوتشجیع القطاع الخاصمناسب

:عملیات تنفیذ الموازنة العامة . ب

یــــــــــــرادات بواســــــــــــطة وزراة المالیــــــــــــة ملیــــــــــــات تحصــــــــــــیل اإلتــــــــــــتم ع: یــــــــــــرادات العامــــــــــــةتحصــــــــــــیل اإل-1

.والرسوم ومداخیل الدومین العام،كتحصیل الضرائبخرىوالمصالح األ

ــــــــــــات الصــــــــــــرف بعــــــــــــد تصــــــــــــدیق الموازنــــــــــــة العامــــــــــــة: صــــــــــــرف النفقــــــــــــات العامــــــــــــة-2 أوتبــــــــــــدأ عملی

وتقــــــــــوم بعملیــــــــــات الصــــــــــرف جمیــــــــــع الــــــــــوزرات و ، اعتمادهــــــــــا، وتنتهــــــــــي مــــــــــع نهایــــــــــة الســــــــــنة المالیــــــــــة

.نظمة والتعلیمات المالیة المطبقة في الدولةوفقا لألالح والمؤسسات العامةالمص

: ویتم عملیة صرف النفقة وفق الشكل البیاني التالي 
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.مراحل تنفیذ النفقات العامة )6-2(رقم لالشك

.116ص ، 2008، اصول الموازنة العامة ، دار المسیرة ، االردن ، محمد شاكر عصفور

یــــــــرادات، تعتبــــــــر الخزانــــــــة العامــــــــة حلقــــــــة الوصــــــــل بــــــــین تحصــــــــیل اإل: لیــــــــات الخزانــــــــة العامــــــــة عم-3

ــــرادات الدولــــة، ومنهــــا تخــــرج مصــــروفاتها، وهــــي تتبــــع وزراة المالیــــة . وصــــرف النفقــــات، ففیهــــا تتجمــــع ای

لتوفیق بــــــین عملیــــــات التحصــــــیل، وعملیــــــات الصــــــرف، والعمــــــل علــــــى تــــــوفیر بــــــاوتقــــــوم الخزانــــــة العامــــــة 

زمــــة للصــــرف عنــــد الحاجــــة، و ان ال یتعــــدى مــــا یطلــــب دفعــــه مــــن الخزانــــة، فــــي وقــــت مــــا، مــــوال الالاأل

.المبالغ المتوفرة فعال في هذه الخزانة

: الرقابة على تنفیذ الموانة العامة : الثالثالفرع 

كـــــد مـــــن تحقیـــــق أغـــــرض التبجهـــــزة متعـــــددة أساســـــیة التـــــي تقـــــوم بهـــــا حـــــدى الوظـــــائف األإتعتبـــــر الرقابـــــة 

ــــــة ألالنشــــــاط ال حفاظــــــا و ســــــراف وتبــــــذیر إهدافــــــه، حســــــبما تحــــــدد فــــــي الموازنــــــة العامــــــة، دون مــــــالي للدول

.موال العامةدارة الحكومیة مالیا وحفاظا على األعلى حسن سیر األ

كــــد مــــن الخطــــة الســــنویة للدولــــة متجســــدة فــــي الموازنــــة العامــــة، قــــد أفالرقابــــة هــــي عملیــــة یقصــــد منهــــا الت

وتحدیـــــد الفروقـــــات هـــــدافومقارنتهـــــا باألوتتضـــــمن قیـــــاس النتـــــائجحســـــبما هـــــو مقـــــرر لهـــــا،تـــــم تنفیـــــذها

.ووضع الحلول المناسبة لهاسبابهاأوتحلیل 
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یـــــة التـــــي و اختالف الز إنـــــواع وتختلـــــف بـــــأعـــــدة إلـــــىوتنقســـــم الرقابـــــة المالیـــــة علـــــى تنفیـــــذ الموازنـــــة العمـــــة 

:هم هذه التقسیمات ألیها والشكل التالي یوضح إینظر 

.اع الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة نو أ)7-2(الشكل رقم 

.2008ردن ، صول الموازنة العامة ، دار المسیرة ، األ أمحمد شاكر عصفور، : المصدر 

: الرقابة السابقة والرقابة الالحقة: ال أو 

ــــــة الســــــابقة . 1 ــــــي تســــــبق الصــــــرف وتهــــــدف :الرقاب ــــــة الت ــــــىوهــــــي الرقاب ــــــدقیق فــــــي المعــــــامالت إل الت

حصــــول الجهــــة وتتطلــــب هــــذه الرقابــــة، یــــة مخالفــــات مالیــــةأرتكــــاب إللحیلولــــة دون ل تنفیــــذهابــــمالیــــة قال

ـــــى اإل ـــــى إمـــــن الجهـــــة الموكـــــول ذن ســـــابق بالصـــــرفإداریـــــة عل ـــــة العامـــــة، حت ـــــذ الموازن لیهـــــا مراقبـــــة تنفی

وتقــــوم بالرقابــــة .وهــــي بوجــــه عــــام ذات طــــابع وقــــائي اذ تمنــــع الخطــــأ قبــــل وقوعــــهتــــتمكن مــــن الصــــرف

ــــــى الصــــــرف  المراقــــــب المــــــالي، وتتخــــــذ الرقابــــــة الســــــابقة أوكــــــادارة التــــــدقیق حــــــدى االداراتإالســــــابقة عل

ویكـــــون قـــــرار الســـــابق بصـــــحة المعـــــامالت المالیـــــة مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــةعـــــدة اشـــــكال، فقـــــد تشـــــمل اإل

.داریة بعقد االلتزامات المالیةذلك بالتوقیع عى المستندات لیسمح بعدها للجهات اإل

وهي الرقابة التي تاتي بعد اتمام عملیات تنفیذ الموازنة العامة، وتشمل الرقابة على :لرقابة الالحقة ا. 2

كتشاف المخالفات المالیة التي وقعت، ومعاقبة مرتكبي هذه إإلىالنفقات العامة واالیرادات العامة، وتهدف 
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خذ الرقابة الالحقة بعدأوتمخالفینایقاع العقاب بالإلىنها تؤدي أل،وهي ذات طابع رادع،المخالفات

كما تقوم ،ومستندات الصرف والحسابات الختامیةشكاال متعددة كمراجعة الدفاتر الحسابیةإالصرف 

000.الرقابة بفحص مدى تطابق الصرف مع االعتمادات المسموح بانفاقها

: جهزة التي تقوم بالرقابة األ: ثانیا 

رقابة اداریة و رقابة سیاسیة و رقابة إلىجهزة التي تقوم بها تقسم الرقابة على تنفیذ الموازنة من حیث األ0

.خارجیة

الرقابــــــة االداریــــــة هــــــي التــــــي تقــــــوم بهــــــا الســــــلطة التنفیذیــــــة علــــــى :االداریــــــة أوالرقابــــــة الداخلیــــــة : 1

الرقابـــــة مـــــن ممارســـــة ویتـــــولى هـــــذه الرقابـــــة الـــــوزراء ومـــــدارء المصـــــالح، علـــــى بعضـــــها بعضـــــاأونفســـــها

ــــــوزرات والمصــــــالح  ــــــات ال ــــــى نفق ــــــة ســــــابقة عل ــــــة ممارســــــة رقاب ــــــولى وزارة المالی ــــــى مرؤســــــیهم، كمــــــا تت عل

.الحكومیة

یعات صـــــــدار التشـــــــر إجهـــــــزة المنـــــــوط بهـــــــا وهـــــــي الرقابـــــــة التـــــــي تمارســـــــها األ:الرقابـــــــة التشـــــــریعیة : 2

ــــــــدء إعتمــــــــاد الموازنــــــــة العامــــــــة، إجهــــــــزة بوتقــــــــوم هــــــــذه األنظمــــــــةواأل ــــــــاقش الموازنــــــــة فیهــــــــا قبــــــــل الب ذ تن

.ورقابة بعد التنفیذثناء تنفیذ الموازنة العامةأجهزة رقابة كما تمارس هذه األ،بتنفیذها

ـــة . 3 ـــة الخارجی ـــة مســـتقلةوهـــي الرقا: الرقاب ـــتم عـــن طریـــق هیئ ـــي ت ـــة الت ـــهب ـــع ب ـــع بمـــا یتمت القضـــاء تتمت

ختلفــــــت تســــــمیة إ و ختلــــــف تطبیــــــق الرقابــــــة الخارجیــــــةإوقــــــد ، والتخضــــــع للســــــلطة التنفیذیــــــةاللســــــتقإمــــــن 

.حیات الهیئة التي تقوم بالرقابةوصال

المحاســب أوالمراقــب " موظــف رفیــع المســتوى یســمىیباشــر الرقابــة علــى تنفیــذ الموانــة العامــةففــي بریطنیــا

رقابــة وفــي فرنســا تتــولى عملیــة ال، تــامالســتقالل إلویتمتــع فــي عملــه ب، یعینــه المللــك فــي مرتبــة وزیــر" العــام 

تســمى محكمــة الحســابات، وهــي محكمــة اداریــة منظمــة ، هیئــة قضــائیة مســتقلةعلــى تنفیــذ الموازنــة العامــة

.داریة مالیةإ هذه المحكمة بمهمة مزدوجة قضائیة و متقو " قضائیا" تنظیما 
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:قتصادیة االالرقابة الحسابیة والرقابة : ثالثا

كــــــــــد مــــــــــن أالتإلــــــــــى، الرقابــــــــــة التــــــــــي تهــــــــــدف یقصــــــــــد بالرقابــــــــــة الحســــــــــابیة:الرقابــــــــــة الحســــــــــابیة. 1

ــــــــــــــات تحصــــــــــــــیل اإل ــــــــــــــراداتســــــــــــــالمة عملی ــــــــــــــاتی ــــــــــــــى ســــــــــــــالمة ،وصــــــــــــــرف النفق وهــــــــــــــي تركــــــــــــــز عل

ــــــــــــات التحصــــــــــــیل والصــــــــــــرفوصــــــــــــحةاالجــــــــــــراءات ــــــــــــد إ و .مســــــــــــتندات عملی ــــــــــــالغ المحصــــــــــــلة ق ن المب

ن المصـــــــــروفات قـــــــــد تمـــــــــت وفـــــــــق بنـــــــــود الموازنـــــــــة العامـــــــــة إ و ، الخزانـــــــــة العامـــــــــةإلـــــــــىوردت بالكامـــــــــل 

.المعتمدة

قتصـــــــــــــادیة هـــــــــــــي الرقابـــــــــــــة التـــــــــــــي ال تكتفـــــــــــــي بمراجعـــــــــــــة الرقابـــــــــــــة اال:قتصـــــــــــــادیةالرقابـــــــــــــة اال. 2

والمشــــــــــــاریع و البـــــــــــــرامج عمـــــــــــــالولكنهـــــــــــــا تمتــــــــــــد لتشـــــــــــــمل متابعــــــــــــة تنفیــــــــــــذ األ، الجانــــــــــــب الحســــــــــــابي

نـــــــــــه یــــــــــــتم فـــــــــــي الموعــــــــــــد أو ن التنفیــــــــــــذ یســـــــــــیر حســــــــــــب خطـــــــــــة العمــــــــــــلأومـــــــــــن ، ومعرفـــــــــــة تكلفتهــــــــــــا

.قتصاديثر التنفیذ على النشاط االأوبیان المحددة، ویحقق النتائج المستهدفة

الدولــــــــــة فــــــــــي ، تطــــــــــورت مــــــــــع توســــــــــع دورســــــــــالیب الحدیثــــــــــةقتصــــــــــادیة مــــــــــن األاإلوتعبــــــــــر الرقابــــــــــة

ن أل،العامـــــــــــة وكبـــــــــــر حجـــــــــــم الموازنـــــــــــة العامـــــــــــةقتصـــــــــــادي و ازدیـــــــــــاد حجـــــــــــم المشـــــــــــاریع النشـــــــــــاط اال

قتصــــــــــادیة ممــــــــــا تطلـــــــــــب هــــــــــدافها االالیكفــــــــــي لبیــــــــــان اداء الموازنــــــــــة العامــــــــــة ألســــــــــلوب الحســــــــــابي األ

.تطویر تبویب الموانة العامة و تحدیثه

:مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة: المطلب الثالث 

ـــــة  ـــــة العامـــــة للدول ـــــل مشـــــكلة العجـــــز فـــــي الموازن ـــــي تتعـــــرض أتمث حـــــد أهـــــم المشـــــكالت االقتصـــــادیة الت

لــــــة مـــــن دول العــــــالم، ولـــــذلك كثــــــرت الكتابـــــات بشــــــأنها مـــــن المتخصــــــین للبحـــــث فــــــي لهـــــا مالیــــــة أیـــــة دو 

العوامـــــل التـــــي تنـــــتج عنهـــــا تلـــــك المشـــــكلة وٕامكانیـــــة البحـــــث عـــــن حلـــــول لهـــــا، بهـــــدف الحـــــد مـــــن تفاقمهـــــا 

.وما ینجم من سلبیات على االقتصاد القومي وبالتالي أفراد المجتمع بالتعبئة

:ازنة العامة للدولةالمو عجزنواعأو مفهوم: لواأل الفرع
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دبیـات المالیـة العامـة یعـرف عجـز المیزانیـة العامـة أو العجـز طبقـا أل:الموازنـة العامـةعجـزمفهوم: ال أو 

یـــرادات الحكومیـــة التـــي یـــتم استحصـــالها مـــن قبـــل الســـلطات نـــه زیـــادة النفقـــات الحكومیـــة عـــن اإلأالمـــالي ب

نفـاق العـام للدولـة وتبـاطؤ نمو الكبیـر الـذي یحـدث فـي اإلیتمثل العجز في الموازنـة العامـة بـالكما ، 1المالیة

یـرادات نـه قصـور اإلأویعـرف علـى ، في نمو االیـرادات العامـة عـن مواكبـة النمـو الحاصـل فـي هـذا االنفـاق

.یرادات العامة من النفقات العامة وهو یحسب بطرح اإلالعامة عن تغطیة النفقات العامة

عتبــار، دخــال جمیــع القطاعــات الحكومیــة بعــین اإلإلعجــز العــام وذلــك بع مفهــوم ایخــر لتوســأتجــاه إوهنــاك 

جملــــة نفقــــات جمیــــع ، یا للفــــرق بــــین جملــــة ایــــرادات الحكومــــة والقطــــاع العــــامو اوحینئــــذ یصــــبح العجــــز مســــ

وهــذا مــایطلق علیــه مصــطلح العجــز الموحــد ، وهــو فــرق یتعــین تمویلــه بــاقتراض جدیــدالقطاعــات الحكومیــة

2.للقطاع العام 

: نواع العجز في الموازنة العامة أ: نیاثا

ComprehensiveDeficitیمكــــــن تعریـــــف العجـــــز الشــــــمولي : العجـــــز المركـــــزي والشــــــامل للموازنـــــة .أ

یـــــــرادات الحكومـــــــة و القطـــــــاع العـــــــام ومجمـــــــوع نفقـــــــات جمیـــــــع القطاعـــــــات إنـــــــه الفـــــــرق بـــــــین مجمـــــــوع أب

دوق النقــــــد الــــــدولي بســــــبب خــــــذ بهــــــذا المفهــــــوم وخصوصــــــا فــــــي تقــــــاریر صــــــنوقــــــد تزایــــــد األ، الحكومیــــــة

ـــــاق العـــــام وشـــــموله ألظـــــاهرة نمـــــو اإل غـــــراض ومجـــــاالت متعـــــددة، كـــــذلك بســـــبب اتســـــاع دور وحجـــــم نف

.الدولة في النشاط االقتصادي

یطبــــق هــــذا النــــوع مــــن الموازنــــة فــــي تلــــك الــــدول التــــي :العجــــز الجــــاري والرأســــمالي والكلــــي للموازنــــة .ب

Doubleتتبــــــع نظــــــام الموازنــــــة المزدوجــــــة  Budget ــــــةأبغــــــرض قیــــــاس كفــــــاءة و . داء النظــــــام المــــــالي للدول

دكتـوراه فلسـفة ،) 200-1975( ، تحلیل و قیاس ظاهرة العجز المـزدوج فـي مصـر و تـونس و المغـرب للمـدة حلمي ابراهیم منشد1
.71، ص 2004في العلوم االقتصادیة ، جامعة البصرة ، سنة 

ــــف ماجــــد2 ــــد اللطی ــــة عب ــــداخلي وعجــــز الموازنــــة العامــــة االردنی ــــدین العــــام ال ــــرة –، مــــامون دقاســــمة ،ال ــــة للفت -1980(دراســــة تحلیلی
الســــنة 87العــــدد 22المتحــــدة ،المجلــــد ، افــــاق اقتصــــادیة ، اتحــــاد غــــرف التجــــارة و الصــــناعة فــــي دولــــة االمــــارات العربیــــة)1997
.87، ص.2001
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الموازنـــــات الفرعیـــــة، وبالتـــــالي وجـــــود العجـــــوزات أووفـــــي هـــــذا المفهـــــوم تتعـــــدد التقســـــیمات فـــــي الموازنـــــة 

: الفوائض في تلك الموازنات الفرعیة للدولة و اهمهاأو

Currentالعجز الجاري .1 Deficit :ادات الجاریةیر وهو الفرق بین النفقات الجاریة و اإل.

Capitalســـــمالي أالعجـــــز الر .2 Deficit :ســـــمالیة وبـــــین أســـــتثمارات والتحـــــویالت الر وهـــــو الفـــــرق بـــــین اإل

.یرادات المتاحة لهااإل

ــــي .3 Totalالعجــــز الكل Deficit:یــــرادات الجاریــــة واالیــــرادات وهــــو عبــــارة عــــن الفــــرق بــــین مجمــــوع اإل

ي هـــــــو مجمـــــــوع العجـــــــز الجـــــــاري أســـــــمالیة أالر الراســـــــمالیة وبـــــــین مجمـــــــوع النفقـــــــات الجاریـــــــة والنفقـــــــات

.سمالي معاأوالعجز الر 

ـــــي والعجـــــز الطـــــارئ . ج ثر بالعوامـــــل أالعجـــــز الهیكلـــــي هـــــو العجـــــز النـــــاتج بســـــبب التـــــ:العجـــــز الهیكل

متوســـــطة المـــــدى ویســـــتمر العجـــــز فـــــي الظـــــروف االقتصـــــادیة أوقتصـــــادیة و السیاســـــیة ســـــواء البعیـــــدة اال

. الكســـــــــاد والتضـــــــــخم واالنكمـــــــــاشأوهـــــــــار والـــــــــرواج االقتصـــــــــادي،المختلفـــــــــة ســـــــــواء فـــــــــي مرحلـــــــــة االزد

،الـــــوطنيحـــــداث تغیـــــرات هیكلیـــــة فـــــي االقتصـــــاد إن عـــــالج هـــــذا النـــــوع مـــــن العجـــــز یقتضـــــي أویالحـــــظ 

قتصــــــادیة مــــــا العجــــــز العــــــارض فهــــــو العجــــــز النــــــاتج عــــــن التقلبــــــات اال، أحیانــــــا فــــــي البیئــــــة السیاســــــیةأو 

ـــــا بمجـــــرد انتقـــــال اإلن هـــــذا النـــــوع یتالشـــــىأویالحـــــظ ، قصـــــیرة المـــــدى قتصـــــاد مـــــن مرحلـــــة الركـــــود تلقائی

.مرحلة االنتعاشإلى

ــــة أوساســــي العجــــز األ.د ــــدي للموازن ــــدین العــــام مــــن :الالفوائ ــــذي یســــتبعد مــــدفوعات ال وهــــو العجــــز ال

جــــــه عجــــــز أو ال نتیجــــــة إن الفوائــــــد التــــــي تســــــدد عــــــن الــــــدین مــــــاهي أالنفقــــــات الحكومیــــــة علــــــى اعتبــــــار 

ن أخــــذ بهـــــذا المقیــــاس یعطـــــي نتیجـــــة تهــــم الـــــدائنین وهـــــي واأل،رفات جاریـــــةســــابقة و لیســـــت نتیجــــة تصـــــ

یجابیــــا لكــــي یغطــــى ولــــو جــــزءا بســــیطا إن یصــــیر میزانــــا أالمیــــزان الرئیســــي للموازنــــة العامــــة للدولــــة البــــد 

.من فوائد الدین الجاري
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قــــــــیس ن یأOperationalDeficitل مفهــــــــوم العجــــــــز التشــــــــغلي و ایحــــــــ: 1العجــــــــز التشــــــــغلي للموازنــــــــة.ه

قتــــــراض الحكومــــــة إالعجــــــز فــــــي ظــــــروف التضــــــخم ویقــــــاس العجــــــز وفقــــــا لهــــــذا المفهــــــوم فــــــي متطلبــــــات 

م وذلــــــك مــــــن خــــــالل والقطــــــاع العــــــام مطروحــــــا منهــــــا الجــــــزء الــــــذي دفــــــع مــــــن الفوائــــــد لتصــــــحیح التضــــــخ

، حیـــــث یتضـــــمن ســـــعر الفائـــــدة المـــــدفوع للـــــدائنین جـــــزءا مـــــن النقـــــود لتعویضـــــهم معامـــــل تصـــــحیح نقـــــدي

.سعاررتفاع األإتلحق بدائنیهم من جراء عن الخسائر التي

ویســــــتخدم قیــــــاس المیــــــزان المــــــالي لتحدیــــــد طبیعــــــة السیاســــــة المالیــــــة : قیــــــاس العحــــــز المــــــالي : ثالثــــــا

ن عجـــــز المیزانیـــــة العامـــــة یعبـــــر عـــــن توســـــع الموقـــــف المـــــالي للحكومـــــة، أذ إ،وتقـــــدیر مـــــدى اســـــتمراریتها

مــــا المیــــزان المــــالي كنســــبة مــــن ، أقــــف المــــالي لهــــابینمــــا فــــائض المیزانیــــة یســــتخدم مؤشــــرا النكمــــاش المو 

ثــــــــر القطــــــــاع الحكــــــــومي علــــــــى أجمــــــــالي فیســــــــتخدم مؤشــــــــرا للتغیــــــــر الحاصــــــــل فــــــــي النــــــــاتج المحلــــــــي اإل

.قتصاداال

Cash( ســـــاس النقـــــدي ن یقـــــاس المفهـــــوم التقلیـــــدي للمیـــــزان المـــــالي وفقـــــا لألأیمكــــن  basis (ســـــاس أو األ

Accrual(التراكمــــي  basis ( نــــه إوفــــي الحالــــة األولــــى ف،هو مســــتحق ولكنــــه لــــم یســــو بعــــدســــاس مــــاأعلــــى

ـــــاق الحكـــــومي و اإلجمـــــالي التـــــدفقات النقدیـــــة لإلإوي الفـــــرق بـــــین ایســـــ مـــــا ، أمالیـــــة للحكومـــــةلیـــــرادات انف

ن المیــــزان المــــالي یعكــــس الــــدخل المتــــراكم والتــــدفقات االنفاقیــــة بغــــض النظــــر عمــــا إفــــي الحالــــة الثانیــــة فــــ

ـــــــــت تتضـــــــــمن مـــــــــدفوعات نقد ـــــــــة ام ال اذا كان ـــــــــى النفقـــــــــات أوأو . ی ن هـــــــــذه المســـــــــتحقات المتراكمـــــــــة عل

ســــــــاس التراكمــــــــي یــــــــرادات ســــــــتنعكس بارتفــــــــاع المــــــــوازین المالیــــــــة للحكومــــــــة عنــــــــدما تقــــــــاس وفقــــــــا لألاإل

.ساس النقدي بالمقارنة مع قیاسها وفقا لأل

، عجـــز الموازنـــة العامــــة فـــي دولـــة الكویـــت و السیاســـات المالیـــة لمواجهــــة، هالـــة فهـــد عبـــد اهللا عبــــد العزیـــز الحمیـــدى1
.8، ص 2002رسالة ماجستیر في االقتصاد ، قسم االقتصاد كلیة التجارة جامعة عین شمس، 
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ـــــــالمتغ ـــــــة الدولیـــــــة بتوحیـــــــد االجـــــــراءات و المصـــــــطلحات المتعلقـــــــة ب یرات وقـــــــد قامـــــــت المؤسســـــــات المالی

المالیــــــة، وتطــــــویر المفهــــــوم التقلیــــــدي أو الشــــــائع للمیــــــزان المــــــالي بالشــــــكل الــــــذي یفیــــــد فــــــي قیــــــاس اثــــــار 

الموقــــــف المــــــالي للحكومــــــة فــــــي كــــــل مـــــــن الطلــــــب الكلــــــي و الحســــــاب الجــــــاري لمیــــــزان المـــــــدفوعات أو 

فاصـــــبحت هنـــــاك طریقتـــــان ، لقیـــــاس مزاحمـــــة القطـــــاع الحكـــــومي للقطـــــاع الخـــــاص فـــــي االســـــواق المالیـــــة

ســــــــتخداما لـــــــدى مختلــــــــف الحكومـــــــات الوطنیــــــــة علــــــــى إ كثـــــــر قبــــــــوال و وهمــــــــا األاس المیــــــــزان المـــــــاليلقیـــــــ

.المستوى العالمي 

نــــــه الفــــــرق بــــــین أاألولـــــى هــــــي طریقــــــة البنــــــك الــــــدولي التــــــي مــــــن خاللهـــــا یعــــــرف المیــــــزان المــــــالي علــــــى 

ـــــرادات العامـــــعناصـــــر اإل ـــــي تضـــــم الضـــــرائب، رســـــوم االســـــتعمال، المـــــنح أو المســـــاعداتی ـــــاح أ، و ة الت رب

ــــــة المنشــــــات العا ، وعناصــــــر النفقــــــات العامــــــة التــــــي تشــــــمل علــــــى صــــــولومبیعــــــات األمــــــة غیــــــر المالی

ـــــى الســـــلع و الخـــــدمات وبضـــــمنها اإل ـــــب و االنفـــــاق عل ـــــاق الر االجـــــور و الروات ـــــى أنف ـــــدة عل ســـــمالي، والفائ

ــــــة ــــــدعم والمــــــدفوعات التحویلی ــــــدین العــــــام وال ــــــد الــــــدولي أ.ال ــــــة صــــــندوق النق ــــــة وهــــــي طریق IFMمــــــا الثانی

: ذ یعرف المیزان المالي كاالتي إحصاءاته لمالیة الحكومة إالمتبعة في 

).صافي االقراض + النفقات العامة ( –) المنح + یرادات العامة اإل= ( المیزان المالي  

ـــــــــدي للمیـــــــــزان المـــــــــالي وفقـــــــــا لأللوفـــــــــي كـــــــــال الطـــــــــریقتین یعـــــــــرف المفهـــــــــوم ا ـــــــــه أســـــــــاس النقـــــــــدي بتقلی ن

ضـــــــــمنها مـــــــــدفوعات الفائـــــــــدة علـــــــــى الـــــــــدین مـــــــــن و ( العامـــــــــة الفعلیـــــــــة جمـــــــــالي النفقـــــــــاتإالفـــــــــرق بـــــــــین 

یـــــــــــــــــرادات الحكومیـــــــــــــــــة جمـــــــــــــــــالي اإلإ و ) قســـــــــــــــــاط الـــــــــــــــــدین العـــــــــــــــــام أســـــــــــــــــتثناء مـــــــــــــــــدفوعات إالعـــــــــــــــــام ب

).ستثناء القروضإزائد المنح و لكن ب( المستخلصة خالل السنة المالیة 
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:مصادر تمویل عجز الموازنة العامة للدولة: الفرع الثاني 

أوعــــدد أشــــكال وســــمات عجــــز الموازنــــة العامــــة للدولــــة تتنــــوع أیضــــا طــــرق عــــالج هــــذا العجــــز مثلمــــا تت

ـــــــه، ســـــــواء مـــــــن مصـــــــادر داخلیـــــــة  غیـــــــر أومـــــــن مصـــــــادر تمویـــــــل حقیقیـــــــة أوخارجیـــــــةأوطـــــــرق تمویل

حقیقیــــة، وفـــــي هــــذا المجـــــال فـــــإن هنــــاك خمســـــة مصـــــادر رئیســــیة قـــــد تلجـــــأ الحكومــــات الســـــتخدامها فـــــي 

:ة للدولة وهيتمویل عبر الموازنة العام

ـــــراض: ال أو  ـــــدول أوتلجـــــ: 1االقت ـــــىال ـــــة اإلإل ـــــراض مـــــن الوحـــــدات المجلی ـــــراض داخـــــي،إقت التوجـــــه أوقت

:اقتراض خارجي ،الدولیةالمؤسسات إلى

فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة تقـــــــوم الحكومـــــــة بـــــــاالقتراض مـــــــن الهیئـــــــات والمؤسســـــــات : االقتـــــــراض الخـــــــارجي-أ

تقــــــوم الكثیــــــر . ریــــــق إصـــــدار ســــــندات لغیــــــر المقیمــــــینعــــــن طأوالبنــــــوك التجاریــــــة األجنبیــــــة، و الدولیـــــة

مــــن الحكومــــات التــــي تعــــاني مــــن عجــــز فــــي الموازنــــة العامــــة للدولــــة بــــاالقتراض مــــن بعــــض المؤسســــات 

.الدولیة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغیرهم

ل عجـز الموازنـة الخـارجي لتمویـقتـراضاالمـن البنـوك التجاریـة األجنبیـة أحـد مصـادر قتراضاالكما یعد 

ومن أبرز عیوب هذا المصدر أنها تكون بشروط  تجاریة بحتة بما في ذلك ارتفـاع أسـعار الفائـدة ،العامة

مـــدة القـــرض شـــدیدة القصـــر وهـــو مـــا ال یتناســـب مـــع كونهـــا أو، فتـــرات ســـماح قصـــیرةأوارتفاعـــا شـــدیدا، 

.قروضا إنمائیة ال تؤتي ثمارها إال في المدى الطویل

، وٕاذ قــام التجاریــةالحكومــة علــى االقتــراض مــن البنــوكالحالــة تعتمــد فــي هــذه:اض الــداخلياالقتــر . ب 

البنك المركزي بتلبیة الطلب اإلضافي علـى االئتمـان مـن البنـوك مـن خـالل إمـداد تلـك البنـوك باحتیاطـات 

ره بـاالقتراض إضافیة فإن االقتراض من البنـوك لتمویـل عجـز الموازنـة فـي هـذه الحالـة یكـون شـبیه فـي آثـا

خالل الفترة من -السیاسات المالیة في عالج عجز الموازنة العامة لدولة بالتطبیق على مصر، فعالیة مصطفى علي لطفي1
.15، ص 2004رسالة ماجستیر في االقتصاد ،قسم الدراسات العلیا كلیة التجارة ،جامعة عین شمس، ،1975-2002
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.من البنك المركزي لهذا الغرض

أذون خزانــة، ویســمح أوتقــوم الحكومــة مــن خــالل هــذا األســلوب بإصــدار ســندات دیــن عــام داخلــي كمــا 

بأن یظل العجز على المدى القصیر دون زیادة في القاعدة النقدیـة االقتراض من القطاع غیر المصرفي

.سلوب یعد وسیلة فعالة لتجنب التضخم واألزمات الخارجیةاالحتیاطات الدولیة، ولذلك فهذا األأو

ـــــا  ـــــدي : ثانی ـــــل التضـــــخمي(اإلصـــــدار النق ـــــى أســـــاس ی):التموی ـــــل عل قـــــوم هـــــذا األســـــلوب مـــــن التموی

مــــــا یمكــــــن أن نطلــــــق علیــــــه تحویــــــل أوإســــــباغ الصــــــفة النقدیــــــة علــــــى عجــــــز الموازنــــــة العامــــــة للدولــــــة، 

ــــىالعجــــز  ــــدإل ــــة خاصــــة ،نق ــــد التجــــارب الدولی ــــة تحــــول اقتصــــادي أن وتفی ــــي تمــــر بمرحل ــــدول الت فــــي ال

ــــة تتحــــول  ــــة العامــــة للدول ــــرة  مــــن حــــاالت عجــــز الموازن ــــىنســــبة كبی ــــود تصــــبح المصــــدر الرئیســــي إل نق

للتضــــخم فــــي هــــذه الــــدول، وفــــي هــــذه األحــــوال یطلــــق علــــى قــــدرة الحكومــــات علــــى الــــتحكم فــــي المــــوارد 

رســــــم ســــــك أو" Seigniorage"ســــــم إعامــــــة الحقیقیــــــة مــــــن خــــــالل طبــــــع النقــــــود لتمویــــــل عجــــــز الموازنــــــة ال

" .بضریبة التضخم" العملة، وهذا المفهوم وثیق الصلة بما یعرف 

ـــــي: ثالثـــــا  الســـــحب مـــــن االحتیاطیـــــات إلـــــىاللجـــــوء وهـــــو:الســـــحب مـــــن االحیتاطیـــــات بالنقـــــد األجنب

قـــــد ولكـــــن مـــــن أهـــــم عیـــــوب هـــــذا األســـــلوب أنـــــه ،بالنقـــــد األجنبـــــي لتویـــــل عجـــــز الموازنـــــة العامـــــة للدولـــــة

هـــــــروب رؤوس األمـــــــوال فــــــي ظـــــــل انخفـــــــاض ســـــــعر الصــــــرف، ممـــــــا یرفـــــــع مـــــــن معـــــــدالت إلـــــــىیــــــؤدي 

رفـــــع مبـــــدئي فـــــي ســـــعر الصـــــرف، واإلضـــــرار إلـــــىوهـــــذا األســـــلوب فـــــي تمویـــــل العجـــــز یـــــؤدي . التضـــــخم

بالقــــــدرة التنافســــــیة لقطـــــــاع الســــــلع التجاریـــــــة، واســــــتخدام االحتیاطیـــــــات  بطریقــــــة جـــــــائرة لتمویــــــل العجـــــــز 

الل خطیــــــر متمثــــــل فــــــي أزمــــــات ســــــعر الصــــــرف، وتراجــــــع أهــــــم مؤشــــــرات الجــــــدارة یــــــرتبط مباشــــــرة بــــــاخت

.االئتمانیة للحكومة

:سالیب عالج العجز في الموازنة العامة لدولةأسباب و أ: الفرع الثالث 

ن النمـــو المتفـــاقم الـــذي حـــدث فـــي عجـــز الموازنـــة العامـــة إ:أســـباب العجـــز فـــي الموازنـــة العامـــة: ال أو 
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ــــــــىیرجــــــــع فــــــــي اغلبیــــــــة دول العــــــــالم ــــــــاثیر إل داري ال توســــــــع الجهــــــــاز اإلأو ساســــــــیة ، أربعــــــــة عوامــــــــل أت

ومــــا واكــــب ذلــــك مــــن نمــــو فــــي حجـــــم بمــــا فــــي ذلــــك مشــــروعات ومؤسســــات القطــــاع العـــــام،والحكــــومي

ـــــا تزایـــــد اإلالعمالـــــة الحكومیـــــة و األ وثالثـــــا زیـــــادة المـــــدفوعات نفـــــاق العســـــكريجـــــور المدفوعـــــة لهـــــا، وثانی

ــــــــزت بهــــــــا  ــــــــي تمی ــــــــة الت ــــــــة ومشــــــــروعات الضــــــــمان التحویلی ــــــــل الخــــــــدمات االجتماعی ــــــــاه لتموی ــــــــة الرف دول

.بعا التضخماور ، االجتماعي واعانات البطالة ومساعدة الفقراء ذوي الدخل المحدود

ســـــراع سیاســـــة التمویـــــل بـــــالعجز كوســـــیلة مـــــن وســـــائل تمویـــــل التنمیـــــة، لإلإلـــــىلجـــــوء بعـــــض الـــــدول نإ

یـــــــادة االئتمـــــــان المصـــــــرفي الممنـــــــوج للحكومـــــــة عـــــــن طریـــــــق ز وتمویلهـــــــا ، س المـــــــالأبعملیـــــــات تكـــــــوین ر 

ـــــاللجوء  ـــــىوایضـــــا ب ـــــودإل ـــــع النق ـــــى . طب ـــــك عل ـــــة أســـــاس أوذل ـــــة مـــــوارد عاطل ـــــدول النامی ـــــي ال ـــــه توجـــــد ف ن

ـــــة ـــــل االراضـــــي الزراعی ـــــروات الطبیعیـــــة، كثیـــــرة، مث ـــــةالقـــــوةو الث ن سیاســـــة إومـــــن ثـــــم فـــــ. العاملـــــة العاطل

ــــــىالتمویــــــل بــــــالعجز ســــــتؤدي  ــــــى هــــــذإل ــــــة عل ــــــب الدول ــــــك ه المــــــواردزیــــــادة طل ــــــىوســــــیؤدي ذل ــــــاع إإل رتف

نـــــه أوكـــــان مؤیـــــدو التمویـــــل التضـــــخمي یعتقـــــدون ،س المـــــالأســـــعار وتحویـــــل المـــــوارد لصـــــالح تـــــراكم ر األ

ن العــــرض إنتــــاج فــــإن تبــــدا الطاقــــات العاطلــــة االنتاجیــــة التــــي ســــاهم التمویــــل بــــالعجز فــــي خلقهــــا، فــــي إ

ـــــك  ـــــد وســـــتتجه االســـــعار بعـــــد ذل ـــــي ســـــوف یتزای ـــــىالكل ـــــاإل ـــــل ،ضاالنخف ـــــت فشـــــل سیاســـــة التموی وقـــــد ثب

ـــــق  ـــــالعجز فـــــي تحقی ـــــراكم ر ( هدافـــــه أب ـــــادة ت ـــــة ) س المـــــال أزی ـــــاقم عجـــــز الموازن ـــــت مســـــؤولة عـــــن تف وكان

.رتفاع معدالت التضخم في عدد كبیر من الدول النامیةإ و 

اق وبالتــــالي دفــــع االنفــــتــــدهور القــــوة الشــــرائیة للنقــــودإلــــىدى أممــــا ثیرا كبیــــراأن لعامــــل التضــــخم تــــأكمــــا 

العــــــام للدولــــــة نحــــــو التزایــــــد، حیــــــث تزیــــــد تكلفــــــة شــــــراء المســــــتلزمات الســــــلعیة والخدمیــــــة التــــــي تحتاجهــــــا 

نــــه مـــــع اشــــتداد الضــــغوط التضـــــخمیة كثیــــرا مـــــا تضــــطر الدولـــــة أكمـــــا ، الدولــــة لتادیــــة وظائفهـــــا التقلیدیــــة

مارات وترتفـــــع كلفـــــة االســـــتثجـــــور لتعـــــویض االنخـــــاض الـــــذي یطـــــرا علـــــى دخـــــولهم الحقیقیـــــةرفـــــع األإلـــــى

.یردات الحقیقیة الضریبیة للدولةوتنخفض اإلالعامة
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ــــرز  ــــات العامــــة، أكمــــا تب ــــي النفق ــــذي حــــدث ف ــــي والخــــارجي، كمفســــر للنمــــو ال ــــدین العــــام المحل ــــاء ال عب

عبـــــاء خدمـــــة الـــــدین تظهـــــر فـــــي الموازنـــــة العامـــــة، فالفوائـــــد المســـــتحقة علـــــى الـــــدیون أن أفمـــــن المعلـــــوم 

قســــــاط بینمــــــا تظهــــــر مــــــدفوعات األ،ة ضــــــمن المصــــــروفات الجاریــــــةالداخلیــــــة والخاریجیــــــة تحتســــــب عــــــاد

ــــاب التحــــویالت الراســــمالیة ــــد مــــن ، فــــي ب ــــداخلي مــــن جــــراء طــــرح المزی ــــدین العــــام ال ــــاقم ال ــــي ضــــوء تف وف

تفـــــاقم خـــــدامات الـــــدین إلـــــىدى اســـــتدانة الـــــدول الخاریجیـــــة أاذونـــــات الخزانـــــة والســـــندات الحكومیـــــة، كمـــــا 

.الخاریجیة

ــــرة نفــــاق العكمــــا لعــــب اإل ســــكري دورا الیســــتهان بــــه فــــي دفــــع النفقــــات العامــــة نحــــو التزایــــد بمعــــدالت كبی

والرواتــــــب ،فـــــي كثیـــــر مـــــن الـــــدول النامیـــــة، وال یقتصــــــر االنفـــــاق العســـــكري علـــــى مخصصـــــات االجـــــور

ـــــوات المســـــلحة فحســـــب، بـــــل و  ـــــزم الق ـــــة التـــــي تل یضـــــا النفقـــــات أوالمســـــتلزمات الســـــلعیة والخدمیـــــة الجاری

.ح و كلفة الصیانة للمعداتد السالالمخصصة السترا

بـــــل النمـــــو الحاصـــــل فـــــي النفقـــــات العامـــــةنهـــــا لـــــم تواكـــــبإمـــــا فـــــي مـــــایتعلق بـــــالموارد العامـــــة للدولـــــة، فأ

لقــــاء الضــــوء إوهنــــا یمكــــن . تجهــــت فــــي بعــــض الــــدول نحــــو االنخفــــاض، ممــــا فــــاقم حالــــة عجــــز الموازنــــةإ

احیــــة الفعلیـــــة بنســــبة حصـــــیلة علــــى عامــــل الضـــــعف الــــذي تتســــم بـــــه الطاقــــة الضــــریبیة، وتقـــــاس مــــن الن

ح هــــذه النســــبة فــــي الــــدول و احیــــث تتــــر ،النــــاتج المحلــــي االجمــــاليإلــــىنواعهــــا أالضــــرائب علــــى اخــــتالف 

ـــــین  ـــــدول المتقدمـــــة %20-10النامیـــــة ب ـــــة ال ـــــك النســـــبة فـــــي حال مـــــاال یقـــــل عـــــن إلـــــىفـــــي حـــــین تصـــــل تل

باب، منهــــــــا ســـــــمجموعـــــــة مــــــــن األإلــــــــىویرجـــــــع ضـــــــعف الطاقــــــــة الضـــــــریبة فــــــــي الـــــــدول النامیـــــــة . 30%

صـــــــــحاب الثـــــــــروات أصـــــــــحاب الـــــــــدخول العلیـــــــــا و أنخفـــــــــاض متوســـــــــط دخـــــــــل الفـــــــــرد، و عـــــــــدم خضـــــــــوع إ

ــــع بــــه هــــؤالء مــــن نفــــوذ سیاســــي و اجتمــــاعي یمكــــنهم مــــن التهــــرب الضــــریبي . للضــــرائب بســــبب مــــا یتمت

ـــــاس ـــــدى الن ـــــوعي الضـــــریبي ل ـــــالكثیر مـــــن وانخفـــــاض ال ـــــذي یعـــــج ب ، واتســـــاع نظـــــاق االقتصـــــاد الســـــري ال

.شرعة المنشطة غیراأل
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ــــي أكمــــا یســــاهم جمــــود النظــــام الضــــریبي وعــــدم تطــــویره لخدمــــة  ــــر ف ــــة بشــــكل كبی ضــــعاف إهــــداف التنمی

مـــــن حیـــــث معـــــدالتها بطـــــرق أونـــــواع الضـــــرائب المفروضـــــة أســـــواء مـــــن حیـــــث . مـــــوارد الدولـــــة الســـــیادیة

یـــــرادات مـــــع زیـــــادة اإلإلـــــىوفـــــي كثیـــــر مـــــن الحـــــاالت ال تســـــتجیب الـــــنظم الضـــــریبة . ربطهـــــا وتحصـــــیلها

.دة الدخل القوميزیا

ویلعـــــــب غمـــــــوض ، كمـــــــا یـــــــؤثر التهـــــــرب الضـــــــریبي بشـــــــكل واضـــــــح فـــــــي تـــــــدهور حصـــــــیلة الضـــــــرائب

ــــوانین الضــــریبیة والثغــــرات الموجــــودة فیهــــا ــــي تشــــجیع التهــــرب الضــــریبيدو الق ضــــالة نأكمــــا ، را مهمــــا ف

1.هربین من دفع الضرائب تساعد على هذا التهربالعقوبات المفروضة على المت

سـعار العالمیـة للمـواد الخـام التـي خر سـاهم فـي تـدهور مـوارد الدولـة السـیادیة فـي تـدهور األأل وهناك عام

مـا بشـكل مباشـر أسـعار تخسـر الدولـة الكثیـر مـن المـوارد المالیـة فمع تـردي هـذه األ، تصدرها الدول النامیة

تقـــل حصـــیلة وتخســـر بشـــكل غیـــر مباشـــر حینمـــا نتـــاج هـــذه المـــواردإحینمـــا تكـــون هـــي المالكـــة لمصـــادر 

.نتاج و تصدیر هذه الموادإرباح الشركات العاملة في أالضرائب المفروضة على 

: سالیب عالج عجز الموازنة العامة أ: ثانیا 

تنطلــق رؤیــة صــندوق النقــد الــدولي :عجــز الموازنــة العامــة رؤیــة الصــندوق النقــد الــدولي  فــي عــالج. أ

والخـاریجي ختالل التوازن الداخلي عجـز الموازنـةإن أالتي ترى فكار النیوكالسیكیة من األ2والبنك الدولي 

ة الحقیقیــة وجــود فــائض طلــب فــي االقتصــاد الــوطني یفــوق المقــدر إلــىنمــا یرجــع إ، عجــز میــزان المــدفوعات

ة نمائیـــإفمـــع وجـــود طموحـــات ، لـــذي یســـبب تضـــخما ومدیونیـــة خارجیـــةمـــر ااألللعـــرض الكلـــي فـــي الـــدخل

ولهـذا قتصـادیة وسـوء اسـتخدام المـوارد االقتصـادیةخطـاء السیاسـة اإلأوعـن دولـةواستهالكیة تفـوق مـوارد ال

.قتصادي تتطلب القضاء على هذا الفائضستعادة التوازن االإن إف

2007الكویــت، العــدد الثالــث و الســتون ، مــاي المشــكالت و الحلــول ، المعهــد العربــي للتخطــیط ب: ، عجــز الموازنــة حســن الحــاج1
.10ص

.12، نفس المرجع السابق ، ص حسن الحاج2
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ومـن هنـا ،ن هذا الفائض من الطلب الكلي المسبب لعجز الموازنة العامة یقابله فائض في عرض النقودإ

ل تبني ادارة صارمة للطلب الكلـي على فائض الطلب الكلي من خالن جوهر المشكلة یكمن في القضاء إف

،سـتثماريبشـقیه الجـاري و اإلولمـا كـان االنفـاق العـام، في المتغیرات المالیة والنقدیـةیكون عمادها التحكم

دارة الطلب إر و اهم محأمثل ن خفض العجز بالموازنة العامة للدولة یإ، فیمثل نسبة كبیرة من الطلب الكلي

.نفاق العامدوق على ضرورة خفض اإلومن هنا یصر الصن، لكليا

غـراض ألوخاصة تلـك التـي تسـتخدم فـي زیادة اسعار الطاقةإلىما في مایتعلق بالسیاسات التي تهدف أ

، فضـال عـن زیـادة رسـوم الخـدمات العامـة للحكومـة سعار العالمیة لهاالقتراب من األاو االستهالك العائلي

زیادة الضرائب غیر المباشـرة إلىوتشیر رؤیة هذا المنهج ، ى بسیاسة استرداد تكلفة الخدمةوتطبیق مایسم

.و بالذات على السلع الضروریة ومنتجات الصناعات التحویلیة والخدمات المحلیة

، حتـى مسموح به للحكومة و القطـاع العـامتمان المصرفي الكما یصر الصندوق على وضع حدود علیا لإل

ن ذلـك فـي رأیهـم سـوف یكـون ، ألحـداث حالـة مـن الكسـادإج المحلـي و ضـرار باالنتـااإلإلـىلـك دى ذأولو 

.مؤقتا وسرعان ما یزول

تنصب وصفة صندوق النقد الدولي في عالج :دوات الفكر التنموي في عالج عجز الموازنة العامة أ. ب

لسیاسات التي تخص العجز وتحقیق عجز الموازنة على برنامج انكماشي بینما یرتكز الفكر التنموي على ا

ویضــم الفكــر التنمــوي فــي ، معــدالت عالیــة مــن النمــو االقتصــاديقتصــادیة وتعمــل علــى تحقیــق التنمیــة اإل

1:الموازنة العامة في االقتصادیات النامیة ستة ادوات رئیسیة هيعالج عجز

.نفاق العام الترشید و ضبط اإل-1

.نفاق العام لویات اإلو قتصادي ألالترتیب اإل-2

المالیة العامة والتشریع الضریبي، مركز التعلیم المفتوح ، كلیة الحقوق، جامعة بنها، بدون سنة ، یسري ابو العال، ماجدة شلبي1

.126ص .نشر 
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، وعلــى ســالیب تحقیــق أهــداف اإلنفــاق العــامعــادة النظــر فــي أ، وإ نفــاق العــامقتصــادیة فــي اإلالكفــاءة اال-3

وربطـه بمعـاییر أداء ضـمن برنـامج تنمـوي یعمـل علـى سیاسـات الـدعم لألنشـطة اإلنتاجیـةوجه الخصوص

.رفع كفاءة أداء المؤسسات اإلنتاجیة

.عباء خدمتهأة على الدین العام الداخلي والخارجي وعلى السیطرة واالدارة الفعال-4

ریبي وتنمیـة مـوارده ورفـع ضـصـالح النظـام الإالعمل على تنفیـذ منظومـة ضـریبیة متكاملـة تعتمـد علـى -5

.كفاءة كوادره

ــــة المــــوارد غیــــر الضــــریبیة مــــن خــــالل تنمیــــة الرســــوم و -6 ــــى تنمی صــــالح الهیاكــــل التمویلیــــة إ العمــــل عل

.تصادیةقللهیئات اال

: خالصة الفصل 

الدولـة مـنتمكـنالتـيقتصـادیةتكتسب السیاسة المالیـة خصوصـیتها مـن كونهـا أحـد أدوات السیاسـة اال

نهـا أویمكن تعریف السیاسة المالیة على . مستوى معیشة ورفاهة المواطنینرفعإلىالهادفةتنفیذ سیاساتها

قتصــــادیة اد العــــام بوحداتــــه المختلفــــة ذات الطبیعــــة اإلقتصــــعبــــارة عــــن دراســــة تحلیلیــــة للنشــــاط المــــالي لال

وتتضـمن السیاسـة ، ثار بالنسبة لمختلـف قطاعـات االقتصـاد الـوطنيأواإلداریة، ومایستتبع هذا النشاط من 

بحیــث تشــمل كــل النفقــات التــي تقــوم بهــا الدولــة ویئاتهــا نفــاق العــام لحجــم اإلیــرادات واإلتكییفــا كمیــاالمالیــة

إلحصـاءات مالیـة الحكومـة اق الحكـومي طبقـا ویصنف اإلنف. حلیة والمنشأت العامة اإلنتاجیةالمركزیة والم

یقسم و ، قتصادي والتصنیف الوظیفياإلهمانوعین من التصنیفاتإلىة من الصندوق النقد الدولي ر الصاد

لتفرقـة بـین طبیعـة قسمین نفقات التسییر ونفقات التجهیز وذلـك راجـع لإلىالمشرع الجزائري النفقات العامة 

النفقــات حیــث تجمــع النفقــات المتشــابهة والمتجانســة مــن حیــث طبیعتهــا والــدور الــذي تقــوم بــه واألثــر الــذي 

.تحقیقها الدولة حسب كل نوع معین من أنواع النفقاتإلىتنتجه واألهداف التي ترمي 

لــدخل القــومي ومكوناتــه وهــي اقتصــادیةعلــى مختلــف المتغیــرات االالحكــومي اإلنفــاق یــؤثر التوســع فــيو 
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وعلــى مســتوى العمالــة، وعلــى توزیــع التــأثیر علــى المســتوى العــام لألســعارٕالــىو ســتثمارســتهالك و اإلاإل

االقتصــادیة لإلنفــاق الحكــومي علــى عوامــل عــدة أهمهــا طبیعــة وتتوقــف اآلثــار. الــدخل بــین أفــراد المجتمــع

0000000.الوضع االقتصـادي السـائدو ل اإلنفاقاإلیرادات الالزمة لتمویوطبیعةوهدف اإلنفاقاإلنفاق

همیـة خاصـة، أكتسـبت الموازنـة العامـة للدولـة إسـالیبه أقتصـادي وتطـور مناهجـه و نتشار التخطـیط االإومع 

وتعرف المیزانیة ،صبحت تمثل الخطة المالیة الرئیسة لتنفیذ برامج التنمیة االقتصادیة و االجتماعیةأحیث 

نها خطة مالیة سـنویة تعـرض علـى السـلطة التشـریعیة إلقرارهـا وتحتـوي علـى تقـدیرات لنفقـات أالعامة على 

ـــــة ألإ و  ـــــة لســـــنة مقبل ـــــرادات الدول ـــــق ی ـــــةاقتصـــــادیة و اهـــــداف أجـــــل تحقی 000000000000000.جتماعی

ربعـة عوامـل أثیر أعـالم إلـى تـغلبیـة دول الأو یرجع النمو المتفاقم الذي حدث في عجز الموازنة العامة فـي 

، ومــا بمــا فــي ذلــك مشــروعات ومؤسســات القطــاع العــامداري و الحكــوميساســیة، أوال توســع الجهــاز اإلأ

نفـاق العسـكري، وثالثـا جور المدفوعة لها، وثانیا تزایـد اإلواكب ذلك من نمو في حجم العمالة الحكومیة واأل

جتماعیـة ومشـروعات الضـمان دولـة الرفـاه لتمویـل الخـدمات االزیادة المدفوعات التحویلیة التـي تمیـزت بهـا 

و تعمـل الدولـة علــى .ورابعـا التضــخمعانـات البطالــة و مسـاعدة الفقـراء ذوي الــدخل المحـدودإ جتمـاعي و اال

لیــات نفــاق الحكــومي و الــتحكم فــي األدوات الرقابــة و كفــاءة اإلأالــتحكم فــي هــذه الزیــادة مــن خــالل تطــویر 

.نفاق الحكوميمنها یبرز مفهوم ترشید اإلالحدیثة لذلك و



.

:الفصل الثالث

نفاق تطور مفهوم ترشید اإل 

الحكومي وأسالیبه
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:الحكومي وأسالیبهاإلنفاقتطور مفهوم ترشید : الفصل الثالث 

ضــبط،اإلنفــاقلویــاتأو أهمهــاولعــلالعــاماإلنفــاقفــيالــتحكمضــرورةإلــىكثیــرةمصــطلحاتتشــیر 

قتصادیة المرتبطة بالسلوك العام من المفاهیم االاإلنفاقیعتبر ترشید و ، اإلنفاقكفاءةتحسینو اإلنفاق

تفاقــا إهنــاك أنــهإال هــا،ختالفــات المفاهیمیــة وتطبیقوبــالرغم مــن اإل، لمجتمــع ككــلافــرد وقتصــادي للاال

وضـــــروریاته خصوصــــا فـــــي ظــــل األزمـــــات المالیــــة التـــــي تعصـــــف واســــعا حـــــول أهمیــــة مبـــــدأ الترشــــید

مفهـوم ترشـید لالمفـاهیم المختلفـةإلـىالفصـلهـذا لـذلك سـنتطرق فـيقتصادیات الدول من حین آلخـرإب

.ومختلف مقومات ومتطلبات نجاحه،العام ومبرراتهاإلنفاق

:نجاحه ومتطلباتالحكومي اإلنفاقمفهوم ترشید : لواأل المبحث 

بالقـدر الـذي یمكـن معـه زیـادة اإلنفـاقالعمل علـى زیـادة فاعلیـة العاماإلنفاقصطالح ترشید إیقصد ب

ة و الخارجیـة ، مـع القضـاء علـى مصـادر قتصاد الوطني على تمویل ومواجهة التزاماتـه الداخلیـقدرة اال

قدر ممكن من أقلنتاجیة عامة ممكنة بإأعلىالحصول على و ، دنى حد ممكنأإلىالتبدید و اإلسراف 

.العاماإلنفاق

: الحكومي اإلنفاقسالیب تخفیض ومراقبة أ: ل والمطلب األ 

:الحكومياإلنفاقسلوب تخفیض أ: ل والفرع األ 

ــــــــــیض تیهــــــــــدف  ــــــــــاخف ــــــــــال مــــــــــن مســــــــــتواه الحــــــــــالي الحكــــــــــومي اإلقاإلنف ــــــــــىنتق ــــــــــلمســــــــــتوى إل أق

نفــــــــــس المخرجــــــــــات بتكــــــــــالیف إلــــــــــىبحیــــــــــث تــــــــــتمكن الوحــــــــــدات الحكومیــــــــــة مــــــــــن الوصــــــــــول منــــــــــه

التكــــــــــالیف نحــــــــــو الهبــــــــــوط المســــــــــتمر بحیــــــــــث یكتفــــــــــى بالتكلفــــــــــة إتجــــــــــاهكمــــــــــا یقصــــــــــد بــــــــــه ، أقــــــــــل

خفـــــــــض التقلیـــــــــل منهـــــــــا بطریـــــــــق أومـــــــــا التكلفـــــــــة غیـــــــــر الضـــــــــروریة یجـــــــــب حـــــــــذفها أ، الضـــــــــروریة

داء فـــــــــــي ضـــــــــــوء التكلفـــــــــــة زیـــــــــــادة نـــــــــــاتج األأوالمبلـــــــــــغ المطلـــــــــــق لهـــــــــــا مثـــــــــــل دعـــــــــــم المحروقـــــــــــات

.الحالیة 
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غـــــــــــراض الخاصـــــــــــة بهــــــــــــذه ألو فحــــــــــــص ا،ویـــــــــــرتبط ذلـــــــــــك التخفـــــــــــیض بتحســــــــــــین بیئـــــــــــة العمـــــــــــل

دیـــــــــة أفضـــــــــل لتوذلـــــــــك بالبحـــــــــث عـــــــــن الطـــــــــرق األو مـــــــــن ثـــــــــم التكـــــــــالیف المترتبـــــــــة علیهـــــــــاالبیئـــــــــة

ـــــــــــــة اإلاأل ـــــــــــــةعمـــــــــــــال بهـــــــــــــدف الكفای ـــــــــــــیض ،نتاجی ـــــــــــــك التخف ـــــــــــــىویهـــــــــــــدف ذل ـــــــــــــى إل القضـــــــــــــاء عل

ســــــــــــــراف و الضــــــــــــــیاع فـــــــــــــــي ســــــــــــــتهالك غیــــــــــــــر الضــــــــــــــروري و القضــــــــــــــاء علـــــــــــــــى مظــــــــــــــاهر اإلاإل

ویتطلـــــــــــــب تخفـــــــــــــیض ، بـــــــــــــه وطبیعـــــــــــــة العملیـــــــــــــاتالتـــــــــــــي قـــــــــــــد ال تتطلاإلنفـــــــــــــاقعناصـــــــــــــر هـــــــــــــذا 

:1المقومات التالیةتوافراإلنفاق

ــــــــــادة ســــــــــرعة العملیــــــــــنتاجیــــــــــةعــــــــــداد مــــــــــنهج مخطــــــــــط لتحســــــــــین الكفایــــــــــة اإلإ. 1 وتطــــــــــویر اتوزی

.خفض تكلفة الوحدةإلىسالیب التي تؤدي الوسائل و األ

.أقلمستوى إلىنتقال لة اإلاو ومحد مستوى التكالیف النمطیة الحاليتحدی. 2

مكانیـــــــــة وذلـــــــــك إلخفـــــــــض وفقـــــــــا للمســـــــــتوى المرغـــــــــوب تحقیقـــــــــهوضـــــــــع برنـــــــــامج دقیـــــــــق لهـــــــــذا ال. 3

.ى المتوقع تحمیله الفترة القادمةمقارنة بالمستو 

ــــــــــــــ. 4 ــــــــــــــائض االتق ــــــــــــــود نتیجــــــــــــــة مظــــــــــــــاهر اإلدیر الف ــــــــــــــث قتصــــــــــــــادي المفق ن هــــــــــــــذا أســــــــــــــراف حی

ـــــــــائض یســـــــــ ـــــــــذي كـــــــــان یمكـــــــــن او الف ـــــــــاتج ال ـــــــــدار الن ـــــــــم إي مق ـــــــــو ل ـــــــــة ل ـــــــــي ظـــــــــروف العادی نتاجـــــــــه ف

.سرافیحدث هذا اإل

ــــــــــــات المســــــــــــتخدمة مــــــــــــن عناصــــــــــــر اإل. 5 ــــــــــــض الكمی ــــــــــــة مــــــــــــع خف ــــــــــــا للمعــــــــــــدالت الفنی ــــــــــــاج وفق نت

.الحفاظ على كمیة وجودة المخرجات

: الحكومياإلنفاقسلوب ضغط أ:يالثانالفرع 

ســــــــــتبعاد جــــــــــزء إ و نقاصــــــــــه بمعــــــــــدالت حكیمــــــــــةإالحكــــــــــومي اإلنفــــــــــاقیقصــــــــــد بأســــــــــلوب ضــــــــــغط 

ودة المعلومات المحاسبیة على ترشید اإلنفاق الحكـومي االردنـي ، نموذج مقترح لقیاس أثر جمحمد صادق حامد ربابعة1
، كلیة االعمال ، جامعة عمـان العربیـة للدراسـات العلیـا، حة دكتوراه في فلسفة في المحاسبةطبقا للمعاییر الدولیة ، اطرو 

.44، ص 2010سنة 
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1.عمال و ذلك بشكل جزافيرة بعض األمن المبلغ المطلق المخصص لمباش

راتها وفقــــا لمــــنهج عــــداد تقــــدیإســــلوب مناســــبا إلنقــــاص بعــــض بنــــود الموازنــــة التــــي تــــم ویعتبــــر هــــذا األ

عتمــــادات المالیــــةســــلوب بعــــدم واقعیتــــه فــــي تقــــدیر اإلو علــــى ذلــــك یتصــــف هــــذا األالنــــوعيالتبویــــب 

خـــــرى للضـــــغط الشـــــدید ســـــتناده علـــــى تقـــــدیرات الســـــنوات الســـــابقة التـــــي قـــــد تتعـــــرض هـــــي األوذلـــــك إل

.عتمادهاإمن قبل وزارة المالیة قبل

نقـاص مقـدار هـذا اإلللتغلـب علـى صـعوباتأوسلوب لمواجهـة ظـروف طارئـة معینـة وقد یتبع ذلك األ

، تصـاف هــذا الضـغط بعــدم الموضــوعیةإلوذلــك ،ثر الــذي قـد یلحــق بجـودة ومــدة و كمیـة المخرجاتبـاأل

.ذا ما توافرت مبررات رسمیة إلجرائهإضوابط غیر علمیة حتى إلىستناده إ و 

نفــاق اعتماداتهــا إمیــة عــن عــدم موضــوعیة ذلــك الضــغط تقــاعس بعــض الوحــدات الحكو إتجــاهویؤكــد 

.جلهاأغراض التي خصصت من فادة منها في األومن ثم عدم اإللمالیةا

:الحكومي اإلنفاقأسلوب ضبط : الفرع الثالث

داة حكـم ألخطـة بحیـث تكـون هـذه انفـاق مقـررة مبـدئیاالحكومي وضـع خطـة لإلاإلنفاقیقصد بضبط 

وتحدیـد وتحلیــل ذه الخطـةداء الفعلـي عـن هــافـات األنحر إمكانیـة تحدیــد ، وذلـك إلوقیـاس فـي وقـت واحــد

.ولیة عنهاؤ المسنحرافات وسباب هذه اإلأ

داء المخطــط بهــدف منـــع داء الفعلــي بـــاألجــراءات التــي تســـاعد بمقارنــة األكمــا یقصــد بــذلك الضـــبط اإل

جـراءات إوحصـر عمـالویتطلب ذلـك الضـبط توصـیفا دقیقـا لأل، التقلیل منهأوسراف في بیئة العمل اإل

وذلك في ضوء درجة تفویض هـذه السـلطات، طار تناسب السلطات مع المسئولیاتإعمال في تنفیذ األ

.عمال بمدخالتهاكما یتطلب درجة ربط مخرجات األ

ــال مــروان عثمــان1 دراســة –یــل التنمیــة االقتصــادیة و االجتماعیــة ، دور السیاســة المالیــة فــي تعبئــة الفــائض االقتصــادي لتمو من

.173، ص 2009االقتصاد السوري ، رسالة ماجستیر في االقتصاد ، جامعة حلب ، 
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تحقیــق نفــس إلــىســلوب یســعى أن كــلأإلــىویرجــع ذلــك و تخفیضــهاإلنفــاقط بــین مراقبــة لــهنــاك خو 

فـي حـین ، التكلفـة المحـددة مقـدما لهـاال عننحرافات تكلفة العمإتحدید اإلنفاقمراقبة یتطلبوالهدف

منـه مـن أقـلمسـتوى إلـىنتقال مـن المسـتوى الحـالي للتكـالیف یتطلب مجرد اإلاإلنفاقن تخفیض هذا أ

.عمالجراءات تلك األإلة تبسیط و اخالل مح

: ومبرراته الحكومياإلنفاقترشیدماهیة: الثاني المطلب

: حكومي الاإلنفاقمفهوم  ترشید : ل والفرع األ 

ووضـع كلمـة الترشـیدلقد كان التشریع المالي اإلسـالمي صـاحب الفضـل والسـبق فـي تحدیـد مضـمون

. 141نعام ایـةاأل "سرفيننه"إلىوتعنهاكتاب اهللا الكریم سبحفي فقد جاء ،قواعده

ـــــى ـــــه و اتعطـــــوا فـــــوق المعـــــروف، فمـــــا جـــــعطـــــاء فَ ســـــرفوا فـــــي اإلال تُ بمعن .         ســـــراف إمـــــر اهللا فهـــــو أز ب

ومـن ثـم ، فـي اإلنفـاقسـرافمـر فیـه نهـى عـن اإل، األ26یـةاألسـراء اإل" : " لىاوقولـه تعـ

.عد تبذیرافي غیر حق یُ اإلنفاقن ألوسطااإلنفاقن یكون ذلك أیجب 

یـة األالفرقـان ": " إلىوقولـه تعـ

هلــیهم فیقصــرون فــي أنفــاقهم، فیصــرفون فــوق الحاجــة، و البخــالء علــى إالــذین لیســوا بمبــذرین فــي .67

).بن كثیر إ( سطها أو مور وخیر األحقهم

ســـــــماء بنـــــــت أطریـــــــق هشـــــــام بـــــــن عـــــــروة عـــــــن زوجتـــــــه فاطمـــــــة بنـــــــت المنـــــــذر عـــــــن جـــــــدتها وعـــــــن

":صـــلى اهللا علیـــه و ســـلم قـــال رســـول اهللا : بـــي بكـــر قالـــتأ

صــلى اهللا صــدق رســول اهللا "ك

ــــــــه وســــــــلم ــــــــي ال تبمعنــــــــى.علی ــــــــة البخــــــــل، و أو حبســــــــوا األمــــــــوال ف وهــــــــو التشــــــــدوا علیــــــــه الوكــــــــاءعی
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1.س القربةأمایشد به ر 

فقـــــــــات فـــــــــي مواضـــــــــعها الشـــــــــرعیة ســـــــــتخدام النإیتطلـــــــــباإلنفـــــــــاقن ترشـــــــــید أویتضـــــــــح ممـــــــــا ســـــــــبق

نفــــــــاق فــــــــي غیــــــــر مــــــــا إبطــــــــال كــــــــل إ و نفاقهــــــــا فــــــــي الباطــــــــل وتجنــــــــب ضــــــــیاعهاإومنــــــــع الصــــــــحیحة

.احله اهللا و رسوله 

ید ةالترش سـاس هـذه الكلمــة أن أعـدم التبـذیر، حیــث اللغــويفـي المعنـى " ترشــید " ویقصـد بكلمـة :لغ

كمـــا یقصـــد بهـــا تقریـــر ، قصـــدي األأرشـــد طریـــق األمـــن رشـــد یرشـــد رشـــدا، ویقـــال فـــي هـــذا الخصـــوص ال

وعلــى ذلــك یعتبــر ترشــید جــراءات ورفــع كفایــة العلمیــاتالمطابقــة مــع المبــادىء العلمیــة بهــدف تبســیط اإل

علـى اإلنفـاقبتعـاد عـن واإلجلـهأالغـرض الـذي خصـص مـن إلىعتماد مالي إبمثابة توجیه كل اإلنفاق

).لسان العرب( ستنفاذها إادات المالیة لمجرد عتمنفاق اإلإع عن قالالكمالیات و اإل

فـياسـتعماالاألكثـرالمصـطلحاتأحـدمـنالترشـیدمصـطلحإن:االقتصـادياالصطالحفيالترشید

الحدیـةالمدرسـةمـعقتصـادیةاالوالعقالنیـةقتصـادیةاإلالرشـادةمصـطلحنشـأولقـداالقتصـاديالتحلیـل

تعنـيقتصـادیةاالالرشـادةفـإنالمدرسـةلهـذهفبالنسـبةبشـري،الالسـلوكتفسـیرخاللـهمـنأرادتالتـي

األهـدافتحقیـقعـنیخـرجالالحـاالتكـلفـيوهـوودقیقـةحساسـةبنتـائجاالقتصـاديالسلوكلتزامإ

البحـثدعـاوقـدالعامـةالهیئـاتأواألفـرادبسـلوكیتعلـقذلـككـانسـواءممكنـةتكلفـةأقـلبالمحـددة

تخصـیصكـلمـنالمحصـلةمتیـازاتاإلبـینالمقارنـةالدراسـةإلـىالعـامقاإلنفـاتخصـیص فـيالمتقدم

مباشـرةتخصیصـهایـتمالتـيتلـكتشـملالهنـامتیـازاتواإل، البدیلـةالفـرصوكـذالذلكالالزمةوالتكلفة

مباشـرةغیـربصـورةالمحتملـینللمسـتفیدینالمباشـرةغیـرمتیـازاتاإلتلـكإلیهـایضـافأنیجـبوٕانما

، نموذج مقترح لقیاس أثر جـودة المعلومـات المحاسـبیة علـى ترشـید اإلنفـاق الحكـومي االردنـي طبقـا محمد صادق حامد ربابعة1
، 2010توراه في فلسفة في المحاسبة ، كلیة االعمال ، جامعـة عمـان العربیـة للدراسـات العلیـا ، سـنة للمعاییر الدولیة ، اطروحة دك

.46ص 
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1.الخارجیةاآلثارطریقعن

ــــــــــو ــــــــــىالترشــــــــــیدمفهــــــــــومقتصــــــــــرناإول ــــــــــيالتصــــــــــرفحســــــــــنیعنــــــــــيفهــــــــــوالعــــــــــاماإلنفــــــــــاقعل ف

تقتیـــــــــــــــر،والإســـــــــــــــرافدونرشـــــــــــــــیدأســـــــــــــــاسوعلـــــــــــــــىوحكمـــــــــــــــةبعقالنیـــــــــــــــةوٕانفاقهـــــــــــــــااألمـــــــــــــــوال

بالتبــــــــــــذیروالوصــــــــــــولعلیهــــــــــــاالرقابــــــــــــةوٕاحكــــــــــــامالنفقــــــــــــاتضــــــــــــبطاإلنفــــــــــــاقترشــــــــــــیدویتضــــــــــــمن

الكفایــــــــــــــةوزیــــــــــــــادةالضــــــــــــــروریة،غیــــــــــــــرالنفقــــــــــــــاتوتالفــــــــــــــياألدنــــــــــــــىالحــــــــــــــدإلــــــــــــــىواإلســــــــــــــراف

ــــــــــــةو اومحاإلنتاجیــــــــــــة ــــــــــــوفرةوالبشــــــــــــریةقتصــــــــــــادیةاإلالمــــــــــــواردمــــــــــــنالقصــــــــــــوىســــــــــــتفادةاإلل 2المت

.لإلنفاقالجیدةاإلدارةبمعنى

اإلنفـاقتزایـدوارتبـاطللمجتمـعالمتاحـةللمـواردالنسـبیةالنـدرةظـلفيو العاماإلنفاقفترشیدهذاوعلى

سـتخدامهاإوكفـاءةالمـواردتخصـیصفـيالفعالیـةتحقیـقعلـىالعمـلهوتجنبهایصعببعواملالعام

تعظیمیضمنبماالدولةقطاعاتداخلالمواردتخصیصبفعالیةلتزامواإلالخاصوالقطاعالدولةبین

.وخدماتسلعمنیفضلونهماشباع  إلمجتمع من خالل ارفاهیة

:اإلنفاقترشیدأهداف:الفرع الثاني 

: یليماتحقیقإلىاإلنفاقترشیدیهدف

oونـوعكمیـةمـنیزیـدنحـوعلـىالمتاحـةواإلمكانـاتالمـواردسـتخداماعنـداالقتصـادیةالكفـاءةرفـع

.المخرجاتمستوىبنفسالمدخالتمنیقللنحوعلىأوالمداخالتمستوىالمخرجات بنفس

o الــدوافع ودراســةالتقنیـةاألســالیبوٕادخـالقابــةوالر اإلدارةنظــموتطـویرالحالیــةاإلنتـاجطــرقتحسـین

.اتتجاهواال

oفـيوالمسـاعدةالمطلـوباإلنفـاقو المتاحـةاإلیـراداتبـینالفجـوةوتقلـیصالموازنـةعجـزخفـض

ــرج1 ــة الجزائــر ، شــعبان ف ، ) 2010-2000(الحكــم الراشــد كمــدخل حــدیث لترشــید االنفــاق العــام و الحــد مــن الفقــر دراســة حال
.88ص. 2012یة ، جامعة الجزائر ، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة تخصص نقود و مال

.ص،2008األردن،والطباعة،عمان،والتوزیعللنشرالمسیرةدارالعامة،الموازنةأصول،عصفورشاكرمحمد2 39
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.األساسیةالبنیةمشروعاتوتجدیدوٕاحاللتدعیمفيوالمساهمةوالمدیونیةالتضخمعلىالسیطرة

oدیـةو مردتحقـقالالتـيالمصـروفاتوحجـمنوعیـةتقلـیصیـقطر عـنللمصـروفاتهیكلیـةمراجعـة

والمسـتقرةالجیـدةالمالیـةضـاعو األلكافـةحتیـاطاالو ،مظـاهروكافـةوالتبـذیراإلسـرافمحاربـةو كبیـرة

.وعالمیامحلیاوالمتغیرةوالصعبة

oتحـدیاتهادولةالتواجهالتيجتماعیةاالواالقتصادیةالمشاكلجتیازاو والتنمیةالتطورعجلةدفع،

.الطویلةوالقصیرةالزمنیةالمراحلمختلففيوالمواردالسكانبینالتوازنعلىالمحافظةو

: الحكومي اإلنفاقمقومات ترشید :الثالثالفرع 

وذلـــــــــــك ســــــــــلوبهأدوات التــــــــــي یرتكــــــــــز علیهــــــــــا العناصــــــــــر واألاإلنفــــــــــاقیقصــــــــــد بمقومــــــــــات ترشــــــــــید 

تــــــــــي تــــــــــربط هــــــــــذه العناصــــــــــر ببعضــــــــــها بعضــــــــــافــــــــــي ضــــــــــوء مجموعــــــــــة التعلیمــــــــــات الواضــــــــــحة ال

:هم هذه المقومات مایليأومن 

تقـدیر والتقیــیم لتبـاع مـنهج اإیتطلـب عنصـر الدقـة :عـداد تقـدیرات بنـود الموازنـة الحكومیـةإدقـة : ال أو 

نشـــطة كمـــا یتطلـــب هـــذا العنصـــر المعرفـــة الجیـــدة لألنشـــطة المحتملـــة والمختـــارةجـــه األو ألالموضـــوعي 

نشـطة قبـل بحیـث یمكـن قیـاس تكـالیف هـذه األطـار تنظیمـي جیـدإ، ووضـعها فـي ارةالمحتملـة و المختـ

1.مادات المالیةتعتخصیص اإل

دارة المالیـة ن تحدیـد البعـد االقتصـادي لـإلأال شـك فـي :دارة المالیة تحدید البعد االقتصادي لإل: ثانیا 

لـــوب ویســـتند هـــذا البعـــد علـــى عـــدة یســـاعد فـــي تـــوفیر البیانـــات التحلیلیـــة الالزمـــة إلجـــراء الترشـــید المط

2: همها أعتبارات إ

oداري یتـــیح اســـتخدام محاســـبة إوجـــود تنظـــیم مـــع وجـــود تنظـــیم محاســـبي یعتمـــد علـــى نظـــم التكـــالیف

.175، ص 1993، المالیة العامة المصریة ، دراسة لالقتصاد العام المصري ، دار النهضة العربیة ، السید عبد المولى1
قتصــادیة ، صــندوق النقــد العربــي، إدارة المكالیــة العامــة ، دراســات إ، مفــاهیم تقلیدیــة و معاصــرة فــي علــى بــدويوبكربــأحمــد أ2

11، ص2001
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.ولیةؤ المس

o كثر من النفقة ذاتهاأربط تنظیم المحاسبة باستحقاق النفقة.
oتطویر النماذج و المستندات و الحسابات الحكومیة.
o بوحدات النشاط المختلفةالعامنفاقاإلجه أو ربط.

oعمالاستخدام نظم الرقابة المستخدمة في منظمات األ.

oموازنة قیمة المخرجات بتكلفة المدخالت.

ـــــــا  ـــــــة عناصـــــــر : ثالث ـــــــاءة و فعالی ـــــــع كف ـــــــاقرف ـــــــاءة عناصـــــــر :اإلنف ـــــــة وكف ـــــــع فعالی ـــــــب رف ویتطل

طریقــــــــة اســـــــــتخدام ویتوفـــــــــق ذلــــــــك علـــــــــى تكلفــــــــةأقــــــــلفضـــــــــل النتــــــــائج الممكنـــــــــة بأتحقیــــــــق اإلنفــــــــاق

فضــــــــــــــــل بــــــــــــــــدائل اســــــــــــــــتخدام المــــــــــــــــوارد أختیــــــــــــــــار إ ســــــــــــــــراف و ستئصــــــــــــــــال جــــــــــــــــذور اإلإ و مــــــــــــــــوالاأل

1.المحدودة

ــــــــاقكمــــــــا تتوقــــــــف فعالیــــــــة  ــــــــى مــــــــدى المقــــــــدرة والدراســــــــة والتحلیــــــــل المنطقــــــــي قبــــــــل اإلنف تخــــــــاذ إعل

ــــــــــــي هــــــــــــذا الصــــــــــــددأ ــــــــــــیني قــــــــــــرار ف ــــــــــــة ب ــــــــــــك مشــــــــــــاركة فعال ــــــــــــب ذل ــــــــــــة األو یتطل جهــــــــــــزة التنفیذی

.اإلنفاققرارات تخاذ إتشریعیة في وال

یجــــــب التركیــــــز :كثــــــر مــــــن طبیعــــــة النفقــــــة أتحقیــــــق التجــــــاه نحــــــو نوعیــــــة الخدمــــــة : رابعــــــا 

ــــــــــدیر تكــــــــــالیف الحصــــــــــول علیهــــــــــا ــــــــــد تق ــــــــــى وحــــــــــدة الخدمــــــــــة ذاتهــــــــــا عن ــــــــــاط هــــــــــذه نظــــــــــرا إلعل رتب

:عتبارات التالیة ویتطلب هذا التركیز مراعاة اإلبالمستفیدین منها

ي مبنـــــــــــــي علـــــــــــــى نوعیـــــــــــــة النشـــــــــــــاط وفئـــــــــــــات طـــــــــــــار تنظیمــــــــــــإنجــــــــــــاز وحـــــــــــــدة الخدمـــــــــــــة فـــــــــــــي إ. أ

.ماكن ومواقیت العملأالمتعاملین والمستفیدین من الخدمة و 

تحدیـــــــــــد قـــــــــــوة العــــــــــــاملین فـــــــــــي ضـــــــــــوء حجــــــــــــم العمـــــــــــل ومـــــــــــن خــــــــــــالل المقـــــــــــررات الوظیفیــــــــــــة . ب

قتصــاد السیاســي لتحدیــد أولیــات اإلنفــاق العــام ، رؤیــة عامــة ، كلیــة االقتصــاد و العلــوم السیاســیة  ، جامعــة ،اإلعبــد اهللا شــحاتة1
.3، ص 2009القاهرة ، 
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.داء واقعیةأمعدالت إلىالمستندة 

ــــــــــــــه لحــــــــــــــذف المتكــــــــــــــرر ودمــــــــــــــج المتشــــــــــــــابه و إ و تطــــــــــــــویر طــــــــــــــرق العمــــــــــــــل.ج ســــــــــــــتحداث إ جراءات

.المطلوب

علـــــــــى كطـــــــــرق ومواعیـــــــــد تقـــــــــدیمهانجـــــــــاز الخدمـــــــــة فـــــــــي ضـــــــــوء مقـــــــــاییس النفـــــــــع العـــــــــامإتقیـــــــــیم .د

ـــــــــتم أ ـــــــــار إن ی ـــــــــي ضـــــــــوء عـــــــــدد العـــــــــاملین والمســـــــــتفیدین والمشـــــــــرفین علـــــــــى أختی ســـــــــلوب التقیـــــــــیم ف

.تنفیذ الخدمات

لتــــــــزام بقواعــــــــد وطــــــــرق یجــــــــب اإل:تحدیــــــــد قواعــــــــد و طــــــــرق القیــــــــاس المحاســــــــبي :خامســــــــا 

:هم هذه القواعدأالحكومي ومن اإلنفاقئم مدخل ترشید القیاس المحاسبي التي تال

.التعبیر الكمي. أ
.عدم التحیز في القیاس.ب
.عداد التقدیرات المطلوبةإجتهاد في البعد عن اإل. ج

.طار عالقة التكلفة بالعائدإتحدید جدوى القیاس في .د

:م العااإلنفاقترشیدعملیةنجاحومتطلباتعناصر:الثالثالمطلب

إلـىتحتـاجذاتـهالوقـتفـيوهـيضـروریة خطـوةلكنهـابالسـهلةلیسـتالعاماإلنفاقترشیدعملیةإن

.وجهأحسنعلىإنجازهایمكنكيومتطلباتضماناتتوفیر

:العاماإلنفاقترشیدعناصر: ل والفرع األ 

أهمهـامنولعلعلیهارتكزتالتيوالدعائمالعناصرمنجملةتوافرالعاماإلنفاقترشیدعملیةتتطلب

:یليما

والحدعلىاألالسقفبینالمجال تضییقبذلكیتحقق:األمثلالعاماإلنفاقلحجمالدقیقالتحدید-1

الوظــائفإزاءالدولــةموقــفعــنالمعبــرالسیاســيالقــرارعلــىاإلنفــاقحجــمویتوقــفلإلنفــاق،األدنــى

االجتمــاعيالنظــامیحــددهبــدورهالــذيالموقــفوهــو،علمجتمــاإتجــاهبالحكومــةتتحملهــاأنیمكــنالتــي
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ضـروریةعتبـاراتاإلهـذهوكـلبها المجتمـع،یمرالتيالبیئیةظروفإلىباإلضافةالقائمواالقتصادي

الحــدي،الفكــرغــرارعلــىللتحلیــلكــأداةالمنفعــةاســتخدمناولــو،العــاملإلنفــاقاألمثــلالحجــملتحدیــد

النقطـة التـي تتعـادل عنـدها إلـىمـا تـم التوصـل إذایتحـدداإلنفـاقلهـذاألمثـلاالحجـمبأنالقولألمكن

الوظـائفتقسـیمفـإنالمنظـورهـذاومـنالنفقـة،لهـذهالحدیـةالمنفعةمعالمنفعة الحدیة للمنفعة العامة 

وٕانماالنظرقصرذلكفيألنالقطاعاتأوالنسبمعیارعلىیعتمدالالخاصةوالهیئاتالدولةبین

.1المحققةلمجتمع امصلحةتعظیممعیارعلىیعتمد

یعتبرو عامةحاجاتإلشباعالعامةالنفقةتكونأنضرورةبهنقصدو:ضابط المصلحة العامة -2

المصـالحلتحقیـقالعامـةالنفقـاتتخصـیصعدمهذاویتطلبالعامةالنفقةأركانمنأساسًیاركًناذلك

یســتهدفاإلنفــاقكــانمتــىولــذا، خــاصنفــوذمــنبــهیتمتعــونلمــاتالفئــاأواألفــرادبــبعضالخاصــة

2.الترشیدسیاسةعنوخروًجاالعامللمالهدركانخاصةحاجة

اع3- دأإتب ةواألمب إلـىاألمـوالتجهـتإوٕاالعلیـهالخـروجوعـدمالمبـدأهـذاحتـرامإضـرورة:لوی

إلـىیـؤديالـذياألمـرأهمیةأكثرومشروعاتمجاالتمنهاوحرمتأهمیةأقلومشروعاتمجاالت

علىقتصادياالالفكرتعرضوقد،المرجوةألثارهالعاماإلنفاقتحقیقوعدمالوطنيقتصاداإلتشویه

المقارنـة أنحیـث،والعائـدالتكلفـةتحلیـلذلـكالمبدأ ومـنهذاتطبیقمنتمكنالتياألدواتبعض

التكـالیفمـنأكبـرعوائـدهاتكـونالتيالمشاریعتلكتیارخإبتسمحالعائدومستوىالتكلفةتحلیلبین

هـذهمـنلكـلالمباشـرةاآلثـاروالموجـودةلألهـدافترجحیـةزانأو إعطـاءأنكمـاإلنشـائها،الالزمـة

3.العامةللمصلحةتحقیقابأفضلهاوالبدءبترتیبهایسمحالمشاریع

تعكــــــــسأنینبغــــــــيبحیــــــــث:المردودیــــــــةمــــــــنوالرفــــــــعالجــــــــودةضــــــــمانعلــــــــىالحــــــــرص-4

.84، 2002-2001قتصاد المالي ، مطبوعات كلیة التجارة ، جامعة المنوفیة ، اإل، سهیر محمد السید حسن1
.www.sndll-.arn.dz. www.askzad.com 11/16/2013. األولى  َزاَد، المكتبة العربیة الرقمیة

.32،ص 2009الرقابة المالیة النفقات العامة ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، ، بن داود إبراهیم2
.290، ص 1984، ترشید االنفاق العام ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، جامعة القاهرة ، عرفات التهامي ابراهیم3
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تعكـــــــــــسجیـــــــــــدةتكـــــــــــونأنفینبغـــــــــــي، العامـــــــــــةالنفقـــــــــــةعـــــــــــنتترتـــــــــــبالتـــــــــــيالنتیجـــــــــــةالمردودیـــــــــــة

ـــــــــياألمـــــــــوالقیمـــــــــة ـــــــــةصـــــــــرفتهاالت ـــــــــوفیرأجـــــــــلمـــــــــنالدول الحـــــــــرصمـــــــــع ، والخـــــــــدماتالســـــــــلعت

ـــــــــــى ـــــــــــبجـــــــــــل أمـــــــــــنوالســـــــــــلعالخـــــــــــدماتجـــــــــــودةعل أعمـــــــــــالمـــــــــــناإلضـــــــــــافیةالمصـــــــــــاریفتجن

المردودیـــــــــــــةفـــــــــــــإنذلـــــــــــــكإلـــــــــــــىوباإلضـــــــــــــافة، یفهـــــــــــــاتكالوعـــــــــــــنوالمتتابعـــــــــــــةالمتكـــــــــــــررةالتـــــــــــــرمیم

محاربــــــــــــةقصـــــــــــداالجتماعیـــــــــــةالعامـــــــــــةالنفقـــــــــــاتتحویــــــــــــلعلـــــــــــىتنطـــــــــــويللنفقـــــــــــةاالجتماعیـــــــــــة

مقابـــــــــلالفعالیـــــــــةمـــــــــندرجـــــــــةأعلـــــــــىعـــــــــنتبحـــــــــثأنینبغـــــــــيمصـــــــــلحةفكـــــــــلالفقـــــــــر،ظـــــــــاهرة

.تكلفةأقل

وعـنالمتوقعـةالمالیةواردالمعنالالزمةالمعلوماتجملةتوافریجب:المالیةالمعلوماتتوافر-5

مـنبالتأكـدیسـمحممـا،سـتعماللإلوقابلـةمعالجـةالمعلومـاتهـذهتكـونوأنالمختلفـةاإلنفـاقجـهأو 

الدراسةلبناءالتنبؤیةاألسالیبمختلفاستخدامیسمحكمامستقبًال،اإلنفاقو اإلیراداتحركةاتإتجاه

أوالتحصـیلعلـىالمعنیـةالجهـاتبقـدرةالتـاماكاإلدر جانـبإلـىواقعیـةأكثـرأسـسعلـىالالزمـة

التنبـؤاتدراسـةعلـىالقـدرةمـنأعقـدمهمـةواإلیراداتالنفقاتمنكلتحقیقمهمةأنحیثالصرف

.تنفیذهایصعبمشروعاتوتصمیمبإعدادالقیاموالمختلفة

:العاماإلنفاقترشیدعملیةنجاحمتطلبات: الفرع الثاني

لكنهـــــارشـــــیدعـــــامإنفـــــاقلوجـــــودلـــــىأو خطـــــوةهـــــيعناصـــــرهاوتكامـــــلالترشـــــیدعملیـــــةســـــالمةإن

العملیــــةهــــذهنجــــازإیمكــــنكــــيومتطلبــــاتضــــماناتتــــوافرإلــــىبحاجــــةكافیــــة فهــــيغیــــربمفردهــــا

:المتطلباتهذهأهمإلىیليفیماونشیرالمطلوبالوجهعلى

ترشیدلعملیةجًداضروريالراشدمالحكبمبادئااللتزامإن:للحكمسلیمةبیئةتوافرضرورة-1

الجمیع،إلىووصولهاالمعلوماتتدفقفيالشفافیةوتوفرالدولةلمواردالجیدةفاإلدارةالعاماإلنفاق

بمشاركةالسماحوكذاالتحصیلأوالصرفجانبفيسواءالدولةمواردعنالجادةوالمساءلةوالرقابة
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فضالً هذاذلك،فيفعالیساهمسوفلدولة و توجیه نفقاتهاالمجتمع في رسم سیاسات اأطیافجمیع

ترشیدعلىالنهایةفيیعملماالعامالمالوهدرالفسادأشكالكل یحاربالراشدالحكمأنعلى

.1العاماإلنفاق

ثیریُ لإلنفاقمعینةجهو ألالمواردتخصیصأنالمعلوممنأنهحیث:قویةسیاسیةإرادة- 2

أماممفتوحاالمجالكانماإذاخاصةالمتعارضة،المصالحذاتالفئاتبینحساسیاتالمنالعدید

هذهمثلتواجهقویةحكومةوجودفإنوعلیهالتخصیص،قراراتفيالنظرإعادةأوالمناقشةإمكانیة

خاذتاعلىالقدرةإلىباإلضافةأنهیعنيمماالترشید،عملیةالستكمالضروریاأمرایعدالتحدیات

.كاملةفعالیةالموازنةسیاسةإعطاءأجلمنتنفیذهعلىللتأثیرالالزمةاإلمكاناتتوفیریجبالقرار

والمشـــــــــــاركةالسیاســـــــــــیةاإلرادةتـــــــــــوفرإن:إدارتهـــــــــــاوحســـــــــــنالدولـــــــــــةأجهـــــــــــزةكفـــــــــــاءة-3

المرافــــــــــــــقمختلــــــــــــــفعلــــــــــــــىاإلشــــــــــــــرافیتــــــــــــــولىكــــــــــــــفءإداريجهــــــــــــــازغیــــــــــــــابفــــــــــــــيالفعالــــــــــــــة

ـــــــــــات ـــــــــــاالعامـــــــــــةوالهیئ ـــــــــــقال، لهـــــــــــاالمحـــــــــــددةبالوظـــــــــــائفموالقی لإلنفـــــــــــاقالترشـــــــــــیدعملیـــــــــــةیحق

ــــــــــثالعــــــــــام، ــــــــــيخاصــــــــــةنجــــــــــدحی ــــــــــدولف ــــــــــةال ــــــــــراضــــــــــعفاالنامی ــــــــــيكبی ــــــــــراداتتحصــــــــــیلف اإلی

المصــــــــــالحأصــــــــــحابمواجهــــــــــةعلــــــــــىالعمومیــــــــــةاإلدارةتقــــــــــوىالكثیــــــــــرةحــــــــــاالتوفــــــــــيالعامــــــــــة

.بسهولةالضرائبمنیفلتونحیث

ـــــــقینبغـــــــي:المكتســـــــبةالعلمیـــــــةللمعرفـــــــةالجـــــــادالتطبیـــــــق-4 التوصـــــــلیـــــــتممـــــــاكـــــــلتطبی

اقتصــــــــــادیةسیاســــــــــةإقامــــــــــةوكــــــــــذلكالعــــــــــاماإلنفــــــــــاقترشــــــــــیدعلــــــــــىالخبــــــــــرةطریــــــــــقعــــــــــنإلیــــــــــه

وتقـــــــــدیرواالقتنـــــــــاعالســـــــــماععلـــــــــىالقـــــــــدرةلـــــــــدیهاقویـــــــــةحكومـــــــــةوجـــــــــودرهینـــــــــةتكـــــــــونحكیمـــــــــة

بــــــــــهویعمــــــــــلبالنصــــــــــحیــــــــــؤمنشــــــــــعبرهینــــــــــةوكــــــــــذلكموضــــــــــوعیةبكــــــــــلومناقشــــــــــتهاالخبــــــــــرات

.بهلتزاماإلعلىالحاكمبرویج

. 181، ص2010-2009یة الحقوق، منشورات جامعة دمشق ، ، المالیة العامة والتشریع المالي ، كلیوسف شباط1
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مـــــــنالمعنیـــــــةالجهـــــــاتمختلـــــــفتســـــــتطیعبحیـــــــث:فعـــــــالورقابـــــــةمحاســـــــبةنظـــــــامتـــــــوفر-5

كــــــــــلتقیــــــــــیممــــــــــنویمكنهــــــــــاومجاالتــــــــــهالعــــــــــاماإلنفــــــــــاقعملیــــــــــاتكــــــــــلعلــــــــــىالتعــــــــــرفخاللــــــــــه

الــــــــرأيواطــــــــالعنشــــــــاطهانتــــــــائجبنشــــــــرلتزامهــــــــاإالدولــــــــة،قــــــــوةعلــــــــىدلیــــــــلأكبــــــــرولعــــــــلعملیــــــــة

أفرادهـــــــایطمـــــــئنمـــــــابقـــــــدرذلـــــــكفـــــــيالدولـــــــةنجـــــــاحبقـــــــدرإذبـــــــه،القیـــــــامتـــــــزعممـــــــاعلـــــــىالعـــــــام

وتضــــــــــمنالترشــــــــــیدعملیــــــــــةإنجــــــــــاحفــــــــــيالمســــــــــاهمةإلــــــــــىیــــــــــؤديمــــــــــاوهــــــــــذاإلیهــــــــــاتهــــــــــاهیئاو

.حقیقیةفعالیةالمنتهجةللسیاسة

ـــــــــــاداإل-6 ـــــــــــةعـــــــــــنبتع ـــــــــــك:الخـــــــــــاصالقطـــــــــــاعمزاحم ـــــــــــدإقامـــــــــــةبعـــــــــــدموذل مـــــــــــنالمزی

فیهـــــــــــا،لالســـــــــــتثمارالخـــــــــــاصللقطـــــــــــاعمجـــــــــــال الوفتح،للدولـــــــــــةالمملوكـــــــــــةالعامـــــــــــةالمشـــــــــــروعات

ـــــــــــتوقـــــــــــد ـــــــــــهالســـــــــــوققتصـــــــــــادإنحـــــــــــوالتوجـــــــــــهظـــــــــــلفـــــــــــيخاصـــــــــــةالتجـــــــــــاربأثبت بإمكـــــــــــانأن

حكـــــــــراكانـــــــــتالتـــــــــيالمشـــــــــروعاتمـــــــــنالكثیـــــــــرنجـــــــــازإفـــــــــيالخـــــــــاصالقطـــــــــاععلـــــــــىعتمـــــــــاداإل

نیكـــــــــو الخـــــــــاصالمســـــــــتثمرأنذلـــــــــكالدولـــــــــة،تنجزهـــــــــاممـــــــــاأقـــــــــلبتكلفـــــــــةوربمـــــــــاالدولـــــــــةعلـــــــــى

.ربحأكبرتحقیقجلأمناألموالعلىأكثرحریصا

مـــــــــنتحـــــــــدومعـــــــــاییرضـــــــــوابطوفـــــــــقالدولـــــــــةتـــــــــدخلیكـــــــــونأنالضـــــــــروريمـــــــــنأصـــــــــبحلهـــــــــذا

القطــــــــــــاعیســــــــــــتطیعقتصــــــــــــادیةانشــــــــــــاطاتعلــــــــــــىاالقتصــــــــــــادیةالمــــــــــــواردإنفــــــــــــاقفــــــــــــيتــــــــــــدخلها

ـــــــــبمـــــــــاوهـــــــــوأفضـــــــــلبشـــــــــكلیؤدیهـــــــــاأنالخـــــــــاص ـــــــــةمـــــــــنیتطل دورهـــــــــاصـــــــــیاغةإعـــــــــادةالدول

ـــــــــي ـــــــــقعـــــــــن، إنفاقهـــــــــایرشـــــــــدبمـــــــــااالقتصـــــــــاديلنشـــــــــاطاف ـــــــــادةدعـــــــــمطری ـــــــــرامجوزی ومشـــــــــاریعب

عملیـــــــــاتفـــــــــيمســـــــــاهمتهوزیـــــــــادةالخـــــــــدماتتقـــــــــدیمعملیـــــــــاتفـــــــــيالخـــــــــاصالقطـــــــــاعمشـــــــــاركة

.1الخوصصةسیاسةدعمعلىرئیسيبشكلتستندوالتيالتنمیة

-2000(، الحكــــم الراشــــد كمــــدخل حــــدیث لترشــــید االنفــــاق العــــام و الحــــد مــــن الفقــــر دراســــة حالــــة الجزائــــر شــــعبان فــــرج1

.94ص 2012، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة تخصص نقود و مالیة ، جامعة الجزائر، ) 2010
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: الحكومي اإلنفاقسالیب ترشید أ:الفرع الثالث

جـــــــــــراءات الالزمـــــــــــة لتنفیــــــــــــذ هـــــــــــذا الترشــــــــــــیداإلالحكــــــــــــومياإلنفـــــــــــاقد ســـــــــــالیب ترشــــــــــــیأیقصـــــــــــد ب

:همها مایليأوالتي من 

ـــــــــد األ-أ ـــــــــي یســـــــــعى المجتمـــــــــع تحدی ـــــــــىهـــــــــداف الت ـــــــــة وبصـــــــــفة مســـــــــتمرةإل تحقیقهـــــــــا بصـــــــــورة دقیق

ــــــــــــرات عتبــــــــــــارخــــــــــــذا فــــــــــــي اإلأهمیتهــــــــــــا النســــــــــــبیة هــــــــــــداف وفقــــــــــــا ألمــــــــــــع ترتیــــــــــــب هــــــــــــذه األ المتغی

.تمثل المرحلة التي یمر بها المجتمعاالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي

ــــــــــــة التــــــــــــي تمكــــــــــــن مــــــــــــن تحقیــــــــــــق هــــــــــــذه األ-ب ــــــــــــرامج البدیل هــــــــــــداف بمــــــــــــا حصــــــــــــر وتحدیــــــــــــد الب

ن تقـــــــوم بهـــــــا الدولـــــــة وتلــــــــك التـــــــي یقـــــــوم بهــــــــا أیتضـــــــمنه ذلـــــــك مـــــــن تحدیــــــــد البـــــــرامج التـــــــي یجــــــــب 

.القطاع الخاص

قیــــــــــــق فضــــــــــــل البــــــــــــرامج قــــــــــــدرة علــــــــــــى تحأســــــــــــالیب التحلیــــــــــــل الممكنــــــــــــة الختیــــــــــــار أاســــــــــــتخدام -ج

.هداف المجتمعأ

لیـــــــــه ذلـــــــــك مـــــــــن إهـــــــــداف ومـــــــــا یـــــــــؤدي تخصـــــــــیص المـــــــــوارد وفقـــــــــا لهیكـــــــــل بـــــــــرامج تحقیـــــــــق األ. د

ضـــــــــــطالع بـــــــــــالبرامج مـــــــــــع داري للدولـــــــــــة بمـــــــــــا یتفـــــــــــق و متطلبـــــــــــات اإلعـــــــــــادة تنظـــــــــــیم الهیكـــــــــــل اإلإ

.نشطة ومهامأمكوناتها من برامج فرعیة و إلىتفصیل البرامج 

لویــــــــات أو ت وفقــــــــا لمــــــــا یطــــــــرأ مــــــــن تغییــــــــرات علــــــــى علــــــــى فتــــــــرااإلنفــــــــاقعــــــــادة تقیــــــــیم بــــــــرامج إ-ه

.هداف وعلى دور كل من الدولة والقطاع الخاص في القیام بهااأل

ــــــــه -و ــــــــق التنفیــــــــذ مــــــــع مــــــــا ســــــــبق التخطــــــــیط ل ضــــــــرورة تــــــــوافر نظــــــــام رقــــــــابي فعــــــــال یضــــــــمن تواف

نجــــــــــاز مــــــــــع تطــــــــــویر مفهــــــــــوم ن تتضــــــــــمن عملیــــــــــة الرقابــــــــــة مراجعــــــــــة مســــــــــتمرة لطــــــــــرق اإلأعلــــــــــى 

.الرقابة التقییمیةإلىالرقابة المستندیة 

ـــــــــاء بمتطلبـــــــــات -ز ـــــــــى الوف ـــــــــة بمـــــــــا یجعـــــــــل هـــــــــذه التقســـــــــیمات قـــــــــادرة عل تطـــــــــویر تقســـــــــیمات الدول
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ــــــــــة التخطیطیــــــــــة علــــــــــى المســــــــــتویین الكلــــــــــي تخصــــــــــیص المــــــــــوارد بــــــــــین الدولــــــــــة والقطــــــــــاع ( الوظیف

، وقـــــــــــادرة علـــــــــــى الوفـــــــــــاء )تخصـــــــــــیص المـــــــــــوارد داخـــــــــــل قطاعـــــــــــات الدولـــــــــــة( والجزئـــــــــــي) الخـــــــــــاص

والرقابـــــــــــــة المســـــــــــــتندیة، بمـــــــــــــا یضـــــــــــــمن ) الرقابـــــــــــــة التقییمیـــــــــــــة( داءى األبمتطلبـــــــــــــات الرقابـــــــــــــة علـــــــــــــ

.هداف المجتمعأالحكومة في تحقیق ستخدام الموارد ومن ثم تعظیم دورإفعالیة 

إلــــــــــــىهــــــــــــداف التــــــــــــي یســــــــــــعى المجتمــــــــــــع الحكــــــــــــومي یتطلــــــــــــب تحدیــــــــــــد األاإلنفــــــــــــاقن ترشــــــــــــید إ

میتهـــــــــا النســـــــــبیة مـــــــــع ههـــــــــداف وفقـــــــــا ألتحقیقهـــــــــا بصـــــــــورة دقیقـــــــــة ومســـــــــتمرة مـــــــــع ترتیـــــــــب هـــــــــذه األ

عتبــــــــــــار المتغیــــــــــــرات االقتصــــــــــــادیة واالجتماعیــــــــــــة والسیاســــــــــــیة التــــــــــــي یمــــــــــــر بهــــــــــــا خــــــــــــذ فــــــــــــي اإلاأل

ـــــــــــل الممكنـــــــــــة إلأفضـــــــــــل أالمجتمـــــــــــع، واســـــــــــتخدام  ـــــــــــارســـــــــــالیب التحلی ـــــــــــرامج قـــــــــــدرة أختی فضـــــــــــل الب

االنفــــــــــاق عــــــــــادة تقیــــــــــیم هــــــــــذه البــــــــــرامجإهــــــــــداف المجتمــــــــــع كمــــــــــا یمكــــــــــن القیــــــــــام بأعلــــــــــى تحقیــــــــــق 

ــــــــرات وفقــــــــا لمــــــــا ی ــــــــى فت ــــــــى عل ــــــــرات عل ــــــــات األأو طــــــــرأ مــــــــن تغی ــــــــوافر أهــــــــداف كمــــــــا یجــــــــب لوی ن یت

ــــــــه و المراجعــــــــة المســــــــتمرة لطــــــــرق اإل نجــــــــاز مــــــــع نظــــــــام رقابــــــــة فعــــــــال لتنفیــــــــذ مــــــــا تــــــــم التخطــــــــیط ل

.عتبار تقییم ما تم انجازهخذ بعین اإلاأل

ـــــــــــــــرارات اإلان جـــــــــــــــودة المعلومـــــــــــــــات المحإ ـــــــــــــــي ترشـــــــــــــــید الق ـــــــــــــــؤثر ف ـــــــــــــــة بالقطـــــــــــــــاع ســـــــــــــــبیة ت داری

ن تحقـــــــــــق الوحـــــــــــدة أالعـــــــــــام هـــــــــــو اإلنفـــــــــــاقرئیس مـــــــــــن عملیـــــــــــة ترشـــــــــــید والهـــــــــــدف الـــــــــــ، الحكـــــــــــومي

حســـــــــــــــن وجـــــــــــــــه ممكـــــــــــــــن و أســـــــــــــــتخدامها لمواردهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى إهـــــــــــــــداف المحـــــــــــــــددة بالحكومیــــــــــــــة األ

قتصــــــــــاد غیــــــــــر المرغــــــــــوب فیهــــــــــا علــــــــــى اإلثــــــــــاروتجنــــــــــب األ،ســــــــــرافها و تبــــــــــذیرهاإالحیلولــــــــــة دون 

.الوطني
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:للمشاریع العامةةجتماعیاسة الجدوى االداة لدر أنظام تحلیل التكلفة والعائد ك:الثانيالمبحث 

یعد تحلیل التكلفة والعائد من التقنیـات التـي تسـاعد صـناع القـرار فـي القطـاع العـام علـى تطبیـق مبـدأ 

الكفـاءة االقتصـادیة فــي توجیـه المــوارد النـادرة، حیــث تبحـث هـذه األداة فــي تكـالیف وعوائــد البـدائل التــي 

البـدیل الـذي یحقـق إلـىیع أن یحیط بأثار تلك البدائل وبالتـالي الوصـول أمام صناع القرار بحیث یستط

یتضــمن لــیس فقــط أنــهحیــث هــذا األســلوب التحلیلــي یعتبــر نموذجــا توجیهیــا، مبــدأ الكفــاءة االقتصــادیة

ثـار البـدائل التـي أمـام صـناع القـرار، وٕانمـا یحـدد أیضـا بعـض القواعـد التقریریـة أأووصفا لجمیع نتـائج 

.ر من بین تلك البدائل على ضوء تفضیالت صناع القرارختیالإل

:ماهیة ومعاییر نظام تحلیل التكلفة والعائد: ل والمطلب األ 

:ماهیة نظام تحلیل التكلفة والعائد: ل والفرع األ 

ظهــــــــــر تحلیــــــــــل التكلفــــــــــة و العائــــــــــد كـــــــــــفكرة و بشــــــــــكل علمــــــــــي فــــــــــي منتصــــــــــف القــــــــــرن التاســــــــــع 

الــــــــــذي اقتــــــــــرح ، المفكــــــــــر الفرنســــــــــي جــــــــــول دوبیــــــــــهىإلــــــــــكتشــــــــــافهااویعــــــــــود الفضــــــــــل فــــــــــي عشــــــــــر

تطبیقهـــــــــا فــــــــــي مجــــــــــاالت المشــــــــــاریع العامــــــــــة كالجســـــــــور و الطــــــــــرق و غیرهــــــــــا مــــــــــن المشــــــــــاریع، و 

1920ففــــــــــي ، فــــــــــي بدایــــــــــة القــــــــــرن العشــــــــــرین االقتصــــــــــادي اإلنجلیــــــــــزي بیجـــــــــــوةقــــــــــد طــــــــــور الفكــــــــــر 

.نشــــر كتابــــا وضــــح فیــــه العوائــــد االجتماعیــــة والتكــــالیف االجتماعیــــة

ویتضـــــــــمن العائـــــــــد هـــــــــو طریقـــــــــة عملیـــــــــة لتقــــــــــییم المشـــــــــاریع المرغـــــــــوب تنفیـــــــــذهاو فمفهـــــــــوم التكلفـــــــــة

ـــــــــة بكـــــــــل مشـــــــــروع بهـــــــــدف إ ـــــــــع التكـــــــــالیف المتعلق جـــــــــراء الدراســـــــــات الالزمـــــــــة لتحــــــــــدید وتقیـــــــــیم جمی

تســـــــــــــتخدم ســـــــــــــتثمارلالالتأكـــــــــــــد مـــــــــــــن إن جمیـــــــــــــع اإلمكانیـــــــــــــات والمـــــــــــــوارد المالیـــــــــــــة المخصصـــــــــــــة 

ـــــــــــى برنـــــــــــامج االســـــــــــتثمارات ا ز الفوائـــــــــــد االجتماعیـــــــــــة لهـــــــــــاو اتتجـــــــــــبحیـــــــــــثلمالئـــــــــــمللحصـــــــــــول عل

.1التكالیف االجتماعیة 

1 David Pearce, Giles Atkinson, Susana Mourato, Cost-Benefit Analysis and the Environment
RECENT DEVELOPMENTS, OECD 2006; , Pp 17.
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تقــــــــدیر وتقیــــــــیم "بـــــــــالعائــــــــدو أســــــــلوب تحلیــــــــل التكلفــــــــة 1ساســــــــون وٕاســــــــكافیركــــــــل مــــــــن عــــــــرف و 

لصـــــــــــافي العوائـــــــــــد المصـــــــــــاحبة لعـــــــــــدد مـــــــــــن البـــــــــــدائل المقصـــــــــــود منهـــــــــــا تحقیـــــــــــق أهـــــــــــداف عامـــــــــــة 

عــــــــــة مــــــــــن اإلجــــــــــراءات التحلیلیــــــــــة وبالتــــــــــالي فــــــــــإن هــــــــــذا األســــــــــلوب عبــــــــــارة عــــــــــن مجمو ". محــــــــــددة

تكـــــــــوین قائمـــــــــة بالتكـــــــــالیف والعوائـــــــــد المصـــــــــاحبة لكـــــــــل بـــــــــدیل مـــــــــن البــــــــــدائل إلـــــــــىالتـــــــــي تـــــــــؤدي 

.األهداف العامة تحت الدراسةأوالتي تحقق الهدف

اخــر القــرن العشـرین مــع وجــود نــدرة أو أخــرى فـي إلــىو التكـالیف العامــة مــن سـنة اإلنفــاقونتیجـة لتزایــد 

كأحد األسالیب الرئیسة لترشید عملیة ،العائدو م الباحثون بتطویر أسلوب تحلیل التكلفة قا،للموارد الدول

تخــاذ القــرار فــي القطــاع العــام لتوجیــه المــوارد النــاذرة لتعــود بــأكبر عائــد علــى المجتمــع وبالتــالي إ صــنع و 

.زیادة رفاهة

في تصـوره المتكامـل Cost–Benefit Analysisومن هذه المنطلق یمكن القول إن تحلیل التكلفة والعائد

ال یقتصــر علــى تحلیــل العائــدات والتكــالیف التــي یمكــن قیاســها باألســالیب الكمیــة،بل یشــكل فــي ذات 

فــــي التنمیــــة االقتصــــادیةالوقــــت حجــــم ونوعیــــة السیاســــات المطلــــوب دعمهــــا لتحقیــــق نجــــاح سیاســــات

.المجتمع

: عائدالخطوات األساسیة في تحلیل التكلفة و ال: الفرع الثاني 

ختالف لـیس فـي أساسـیات األسـلوب وهذا اإل، آخرإلىرغم أن عدد هذه الخطوات یختلف من باحث 

&Stocky(یــرى وكمثــالوٕانمــا فــي تفاصــیله Zeckhauser،1978 : أن تطبیقــه یتكــون مــن الخطــوات )136

:التالیة

.المشروعات محل التحلیلأوتحدید المشروع : لىو الخطوة األ 

اســــلوب نــــاجع فــــي تحلیــــل السیاســــات والبــــرامج العامة،مجلــــة جامعــــة : العائــــد و ، تقنیــــة تحلیــــل التكلفــــة الیــــاميس أو احمــــد مــــد1

).هـــــ1426-م2005( 167-113: ،ع ،ص ص19، معبد العزیز ، االقتصاد و االدارة
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أووهذا یعني تحدیـد البـدیل ، المشروعات محل التحلیلأوع القرار أن یحدد المشروع یجب على صان

البـــدائل التـــي ســـوف یـــتم تحلیـــل تكالیفهـــا وعوائـــدها وذلـــك لرؤیـــة مـــدى تحقیقهـــا للكفـــاءة االقتصـــادیة فـــي 

. استغالل الموارد

:مستقبلیةأوضرة سواء كانت حااإلیجابیة وغیر اإلیجابیةتحدید جمیع اآلثار: الخطوة الثانیة

وهـذا ، مستقبلیة للمشـروع تحـت الدراسـةأوسواء كانت حالیة المشروعمنوالعائدللمنافعواضحتحدید

1.الخالف نابع جزئیا من أن هناك عدة أنواع من التكالیف وعدة أنواع من العوائد ألي مشروع

مشروع العام وتمثل إضـافة زیـادة فـي فالعوائد الحقیقیة هي تلك التي یحصل علیها المستهلك النهائي لل

وفـي المقابـل هنـاك التكـالیف الحقیقیـة وهـي تكـالیف المشـروع التـي تـم إقامتـه ولـم ، إجمالي رفاه المجتمع

.تنفق في أغراض أخرى 

تحدث بسبب التغیرات " هذه العوائد والتكالیف، أما الصنف الرئیس اآلخر فهو العوائد والتكالیف المالیة

وكنتیجـة . ألسعار والتي تظهر عندما یعدل االقتصاد نفسه مقابل تقدیم تلـك الخدمـة العامـةالنسبیة في ا

یحرز بعض األشخاص مكاسب ولكنها تطمس بالخسائر التي تحـدث ألشـخاص آخـرین، وبالتـالي لذلك

" ا تعكس في مجملها مكاسب للمجتمع بأجمعهنهإف

إن مكاسـب كهـذه ال ، طریـق سـریع قـد زادتفترض أن مداخیل المطاعم بسـبب إقامـة مشـروعإوكمثال

بسبب أن هذه المكاسب قد تعادلـت مـع التكـالیف التـي لحقـت بـآخرین تعكس زیادة في مكاسب المجتمع

یتجاهــل مثــل ،العائــدو وبالتــالي فــإن تحلیــل التكلفــة ، مثــل المطــاعم والمحــالت التجاریــة فــي أمــاكن أخــرى

. هذه العوائد

ــیم: الخطــوة الثالثــة بعــد إتمــام عملیــة التنبــؤ باآلثــار اإلیجابیــة وغیــر اإلیجابیــة : مالیــة لألثــارتحدیــد ق

یجب على المحلل أن یعطي قیما لتلك اآلثار، حیث یتم تسجیل اآلثار اإلیجابیة للمشروع تحت الدراسة
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. في حین یتم تسجیل اآلثار غیر اإلیجابیة كتكالیفكعوائد

یـــــــــتم فـــــــــي هـــــــــذه الخطـــــــــوة حســـــــــاب :عحســـــــــاب صـــــــــافي عوائـــــــــد المشـــــــــرو :الخطـــــــــوة الرابعـــــــــة

ــــــــــــد المشــــــــــــروع ــــــــــــدهصــــــــــــافي عوائ ــــــــــــاقص أي صــــــــــــافي عوائ ــــــــــــد المشــــــــــــروع ن وهــــــــــــي إجمــــــــــــالي عوائ

إن حســــــــــــاب صــــــــــــافي عوائــــــــــــد مشــــــــــــروع مــــــــــــا یوضــــــــــــح مــــــــــــا إذا كــــــــــــان هــــــــــــذا ، إجمــــــــــــالي تكالیفــــــــــــه

Stokey(المشـــــــــــروع یجتـــــــــــاز مـــــــــــا أســـــــــــماه  and Zeckhasuer،1978 ( مـــــــــــا أوالقاعـــــــــــدة األساســـــــــــیة

".هكس-كالدور" یطلق علیه المحللون معیار 

Kaldor-Hicksهكـــــــــــــس –معیـــــــــــــار كالـــــــــــــدور "و یقتـــــــــــــرح   criterion "2 بـــــــــــــأن أي تغییـــــــــــــر فـــــــــــــي

ـــــــــث  ـــــــــر مـــــــــن حی ـــــــــى كـــــــــان الرابحـــــــــون مـــــــــن هـــــــــذا التغیی ـــــــــه مت ـــــــــا فی ـــــــــة االقتصـــــــــاد یكـــــــــون مرغوب حال

ــــــــاك خاســــــــر مــــــــن جــــــــراء هــــــــذا أو یعوضــــــــون المبــــــــدأ ــــــــالي ال یكــــــــون هن ــــــــذین تضــــــــرروا، وبالت ــــــــك ال لئ

ال یتطلــــــــــب أن یــــــــــتم هــــــــــذا التعــــــــــویض فــــــــــي هــــــــــذا المعیــــــــــارلكــــــــــن ، التغییــــــــــر مــــــــــن حیــــــــــث التغییــــــــــر

.حتمالیة ألن یتم هذا التعویضإأووٕانما یتطلب أن یكون هناك إمكانیة الواقع

یمكـــــــــن أنـــــــــهو أهمیـــــــــة أن تفـــــــــوق عوائـــــــــد أي مشـــــــــروع تكالیفـــــــــه" هكـــــــــس-كالـــــــــدور" ویؤكـــــــــد معیـــــــــار 

ـــــــث یصـــــــبح جمیـــــــع األطـــــــراف فـــــــي حـــــــال أف ضـــــــل إیجـــــــاد طریقـــــــة مـــــــا لتوزیـــــــع صـــــــافي العوائـــــــد بحی

. مما كانوا علیها قبل المشروع 

:قیاس العوائد و التكالیف : الفرع الثالث 
: قیاس العوائد: ال أو 

سـتعداد یقـوم تحلیـل وتقیـیم عوائـد أي مشـروع عـام علـى مفهـوم اإل: طریقة االستعداد للدفع و للقبـول. أ

أودا لدفعـه مقابـل سـلعة مبلـغ یكـون هنـاك شـخص مـا مسـتعأعلـىستعداد للدفع یعني فمقیاس اإل، للدفع

-10نـدوة الحكومـة االلكترونیـة الواقـع والتحـدیات ، دراسـة العائـد و التكلفـة لمشـاریع الحكومـة اإللكتروتیـة ، سامي محمـد صـدقي1
.16بلدیة مسقط ، ص،2003مایو12

ي تحلیــل السیاســات و البــرامج العامة،مجلــة جامعــة عبــد اســلوب نــاجع فــ: العائــد –، تقنیــة تحلیــل التكلفــة س الیــاميأو احمــد مــد2
).هـــــ1426-م2005( 167-113: ،ع ،ص19العزیز، االقتصاد و االدارة، م
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مقابل أن یتخلـى عـن السـلعة أما مقیاس االستعداد للقبول فیعني أدنى مبلغ یقبل به الشخص، خدمة ما

.وبالتالي یعیش بدونهاالخدمةأو

عوائد برنامج حكومي هي من خالل النظـر الطریقة الثانیة لقیاس: الزیادات في التقییم الرأسمالیة . ب

ففـي العدیـد مـن الحـاالت یكـون مـن المـأمول أن ، ي تحدثها البرنامج في القیم الرأسـمالیةالزیادات التإلى

.كلیهماأوالممتلكات أوزیادة في تدفقات مكاسب األشخاص الإلىیؤدي أي برنامج حكومي 

أمــا الطریقــة الثالثــة الشــائعة بــین المحللــین لقیــاس عوائــد برنــامج مــا فهــي : التخفــیض فــي التكــالیف . ج

و كأمثلة على ذلـك یسـتطیع أي محلـل أن ، دید ما إذا كان البرنامج یخفض التكالیف ألهداف محددةتح

یـــرى مـــا إذا كـــان هنـــاك قـــانون جدیـــد مـــن قبـــل إدارة األغذیـــة واألدویـــة یخفـــض التكـــالیف التـــي یتحملهـــا 

.الشخص متوسط الدخل

المشـروعات، إال أن مـن أبسـط رغـم أن هنـاك طرقـا مختلفـة لتصـنیف تكـالیف :قیاس التكـالیف : ثانیا 

).Kelso،1984(الطرق في تصنیف تكالیف أي مشروع هي الطرق األربعة التي اقترحها كیلسو 

تكـالیف التخطــیط للمشـروع تحــت : ویتضــمن هـذا النــوع مـن النفقــات عناصـر مثــل: نفقـات المشــروع . أ

.الفعلیة للمشروع الدراسة، تكالیف اإلعداد، وتكالیف االستثمار

النـوع الثـاني مـن التكـالیف المباشـرة هـو تكـالیف التشـغیل : تكالیف التشغیل و الصیانة واإلصـالح . ب

. والصیانة واإلصالح

قیمــة الفــرص الضــائعة، بســبب أن المــوارد إلــىتشــیر تكــالیف الفرصــة : تكــالیف الفرصــة الضــائعة.  ج

. في أشیاء أخرىستخدامهااالمتاحة نادرة، حیث إن استخدامها في شيء ما یحول دون 

:1قتصاد القوميالتكلفة من وجهة نظر اال: ثالثا 

، الجـدوى االقتصــادیة للمشـروعات االسـتثماریة وقیـاس الربحیــة التجاریـة و القومیـة ، مكتبـة و مطبعــة سـمیر محمـد عبــد العزیـز1

.193، ص 2000االشعاع الفنیة ، 
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: القومي یتم تعدیل بیانات الكلفة التجاریة على النحو التاليقتصادااللحساب التكلفة من وجهة نظر 

ســلع وســیطة تســتورد مــن الخــارج و أولیــةأو المشــروع ســیعتمد علــى خامــات و مــواد إنتــاجإذا كــان .أ

تفــرض ضــرائب جمركیــة علــى الــواردات، فــإن مــا یدفعــه المشــروع مــن هــذه الضــرائب تــدخل كانــت الدولــة

بالنســبة لالقتصــاد القــومي فــال تعتبــر الضــرائب الجمركیــة عنصــر أمــا، ضــمن عناصــر التكلفــة التجاریــة

وكــذلك الوضــع ، الربحیــة القومیــةإلــىو علــى ذلــك یتعــین خصــمها مــن التكلفــة التجاریــة للوصــول ،تكلفــة

حیـث ال تعتبـر تكلفـة ، التـي تـؤثر فـي الربحیـة التجاریـة كالعناصـر تكلفـةاألخرىبة لكافة الضرائب بالنس

.حقیقیة من وجهة نظر االقتصاد القومي 

بالنســـــبة للمـــــوارد التـــــي یســـــتخدمها المشـــــروع یتعـــــین عنـــــد حســـــاب الربحیـــــة القومیـــــة تقـــــدیرها علـــــى .ب

.لالستخداماتدیلة التكلفة الحقیقیة التي تعتمد على الفرص البأساس

ــــدفع إذا.ج ــــة ب ــــاتقامــــت الدول ــــاجللمشــــروع بهــــدف تمكینــــه مــــن إعان ــــة اإلنت ــــة تجاری ــــلبتكلف ــــهإفأق ن

.للتكلفةاإلعاناتیتعین عند حساب الربحیة القومیة إضافة قیمة تلك 

وكـــــان ســـــعر الصـــــرف بـــــین العملــــــة ،األجنبـــــيإذا كانـــــت تكلفـــــة المشـــــروع تتضـــــمن جـــــزءا بالنقـــــد .د

.غیر حقیقي فیجب تعدیل التكلفة عند حساب الربحیة القومیةاألجنبیةو المحلیة 

: االجتماعیةالتحلیل الرئیسي للربحیة :الثانيالمطلب 

:االجتماعیةمفهوم الربحیة :لواأل الفرع 

یركــز معیــار الربحیــة االجتماعیــة علــى تقــویم المشــروع مــن وجهــة نظــر اقتصــادیة واجتماعیــه بالقــدر 

وطبقــا لهــذا المعیــار یــتم تفضــیل ، تســاب اثــر المشــروع علــى االقتصــاد القــومي والمجتمــعالــذي یعنــي اح

وتتمثل الربحیة االجتماعیة في النسبة بین ، من غیرهاأكثرحیتها االجتماعیة المشروعات التي تكون رب

أهــدافمنــافع المشــروع بعــد ترجیحهــا بصــورة مناســبة وبــین تكالیفــه المقــدرة بصــورة مالئمــة علــى ضــوء 

). التكلفة االجتماعیة/ تحلیل العائد (وتعرف هذه النسبة بــ التنمیة القومیة للدولة
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األسـعارتكلفة و منافع المشروعات ال تنعكس بصورة كافیة فـي ظـل أنإلىوقد بدأ التحلیل باإلشارة 

وقـت الـذي فـي المجتمعـةإلیهـاتكـون اقتصـادیة بـالنظر أنمجموعة من المشـروعات یمكـن أنالسائدة و 

الخارجیــة الوفــوراتتبــدو فیــه غیــر مربحــة مــن وجهــة نظــر المســتثمر الفــردي الــذي ال یأخــذ فــي اعتبــاره 

.الناجمة عن المشروعات موضوع الدراسة 

تنسیق على مستوى حكومي لقرارات االستثمار إیجادیلزم أنهبحاث في هذا المجال وكانت خالصة األ

اسـتثمار معـین الزیـادة إنتاجیـةحتسـابایتضـمن أنوارد وینبغـي اسـتخدام للمـأفضـلحتى یمكـن تحقیـق 

. األخرىالناجمة في ربحیة االستثمارات في القطاعات 

:االجتماعیةالتطبیقي لمعیار الربحیة اإلطار:الثانيالفرع 

التجاریـة فـي أوال یعنـي االسـتغناء عـن الدراسـة الجزئیـة دور حكـوميأوإن وجود استثمارات حكومیة 

إطــــارواالختیــــار فیمــــا بینهــــا فــــي اتخــــاذ القــــرارات االقتصــــادیة، بــــل یتعــــین دراســــة المشــــروعات العامــــة

وینبغـي تصـحیح ، من خالل تفاعالت قوى السوق كلما كان ذلك ممكنـاأواحتیاجات المستهلك النهائي 

لتصـحیح ویـدور ا، علـى المسـتوى الكلـياإلجمالیـةبعض المؤشـرات إدخالالدراسات الجزئیة عن طریق 

وصـــعوبات تعمـــیم نهـــج لـــة التغلـــب علـــى نقـــائص الدراســـة الجزئیـــةو االتعـــدیل بصـــفة عامـــة حـــول محأو

أســبابأهــمومــن ، الجزئــي فــي دراســة المشــروعات وتخصــیص المــوارد علــى المســتوى القــومياألســواق

: نقائص الدراسة الجزئیة التي تتطلب تعدیال من وجهة النظر االجتماعیة نجد

یعبـر فـائض المسـتهلك عـن الفـرق بـین مـا یرغـب المسـتهلك فـي دفعـه للحصـول :ستهلكالمائض ف.  أ

ن یتالشـى هـذا الفـائض فـي ظـروف التـوازن بالنسـبة للوحـدة أو یفتـرض على السلعة وبین ما دفعه فعال

المــدفوع مــع الســعر الــذي یرغــب المســتهلك فــي دفعــه ، ومــن ثــم بموجــب خیــرة حیــث یتعــادل الســعراأل

ـــل الجزئـــي للمشـــروعات فـــائض المســـتهلك فـــي النظریـــة الح ـــدخل التحلی ـــة فـــي تخصـــیص المـــوارد ال ی دی

الحدیـة، فـیمكن فـي هـذا إنتاجیتهاال تعكس بالضرورة أیضااإلنتاجعوامل أسعارولما كانت ،االعتبار



ي وأسالیبه نفاق الحكومتطور مفهوم ترشید اإل الفصل الثالث                        

142

.المشروعاتبفائض المستهلك عند االختیار بین سترشاداالالموقف 

للصـیغوفقـااالجتماعیـةوالربحیـةاالقتصـادیةوالربحیـةالخاصـةالربحیـةبـینیكـون الفـرقعـاموبشكل

:التالیة

التكالیف الكلیة- اإلیراد الكلي بسعر السوق =الربحیة الخاصة  

التكالیف الكلیة- الظلاإلیراد الكلي بسعر =الربحیة االقتصادیة

لكفائض المسته+الربحیة االقتصادیة  =الربحیة االجتماعیة

ویـتم الـدخلتوزیـع إعـادةالوسائل المسـتخدمة فـي أهمتعد المشروعات الجدیدة من :الدخلتوزیع .  ب

بـل واقتصـادیة سیاسـیةالمباشـرة مـن وجهـة نظـر اجتماعیـة و األخـرىاألسالیبتفضیلها على الضرائب و 

.السلبیة على الحوافز الفردیةاآلثارعندما ال تنطوي على نفس أیضا

نفس الحجـم إلىالسوق المستخدمة في تقویم عناصر التكلفة والمنفعة للمشروع تشیر أسعارولما كانت

إدخــالینبغــي نــهإف، األقــالیمأواألفــرادودون اعتبــار لــنمط توزیــع الــدخل بــین مــن رفاهیــة المســتفیدون

إعطــاءیكفــل إحصــائيبعــض التعــدیالت علــى التحلیــل الجزئــي للمشــروعات عــن طریــق اختیــار معیــار 

المجموعات إلىوبحیث یمكن ترجیح الدخل الذي یؤول تة للمنافع المستمدة من المشروعاتو امتفزانأو 

.المختلفةاألقالیمأو

تسـتحق أوالتـي تـؤول ) التكـالیف( السـالبةأو) المنـافع( الموجبـةاآلثـاریقصـد بهـا :الخارجیـةاآلثار.ج

أوویصـعب عـادة تقویمهـا بشـكل مباشـر ع على جهـات بخـالف الجهـة التـي تشـرف علـى تنفیـذ المشـرو 

المتبـــادل بـــین عتمـــاداالومـــن المنـــافع الســـلبیة تلـــوث الهـــواء و البیئـــةاآلثـــارمـــن ، األســـواقعـــن طریـــق 

، فهـــذه أخـــرىالمشـــروعات بحیـــث یـــتم تعـــویض انخفـــاض المنـــافع فـــي احـــد المشـــروعات مـــن مشـــروعات 

تنفیـــذ المشـــروعات علـــى المســـتوى القـــومي، فـــي الحســـبان عنـــد أخـــذهاتلـــك التكـــالیف ینبغـــي أوالمنـــافع 

.خاصة في حاالت التنفیذ على شكل مجموعات متكاملة
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األســعاروبصــفة عامــة تحــتم هــذه النقــائص علــى المخطــط القــومي تالفــي الثغــرات فــي فاعلیــة جهــاز 

ك  وكـذاجتماعیـةاالبإدخال التعدیالت والتصـمیمات علـى الربحیـة التجاریـة للمشـروعات لـتعكس الربحیـة 

.بهااإلحاطةعن األسواقآلیةتضمین العناصر التي تعجز 

:المشاریعختیاراوتقییمفيالمركبةالمعاییروالجزئیةالمعاییر: الثالث الفرع 

:االجتماعیةالربحیةنظروجهةمنالمشاریعاختیاروتقییمفيالجزئیةالمعاییر: الأو 

تعكسـها التـيالجزئیـةالمعـاییرمـنعـددعلـىاالجتماعیـةالنظـروجهـةمـنالمشـاریعتقیـیمیعتمـد

كـلأنو یالحـظ، بـالمجتمعالسیاسیةواالجتماعیةواالقتصادیةالظروفعنفضالالتنمیةأهداف

وٕانالـبعضلبعضـهاا مكملـةأنهـیعنـي ممـااألهـدافمـنمعینةجزئیةیعكسالمعاییرهذهمنمعیار

:وهيالحاالت كلفياآلخرللبعضبدیالیكونالبعضهاكان

تعانيالدول التيفيالتوظفهدفبهایتمتعالتيالمرتفعةالنسبیةلألهمیةنظرا:معیار التوظیف . أ

واختیـارفـي تقیـیمإلیهـاسـتناداالیـتمالتـيالهامـةالمعـاییرأحـدالهـدفهـذایصبحالبطالة،مشكلةمن

بحیـثبصـفة خاصـةالعـامفـي القطـاعاالسـتثماریةوالمشـروعاتعامـةبصـفةاالسـتثماریةالمشـاریع

) .المالرأس/العمل(نسبة فیهاترتفعالتيالمشاریعتفضل

المشروعاتبینالمفاضلةعندالحسبانفيالمالرأسندرةإدخالبغرض: معیار أدنى رأسمالیة . ب

تقللالتيواالستثماراتشروعاتللماالختیارلویةأو تعطيجزئیةمعاییراالعتماد علىیتماالستثماریة

المشـاریعفـيالمـالرأسكثافـةمعامـلتحدیـدالأو یسـتلزمالمعیـارهـذاتطبیـقإن،اسـتخدامهمـن

رأسكثافـةمعامـلومضـمونمفهـومتحدیـدضـرورةإلـىیحتـاجبـدورهوهـذامحـل الدراسـةاالسـتثماریة

. المال

الهامـةالجزئیـةالمعـاییراألجنبـي أحـدالنقـدمـنالصـافیةالمكاسـبأصبحت:األجنبيقد النمعیار. ج

تحقـقاأنهـاعتبـارعلـى، الـدولفـياالستثماریةالمشروعاتوترتیبتقییمفياالعتماد علیهایتمالتي
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المـدفوعاتبنـودتقـدیرضـرورةإلـىیقـودأنأنهشـمـنوهـذا، المـدفوعاتمیـزانعلىصافیا موجباأثرا

أومباشـرةالمـدفوعاتهـذهكانـتسـواءالمشـروعوتشـغیلتنفیذتصاحبيالتقد األجنبي اإلجمالیة بالن

المقتـرح المشـروعیحققهـاأنالمتوقـعاألجنبـيبالنقـداإلجمالیـةالمكاسـببنـودتقدیروكذلكغیر مباشرة

.مباشرةغیرأومباشرةالمكاسبتلككانتسواءالمتوقعاإلنتاجيالعمرخالل

المشاریع االستثماریةواختیارتقییمفيالمستخدمةالجزئیةالمعاییرلهذهموجهالالرئیسياالنتقادإن

مثـلواالختیـارالتقیـیمعنـدفقـطواحـدأثـرأوجانـبعلـىتركـزاأنهـإذ،الجزئیـةطبیعتهـافـيیتمثـل

عـةمجمو علـىفـإن االعتمـادوبالتـالي، األخـرىواآلثـارالجوانـببقیـةتجاهلوت،األجنبيالنقدالعمالة،

لتلـكنسـبیةزانأو إعطـاء مـعتحقیقهـافـيالمجتمـعیرغـبالتـياألهـدافلـتعكسالجزئیـةالمعاییرمن

الربحیـةمـع هـدفیتفـقرشـیداسـتثماريقـرارإلـىالتوصـلبغـرضلمفاضـلةوالتقیـیمعنـدالمعـاییر

.حتمیاأمرایصبحاالجتماعیة

.االجتماعیةالربحیةنظروجهةمنعالمشاریواختیارتقییمالمركبة فيالمعاییر: ثانیا 

فـإن ذلـكوعلـىالسـابقةللمعـاییرالجزئیـةالطبیعـةعلـىللتغلـبالمعـاییرهـذهعلـىاالعتمـادیـتم

ستتضـمن المجتمـعنظـروجهـةمـناالسـتثماریةالمشاریعتقییمفيعلیهاسیعتمدالتيالمركبةالمعاییر

تعتمـد األخیـرةوهـذه.لـخإ...األجنبـيالنقـدمعیـاروظـفالتو معیـارمثـلالجزئیـةالمعـاییرمـنتولیفـة

:تحقیقها ووفقا لنماذج التالیةإلىالمجتمعیسعىالتياألهدافمنمجموعةعلى

:المشاریع تقییمفي"استانفورد"معهدنموذج. أ

المشـاریع ملتقیـیمركـبمعیـارالشـتقاقأسـلوباالمشـاریعتقیـیمفـي"اسـتانفورد "معهـد نمـوذجیعـد

افتـراض تـمبحیـثالوطنیـةاألهـدافمـنجملـةتعكـسالتـيالجزئیـةالمعـاییربعـضمـنیتكـونوالـذي

:التاليللترتیبوفقاالوطنیةلألهدافالنسبیةاألهمیة

الوطنيالدخلفيالمقترحالمشروعمساهمةمدى.
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المدفوعاتمیزانعجزمعالجةفيالمقترحالمشروعمساهمةمدى. ·

البطالة مشكلةومعالجةالتوظففرصزیادةفيالمشروعمساهمةمدى.

من تطبیـقعلیهاالمتحصلالنتائجوتبویبجدولةفيهاماأسلوبا" استانفورد"نموذج معهد ویعتبر

خـاللمنالنموذجلهذاوفقاستثماریةاالالمشاریعاختیارویتم،النسبیةألهمیتهاوفقاالجزئیةالمعاییر

1:التالیة لمراحلا

تتعلـقالمراحـل الفرعیـةمـنعددخاللمنالمشروعاتوانتقاءاختیارعملیةتتضمن:لىو األ المرحلة

المشـاریع والصـناعاتتتحـدد صـالحیةوهنـاوالهندسـیة ،والفنیـةالتسـویقیةالجـدوىدراسـةبمضـمون

.النواحيهذهمنالمقترحة

البعض استنادابعضهامعتحدیدهاالسابقالصناعاتدراسةجنتائمقارنةوتتضمن:الثانیةالمرحلة

هـذه المرحلـةوتتضـمن، للمجتمـعالعامـةاألهـدافمنالمستمدةوالبرامجالجزئیةالمعاییرمنعددإلى

.لىو األالمرحلةفيتملماوالمكملةاإلضافیةالدراساتمنسلسلةأیضا

المرحلـةهـذهتهـدفبحیثالثانیةبالمرحلةالمتعلقةوخاصةالنتائجتقییممرحلةوهي:الثالثةالمرحلة

النسبیةالمشروع وأهمیتهأفضلیةتحدیدمنالقرارمتخذتمكنوالمعلوماتالبیاناتمنقدرتوفیرإلى

لكـلعلیهـاالمتحصـلالنتـائججدولـةخـاللمـنالهـدفهـذاإلـىالتوصـلالمشـاریع ویـتمببقیـةقیاسـا

اإلجراءاتمنمجموعة"استانفورد"نموذجویقدم، واالختیارالتقییمعملیةهلیسبشكلوعرضهااختبار

التـاليوالجـدول، إلیهـااإلشـارةالسـابقاالختبـاراتوفقـا لنتـائجلویـاتو األترتیـبعلـىتساعدالمنطقیة

:ذلكیوضح
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"نموذج استانفورد " ترتیب المشروعات حسب معایر المركب ) 1- 3(الجدول رقم 

الترتیب نتائج االختبارات التكمیلیة أو اإلضافیةیب األوليالترت
النهائي

وفقا لمعیار 

صافي العائد 

االجتماعي

)1(

النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

)2(األجنبي

التكامل والترابط

)3(

االستقرار

)4(

المنافسة

)5(

العالقـــــــــــــــــــــــــــــــات 

)6(اإلنسانیة
)7(

432332المشروع أ.1
553341المشروع ب.2
225323جالمشروع .3
333414المشروع د.4
المشروع  ن5

.473صالساق،المرجععثمان،العزیزعبدسعید: المصدر 

المتاحـةوالمالیةاالقتصادیةالمواردحجمعلىیتوقفتنفیذهایتعینالتيالمشروعاتعددأنضحاوو 

استانفورد "نموذجإلیهایتوصلالتيلنتائجاأنیعنيمما، والسیاسیةاالجتماعیةالقیودبعضظلفي

القـراراتاتخـاذفـيبهـالالسترشـادواالقتراحـاتالتوصـیاتنطـاقیتعدىالالنهائيالترتیبقائمةفي" 

السیاسـاتوضـععنـدوخاصـةوالمفاضـلةللتقیـیممالئمـاتطبیقیـانموذجایعتبربذلكوهو، االستثماریة

.المختلفةاالقتصادیة

:للمشروعاتاالجتماعیةالتنمویة واآلثارتحلیل: الثالث المطلب 

أهدافتحقیقفيومدى مساهمتهللمشروعالتوزیعیةواآلثارالكفاءةتقییمإلىالمطلب هدف في هذهی

بعوائدهوالتقییمللقیاسغیر المباشرة القابلةوالمباشرةالمشروعتكالیفمقارنةخاللمنذلكو التنمیة

تحقـقالتـيالمشـاریعنحـوالمجتمـعإمكانـاتبحیـث توجـه، للقیـاسالقابلـةوالمباشـرةغیـرو المباشـرة

، تقییم المشروعات في البلدان النامیة باستخدام طریقة األثار، رسالة دكتوراه  الدولة  في العلوم االقتصـادیة، اقتصـاد زهیة حوري1
.231، ص قسنطینة-كمي ، كلیة االقتصاد ، جامعة منتوري 
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االقتصادمستوىعلىالمشاریعتقییممعاییربشكل أسرع وفقواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةأهداف

.الوطني

.الوطنياالقتصادنظروجهةمنالمشروعاتتقییممعاییر:لواأل الفرع 

:االجتماعیة للربحیةالرئیسيوالتحلیلالمضافةقیمةال:الأو 

فـي ممكـنقـدربأكبرالمساهمةهوالمجتمعنظروجهةمناستثماريمشروعأليالنهائيإن الهدف

معـاییرأهـممـن*المضـافةالقیمـةمعیـارالصـافیة ویعتبـرالمضافةالقیمةفيوالمتمثلالوطني،الدخل

0000.اإلجماليالمحليالناتجأوالوطنيعلى الدخلالمشروعأثریستقالتياالجتماعیةالربحیة

الفائضإلىباإلضافةوالمرتباتاألجورعنعبارةاأنهبالمضافة الصافیةالقیمةعنالتعبیرویمكن

وتعكـس .الـوطنيمـن الـدخلجـزءاالمجتمـعنظـروجهـةمـناألجـور والمرتبـاتتعتبرحیث،االجتماعي

فـيیعكـس الزیـادةممـا،فـي السـلعمناسـبةزیـادةواكبتهـاإذاالشـرائیةالقـوةفـيزیادةجوراألفيالزیادة

1.المجتمعرفاهیة

مختلـفعبـرفیـهیـتم التصـرفالـذيالمضـافةالقیمـةمـنالجـزءذلـكفهـوجتمـاعياالالفـائضأمـا

علـىوالفوائـدللمسـاهمینةالصافیة الموزعـواألرباحالعامةللخزینةالضرائبتوجهحیثالتوزیعقنوات

أجـلمـناالجتمـاعيالفـائضمـناسـتخدام جـزءیتمبحیث،الخ...المالیةللمؤسساتاألموالرؤوس

الفـائضأنیعنـيممـااالسـتثمارنحـویوجـهالجـزء األكبـروالفـردي والحاضـر الجمـاعياالسـتهالك

تنفیذأثرلدراسةمؤشراتهناك ثالثةو ، والمستقبلالحاضرمصدرا رئیسیا لالستهالكیعتبراالجتماعي

إلـىإضافةمناإلنتاجیةالعملیةفياإلنتاجمستلزماتاستخدامنتیجةیتولدماكلاأنهعلى"المضافةالقیمةتعرف* 

."األصلیة قیمتها
، الجــدوى االقتصـادیة للمشــروعات االســتثماریة وقیـاس الربحیــة التجاریـة و القومیــة، مكتبــة و سـمیر محمــد عبــد العزیــز1

.200ص2000مطبعة االشعاع الفنیة ، 
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:هي الوطنيالدخلعلىمشروع االستثمار

فـي1الصـافیةالمضـافةالقیمةمعیاریستخدم:المشروع حیاةفترةخاللالصافیةالمضافةالقیمة.أ

ومااإلجماليالمحليالناتجأوالوطنيالدخلفيالمشروعمساهمةمدىبغرض تحدیدالمشروعتقییم

صـافیةمضـافةقیمـةتحقـقالتـيالمشـاریعترتیـبیـتملـذلكالوطنیـة،المضـافةبصـافي القیمـةعـرفی

.االستثماریةالمشروعاتقبولترتیبفيالتالیةالصیغةتستخدموتستكمل دراستها ،موجبة و

القیمة المضافة للمشروع طوال حیاته
×100=%

في نفس الفترة) الناتج المحلي اإلجمالي (القیمة المضافة لالقتصاد الوطني 

كلمـا ارتفعـتأنـهأسـاسعلـىیسـتخدمالمشـروع وعمـرطـوالبسـنةسنةالمؤشرهذایحسبأنعلى

.االجتماعیةالربحیةمعدالتارتفعتكلماالمساهمةنسبة

خـاللمـنالقیمـةهـذهعلـىالحصـولیمكـن:الوطنیـةالمضـافةالقیمـةلصـافيالحالیـةالقیمـة.ب

ویستخدم، 2االجتماعيالخصمبسعرالمقابلمعامل الخصمفيالسنویةالمضافةالقیمةصافيضرب

خاصـةوالمالیـة الدولیـةاألسـواقمـناالقتـراضأواإلقـراضفـيالدولـةبـهتتعامـلالـذيالفائـدةسـعر

تقیـیمفـيالـذي یسـتخدماالجتمـاعيالخصـمسـعرلتقـدیركأسـاساألجـلطویلـةللقـروضبالنسـبة

األفضـلالمجـاالتنحـواالسـتثماراتتوجیـهفيأساسیادوراالمعدلهذاویلعب، االستثماریةالمشاریع

علـى الطلـبتحفیـزإلـىذلـكأدىكلمـامنخفضاالمعدلهذاكانوكلما،االجتماعیةمن الناحیةللدولة

.األموالتدفقفرصزیادةواالستثمارات

مجمـوع+اإلنتـاجقیمـة مسـتلزماتمجمـوع(-) السـوقربسـعاإلنتـاجقیمـةإجمـالي( =السـنواتلكـلالصافیةالمضافةالقیمة1

.) للمشروع االقتصاديالعمرخاللاإلهالك

التكـالیفوللمنـافعالمجتمـعیعطیهـاالتـيالقیمـةبـهالـذي تتنـاقصالمعـدلأنـهعلـىاالجتمـاعيالخصـممعـدل2

.المستقبلیة
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مجموعةعنعبارةالتكالیف الكلیةبذلكفتكوننقدیةبمعاییروالمنافعلیفالتكاهذهعنالتعبیرویتم

)المختلفة التكالیف )للمنافعبالنسبةاألمركذلكو( سـتكونالمنفعـةأومنفـرد للتكلفـةبنـدكلو(

:یلياكممعینةسنةفيالتكالیفوتكون بذلكظلسعریكونأنیفضلكمیة وسعرله

: المنافع فستكون أما

:التالیةبالعالقةالصافیةالمنافععننعبرأنیمكنو

.........................3

االسـتهالكعلـىاالسـتهالك الحاضـریفضلونفقداألفرادتفصیالتتتجاهل(4)رقمالمعادلةأنإالّ 

.ة لنقدویعبر عن ذلك بالقیمة الحقیقالمستقبلي

وحدةبینوٕانماالمقبلةفي السنةنقدیةوحدةواآلننقدیةوحدةبینلیسالحقیقةفيختیارفاالوعلیه

تخصـم أنیجـب tاألسـاسالنقدیة فـي سـتة الوحدةفإنعموماو . المقبلةالسنةفي) r1+1(و اآلننقدیة

بالشكل ) 4(بیر عن الصیغة رقم وبذلك یمكن التع. و نفس الشيء یصدق على التكالیف)r+1(1بمعدل 

:التالي

.........................3

:حیث

)والتعبیر .الفائدةاستعمال سعرمنوبدالrالفائدةسعروtبالفترة ویتحددالخصم ،معاملهو(

المنـافععـنعبرنـاأننـاالخصـم حیـثمعاملالباستعم(4)المعادلةعنتختلفالسابقة(5)والمعادلة

.الفائدةسعرعن) r(تعبر1
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الحالیـة الصـافیةالقیمـةیصـطلح علیـهمـاوهـو.الحاضرفيإلیهاالنظروجهةمنالمستقبلةوالتكالیف

(NPV)لدینایكونذلكعلىو:

المنـافع بـینالفـرقإلـىتشـیرهنـافـإن الصـافیة"الصـافیة الحالیـةالقیمـة"مصـطلح  استعمالوعند

. والتكالیف 

للمشـاریعالمنخفضـةالنسـبوتفضـلالمشـروع ،رتبـةعلـىفعالبشكلتؤثرنسبة الخصماختیارإن

التـيللمشاریعللخصمالمرتفعةالنسبتفضلحینفيالبعیدالمستقبلفيعائداتهاعلىالتي تحصل

. سریعبشكلتحصل عائداتها

:یليكماالقومیةالمضافةالقیمةصافيلالحالیةالقیمةصیغةتكوناألساسهذاوعلى

.................................5

السـنویةالوطنیـةالمضـافةالقیمـةصـافيبـهتخصـمالـذياالجتمـاعيالخصـمسـعریمثـل(r)حیـث 

.الحالیةالقیمإلىللوصول

إالّ والوطنیة موجبةالمضافةیمةالقلصافيالحالیةالقیمةكانتإذامقبوالیكونالمشروعأنوواضح

.منعدمةالوطنيالدخلفيالمشروعمساهمةاعتبرت

إلىالحقیقيالفائضنسبةالمعیارهذایوضح:االستثماریةللمشروعاتاالجتماعيالعائدمعدل. ج

مشروعالعمرخاللالوطنیةالمضافةالقیمةلصافيالحالیةالقیمةبینالفرقالمشروع أياستثمارات

أنوواضـح، المشـروعفـيالمسـتثمرةلألمـوالالحالیـةالقیمـةإلـىمنسـوبالألجـورالحالیـةالقیمـةوبـین

1:ذلكعنتعبرالتالیةالعالقةاجتماعي وعائدأعلىتحققالتيتلكهيتفضیالاألكثرالمشروعات

فــي البلــدان النامیــة باســتخدام طریقــة األثــار، رســالة دكتــوراه  الدولــة  فــي العلــوم االقتصــادیة، تقیــیم المشــروعات ، زهیــة حــوري1
.258ص ،قسنطینة-اقتصاد كمي ، كلیة االقتصاد ، جامعة منتوري 
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=معدل العائد االجتماعي 
لقیمة الحالیة لألجورا-القیمة الحالیة لصافي القیمة المضافة 

القیمة الحالیة لالستثمار

: االستثماریةالمشاریعتقییمفيالمضافةالقیمةصافيمعیار: الفرع الثاني

إتبـاع مـرحلتین،ینبغـيالجدیـدةاالسـتثماریةالمشـاریعتقیـیمفـيالمضـافةالقیمةصافيمعیارلتطبیق

الكفاءةمرحلة اختباروثانیتهماالمشاریعوفرزتصفیةدفتهالمطلقةالكفاءةاختبارمرحلةهيالهماأو 

.لىو األاختبار المرحلةتجتازالتيبین المشاریعالمفاضلةلویاتأو ووضعترتیببغرضالنسبیة

:الفرزأومرحلة اختبار الكفاءة المطلقة ألغراض التصفیة :لى و األ المرحلة

كانــت القیمــة المضــافة الســابق تقــدیرها بالنســبة لعــام اإذمــن المفیــد البحــث عمــا :البســیطاألســلوب-أ

حسـاب ذلـك بواسـطة المعادلـة :حیـثوتعطـى فائضـا خـالل هـذه السـنة نفسـهااألجـورواحد تفوق قیمـة 

1: اآلتیة 

:حیث 

E : علــى األجــوراختبــار الكفــاءة المطلقــة للمشــروع معبــرا عنهــا بوحــدات فــائض القیمــة المضــافة عــن

.الخاصة بسنة عادیةالبیانات أساس

O : في سنة عادیة) المبیعات السنویة عادةإیراد(القیمة المتوقعة للمخرجات السنویة.

Mt : المادیــة الجاریــة مــن المــواد و الخــدمات المتحصــل علیهــا مــن خــارج للمــداخالتالقیمــة المتوقعــة

.المشروع في سنة عادیة

D : خالل سنة عادیةالمقدار المتوقع الهتالك رأس المال الثابت.

W :المتوقعة خالل سنة عادیةاألجور.

، الجـدوى االقتصـادیة للمشـروعات االسـتثماریة وقیـاس الربحیـة التجاریـة و القومیـة، مكتبـة و سمیر محمـد عبـد العزیـز1
.201ص 2000، بعة االشعاع الفنیةمط
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ن ذلـك یعنـى اجتیـاز المشـروع الختبـار الكفـاءة إاتضح من هـذه المعادلـة وجـود فـائض اجتمـاعي فـإذا

األجورإزاءالمشروع سیعطي فائضا بعد استیفاء التزاماته أنو یبین ذلك ، إعدادهفي مراحل مبكرة من 

لكن حتـى لـو اتضـح عـدم وجـود فـائض ، تفصیال للمشروعأكثرتحلیل إجراءي االستمرار فاآلنویمكن 

ینبغــي النظــر فــي كیفیــة ٕانمــاو المرحلــةفــان ذلــك ال یعــد ســببا یوجــب ضــرورة اســتبعاد المشــروع فــي هــذه 

.تحسینه

فــي المراحــل الالحقــة إلعــداد المشــروعات وكــذلك األســلوبیوصــى بتطبیــق هــذا :الخصــمأســلوب-ب

الكلیة للمشروع علـى اآلثارویتم تقییم كافة ، یا وموحداو اتدفق القیم المضافة السنویة متسحین ال یكون 

اخذین في االعتبار ). SRD(االقتصاد القومي طوال سنوات عمره باالستعانة بسعر الخصم االجتماعي 

: 1وإلجراء ذلك نتبع الخطوات التالیةالسنوات المختلفة لحدوثها

ص بالتحلیــــل المتكامــــل للقیمــــة المضــــافة عــــن البیانــــات الخاصــــة بالمخرجــــات عــــداد الجــــدول الخــــاإ-1

.والمدخالت المادیة الجاریة واالستثمارات والمدفوعات المحولة للخارج والخاصة بالمشروع

، ن اسـعار الســوق بالنســبة للبنـود التــي قــدرت فـي تحلیــل الربحیــة التجاریـة متــوفرة بالفعــلأالتأكـد مــن -2

ذه االسـعار بعنایـة وفـي حالـة وجـود انحرافـات كبیـرة یـتم تصـحیحها وفـق قواعـد تعـدیل وینبغي مراجعـة هـ

وبضــــرب حجــــم المخرجــــات والمــــدخالت فــــي االســــعار المعدلــــة نحصــــل علــــى قــــیم المخرجــــات االســــعار

.والمدخالت المعدلة

:یتم تجمیعها كما یليأنهبالنسبة لألرقام التي حصلنا علیها لكل سنة من عمر المشروع ف-3

).و القیمة المتبقیةاإلعاناتالمبیعات و إیرادأساسا) ( Ot(للمخرجات سمیةاالالقیمة - 

).It(لالستثمارات سمیةاالالقیم - 

).Mlt(القیم االسمیة للمداخالت من الموارد الجاریة - 

.203صنفس المرجع السابق ، ، سمیر محمد عبد العزیز1
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و الفائــدة المدفوعــة علــى األجانــبالعــاملین أجــورمــن ( القــیم االســمیة للمــدفوعات المحولــة للخــارج - 

األخــرىاألجنبیــةوالمــدفوعات اتو ااإلتــو األجانــباألســهمأصــحابأربــاحو صــافي األجنبیــةقــروض ال

).RPt) (المادیة المداخالتغیر المتضمنة في 

المنــــــافع والتكــــــالیف المتدفقــــــة أيلــــــة لقیــــــاس االثــــــار غیــــــر المباشــــــرة للمشــــــروعو اینبغــــــي بــــــذل مح-4

ــــه ــــة قاأوفــــي مشــــاریع اخــــرى مرتبطــــة ب ــــق مــــا یتضــــمنه الجــــزء الخــــاص ئمــــةوحــــدات انتاجی ــــك وف وذل

.بقیاس االثار غیر المباشرة

المنــــــافع والتكــــــالیف الســــــنویة إلــــــىوتضــــــاف المنــــــافع والتكــــــالیف الســــــنویة المحســــــوبة بهــــــذه الطریقــــــة 

).مباشرة و غیر مباشرة ( المباشرة المناظرة مما یتیح حساب القیمة المضافة الكلیة 

: سوبة في الخطوتین الثالثة والرابعة في مجموعتین طبقا لما یليیتم تجمیع القیم االسمیة المح-5

Otقیمة المخرجات - 

MI+Iالمادیة المداخالتقیمة كافة - 

مــــــن القــــــیم االســــــمیة ) MI+I(وبالنســــــبة لكــــــل ســــــنة تطــــــرح القــــــیم االســــــمیة لكافــــــة المــــــدخالت المادیــــــة 

لكـــــــل NDVAیـــــــة فنحصـــــــل علـــــــى القـــــــیم االســـــــمیة لصـــــــافي القیمـــــــة المضـــــــافة المحلOtللمخرجـــــــات 

.سنة على حدة

نطـــــرح مــــــن القـــــیم الســــــنویة لصـــــافي القیمــــــة المضـــــافة المحلیــــــة المحســـــوبة ســــــابقا القـــــیم الســــــنویة -6

لنحصـــــل علـــــى القـــــیم االســـــمیة الســـــنویة المتوقعـــــة لصـــــافي القیمـــــة RPtللمـــــدفوعات المحولـــــة للخـــــارج 

1.للسنوات المناظرة NDVAالمضافة القومیة 

.204، نفس المرجع السابق ، ص سمیر محمد عبد العزیز1



ي وأسالیبه نفاق الحكومتطور مفهوم ترشید اإل الفصل الثالث                        

154

االسمیة لصافي القیمـة المضـافة المحسـوبة مـن قبـل لكـل سـنة مـن عمـل المشـروع یتم خصم القیمة -7

وفـــي هـــذا الصـــدد یجـــب ،عـــن طریـــق تطبیـــق ســـعر الخصـــم االجتمـــاعياألســـاسالســـنة إلـــىإلرجاعهـــا 

. القیمــة الحالیــةلاو جــداســتخراج معــامالت الخصــم المقابلــة، لســعر الخصــم االجتمــاعي المســتخدم مــن 

نویة االسمیة لصافي القیمة المضافة القومیة في معامل الخصم المناظر فنحصـل وتضرب المقادیر الس

ویعطى المجموع الكلي للقیم الحالیة السنویة المنفردة القیمـة الحالیـة لصـافي القیمـة . على قیمتها الحالیة

.المضافة القومیة

:نأأيتكون القیمة الحالیة للقیمة المضافة السابق حسابها موجبة أنویجب 

لو األومن هذا یجتاز المشـروع الجـزء ساهمة االیجابیة للمشروع في الدخل القوميوهذه داللة على الم

دراســة المشــروع إعــادةاألمــرفــإذا لــم یــتم اســتیفاؤها لهــذا الشــرط اســتوجب ،مــن اختبــار الكفــاءة المطلقــة

0000000000000000000000000000000000000000000000.وتعدیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

الكبـرى ال یعـد شـرطا كافیـا لقبـول المشـروع حیـث ینبغـي أهمیتـهن اجتیاز هذا االختبار رغم إومع ذلك ف

: لما تتضمنه الخطوة التالیة المرحلة الثانیة من اختبار الكفاءة المطلقة وفقا إلىانتقال المشروع 

ــــب األجــــورعــــادة مــــا تتضــــمن القیمــــة المضــــافة الحالیــــة الســــابق حســــابها -8 والفــــائض ،)W(والروات

ویتم خصم القیم االسمیة السنویة لصافي القیمة المضافة القومیة و لألجور باستخدام ) SS(االجتماعي 

القیمـــة الحالیـــة لكــل منهمـــا الســـتخدامها بعــد ذلـــك فـــي تطبیـــق ســعر الخصـــم االجتمـــاعي لنحصــل علـــى 

: اختبار الكفاءة المطلقة على المشروع كمایلي 
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: حیث

E : للقیمــــــــة ) بعــــــــد الخصــــــــم ( القــــــــیم الحالیــــــــة أســــــــاساختبــــــــار الكفــــــــاءة المطلقــــــــة  لمشــــــــروع علــــــــى

.المضافة و لألجور

العمـــــر الكلـــــي للمشـــــروع مـــــن الســـــنة القیمـــــة الحالیـــــة المضـــــافة المتوقعـــــة خـــــالل :  

).ن(السنة إلىصفر 

إلـــــىالقیمـــــة الحالیـــــة لألجـــــور المتوقعـــــة خـــــالل عمـــــر المشـــــروع مـــــن الســـــنة صـــــفر :  

).ن(السنة 

n:عدد سنوات العمر االقتصادي للمشروع اعتبارا من السنة صفر.

VA :معامل الخصم عند السنة.

قیمة المضافة خالل سنوات عمر المشـروع بعـد الخصـم اكبـر مـن المجمـوع فإذا كان المجموع الكلى لل

القیمـــة المضـــافة أنذلـــك ، الكلـــي لألجـــور بعـــد الخصـــم یعتبـــر المشـــروع كفـــؤا مـــن وجهـــة النظـــر القومیـــة

فائضـــا اجتماعیـــا یكـــون أیضـــاالمدفوعـــة لقـــاء تشـــغیله بـــل تغطـــى األجـــورالمتولـــدة عنـــه ال تغطـــي فقـــط 

ولزیــادة حصــیلة الضــرائب المدفوعــة . ك الحــالي و للتوســع االقتصــادي فیمــا بعــدمصــدرا لزیــادة االســتهال

.الخ...األرباح، وصافي لخزانة الدولة وفوائد القروض

أنـهیعتبـر المشـروع مقبـوال بالكـاد حیـث األجوروٕاذا كانت القیمة المضافة المتولدة عن المشروع تعادل 

.یزید عنهافائضأيالمدفوعة وال یغطي األجوریغطى فقط 

المشـــروع لـــن یعطـــى فائضـــا أنإلـــىفـــان ذلـــك یشـــیر األجـــورمـــن أقـــلكانـــت القیمـــة المضـــافة إذاأمـــا

.العاملین فیهأجورال یستطیع تغطیة أنهبل اإلطالقاجتماعیا على 

:النسبیةالكفاءةاختبار:الثانیةالمرحلة

یصــادفنا ،مقبولــةوغیــرقبولــةمإلــىالمشــاریعوتصــنیفالمطلقــةالكفــاءةاختبــارإجــراءبعــد
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المقبولـةالمشـاریعكافـةبتنفیـذتسـمحالتـيالكافیـةالمـواردلـدیناتتـوافرأنهـولهمـاأو احتمـالین

الأنوثانیهمـاالنسـبیةالكفـاءةاختبـارإلجـراءمجـالهنـاكیكـونلـنوهنـالهـذا االختبـاروفقـا

نكـونالمطلقـة وهنـاالكفـاءةالختبـاروفقـاةالمقبولـالمشـاریعجمیـعلتنفیـذالمـوارد الكافیـةتتـوافر

، المــواردمختلــفمــنالنــدرةلدرجــةبالنســبةلویتهــاو ألوفقــاالمقبولــةلترتیــب المشــاریعبحاجــة

المجتمـع وهـذه منهـایعـانيالتـيالنـادرةالمـواردلنـوعوفقـاالنسـبیةمعـاییر الكفـاءةتختلـفوطبعـا

:یليكماهيالمعاییر

المـال تحظـىرأسفـينسـبیةفـي حالـة نـدرة: المـال رأسنـدرةحالـةفـيالنسـبیةالكفاءةمعیار. 1

النسـبة زادتالمستثمر فكلماالمالرأسمنلكل وحدةالمضافةالقیمةتعظمالتيالمشاریعتلكلویةأو ب

:التاليالشكلةالحالهذهالنسبیة فيالكفاءةمعیارویتخذللمشروعالنسبیةالكفاءةزادتكلما) (

نسـبیةنـدرةمـنیعـانيالمجتمـعكـانذاإ:األجنبیـةالعمالتندرةحالةفيالنسبیةالكفاءةمعیار. 2

عملـةوحـدةلكـلالمضـافةالقیمـةتعظـمتلـك التـيهيالمفضلةالمشروعاتاألجنبیة فإنالعمالتفي

:يالشكل التالالحالةهذهفيالمعیارویتخذ، التكلفةمنأجنبیة

)النسبة زادتكلماو .األجنبیةالعملةمعیارنظروجهةمنالنسبیةالمشروعكفاءةكلما زادت(

نـدرةمـنالمجتمـعیعـانيعنـدما:المـاهرةالعمالـةنـدرةحالـةفـيالنسـبیةالكفـاءةمعیـار. 3

نقدیـةوحـدةلكـلالمضـافةالقیمـةتعظـمالتـيالمشـاریعتفضـلالحالـةهـذهففـيالمـاهرة ،العمالـة

القیمة الحالیة للقیمة المضافة
القیمة الحالیة لتكالیف االستثمار

القیمة الحالیة للقیمة المضافة

القیمة الحالیة لصافي تكلفة المشروع من العمالت األجنبیة 
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:التاليالنسبیة بالشكلالكفاءةمعیاریعطىالحالةهذهوفيالماهرة ،للعمالةكأجرتدفع

كفاءةأكثرالمشروعكانكلماELالنسبةزادتكلماوطبعا

.العمالة الماهرة نظروجهةمننسبیا

: االقتصاديالنمومعدلزیادةفيالمشروعاتمساهمةقیاسمعاییر:الفرع الثالث

وطنــي مسـتوىعلـىالمشـاریعتقیـیممعـاییربـینالـربطلـةو امحعلـىالمـدخلهـذایــعمل

النمـو معـدلزیـادةهـدفتحقیـقعلـىوالعمـلالتنمیـةكتحقیـق، لالقتصـاداألساسـیةباألهـداف

إیجـابيبشـكلیسـاهمالمقتـرحاالسـتثماريالمشـروعأنمـنالتأكـدینبغـيلـذلك، االقتصـادي 

المسـاهمةهـذهلقیـاساسـتخدامهایمكـنالتـيالمعـاییرمـنجملـةوهنـاكهـذا المعـدل،فـي زیـادة

:منها

الحالیـةالقیمـةإجماليبینالفرقعنعبارةهيو:NPV)(الحالیةالقیمةصافي:لواأل المعیار

هـيأولـهالخارجـةالنقدیـةتدفقاتللالحالیةالقیمةإجماليوللمشروع المقترحالداخلةالنقدیةللتدفقات

المشـروع ،مـنالمطلـوبالعائـديو ایسـخصـممعـدلباستخدامالسنویةلصافي التدفقاتالحالیةالقیمة

1:ذلك تبینالتالیةوالصیغة

:هي والمنتظمةللمخاطرةمقیاسهيبیتاحیث

علىالتقییم، ویستخدم في االستثماركفاءةلقیاسشیوعاالمعاییرأكثرمنیعتبرالمعیارهذاإن

والعوائدالتكالیفهيالریاضيمداخالت النموذجتكونحیثالربحتحلیلمرحلةلىو األمرحلتین،

) .المخاطرة منالعائد الخالي–السوقفيالسائدالعائد(بیتا+المخاطرةمنالخاليالعائد=المطلوبالعائدمعدل

ة المضافةالقیمة الحالیة للقیم
القیمة الحالیة ألجور ومرتبات العمالة الماهرة 

.معامل االرتباط بین االستثمار والسوق ×االنحراف المعیاري للسوق ×االنحراف المعیاري لالستثمار = بیتا 
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علىالمعیارنفسیطبقحیثالتنمويمرحلة التقییموالثانیة، السوقأسعارباستخداممقومهالمباشرة

بأسعارمقومةالمباشرةوغیرالمباشرةالعوائدیف والتكالهيالریاضيالنموذجمداخالتتكونأن

ككلالمجتمعنظروجهةمنالمطلوبالعائدخصم یبینسعراستخداممعتنمویةنظروجهةتعكس

فيعلیهااالعتمادیصعبمطلقةقیمشكلفينتائجه تكونأنهوالمعیار،هذاعلىیعابماأنإال

.االستثماریةوتكالیفهامارها اإلنتاجیةأعتختلفمشروعاتعدةبینالمقارنة

(CIC) (Capital Intensity Criteriom).المال رأسكثافةمعیار:الثانيالمعیار

1:یليكمایحسبو

وصافياإلنتاجيعمرهمدىعلىالمشروعفيالمستثمرالمالرأسبینعالقةعنارةعبفهووالتالي

.اإلنتاجیةحیاتهطوالككلالوطنيلالقتصادالمشروعمنالمضافةالقیمة

ممكنــةإنتاجیــةأقصــىتحقیــقیعنــيذلــكفــإنمنخفضــاالمعیــارهــذایكــونمــاوبقــدر

معامــلبانخفـــاضتتمیـــزالتـــيیعللمشـــار لویـــةو األوتعطـــى،مـــن االســـتثمارللوحــدة

.العملكثیفةالمشاریعتفضیلبالتاليورأس المالكثافة

W.Galenson and، )لیبنسـتینوجلینسـونمعیار(: الحدياالستثمارإعادةمعیار:الرابعالمعیار

H. Leibenstein

یحققـهأنیمكـنلـذيالالدخـار،القابـلقیـاس الفـائضإلـىالحـدي االسـتثمارإعـادةمعیـاریهـدف

یأخـذالمعیـارلهـذاالریاضـيوالنمـوذج.عنصـر العمـلبإنتاجیـةاالرتفـاعطریـقعـنالمقتـرحالمشـروع

1 James, C.Van Horne, Financial Management and Policy (Fifth Edition, New Jersey : Englewood cliffs,
1980), P. 65 – 66.

=معیار كثافة رأس المال 
القیمة الحالیة إلجمالي رأس المال 

القیمة الحالیة لصافي القیمة المضافة الوطنیة 



ي وأسالیبه نفاق الحكومتطور مفهوم ترشید اإل الفصل الثالث                        

159

:التاليالشكل

.المالرأسمنوحدةلكلبالنسبةاستثمارهالمعادالحديالفائضنسبةFتمثلحیث

P :آلةلكلاإلنتاجقیمة.

N :آلةلكلالعمالعدد.

W :للعاملالحقیقيجراأل.

C :اآللةعلىالحصولتكلفة.

تهدفالتنمیةعملیةأنالمعیارهذاویبینFلـقیمةأكبریحققالذيالمشروعیفضلذلكوعلى

فيالزیادةهذهإن، المستقبلفيالحقیقيالدخل الوطنيمنالفردنصیبمتوسطرفعإلىأساسا

لذلكاالستثمارلتمویلالمدخرات الالزمةمنمعینبقدرإالّ تتحققأنیمكنالالفرددخلمتوسط

. واألجورالفائضأواألرباحقسمینإلىالدخلتقسیم"لیبینستین"و"جالینسون"اقترح

:عدیدة منهامزایایحققأنأنهشمنالمعیارلهذاوفقاالمشاریعتقییمإن

.كبیرإنتاجيعمرذاتمشاریعاختیار.1

.االستثمارمعدالتزیادةنتیجةالطویلاألجلفيمالةالعفائضاستیعاب.2

.للتنمیةالهامةاألهدافأحدوهواالقتصاديالنمومعدلزیادة.3

:منهاالمعیارلهذاتوجهالتياالنتقاداتبعضهناكأنإالّ 

.الصفريو االعاملة یسالقوةلدىلالدخارالحديالمیلأنوهيللمعیاراألساسیةالفرضیةرفض.1

تقییم المشروعات في البلدان النامیة باستخدام طریقة األثـار، رسـالة دكتـوراه  الدولـة  فـي العلـوم االقتصـادیة، اقتصـاد ، زهیة حوري1
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.التنمیةعملیةبدایةفيو خاصةصحیحالفرضهذاألنصحیحالیساالنتقادهذاأنالّ إ

االنتقادوهذاكلیااستثمارهیعادالمحققالفائضبأنتقروالتيالمعیارلهذاالثانیةالفرضیةرفض.2

علـىیـتماألجنبیـةمشـاریع االسـتثماراتتقیـیمالمعیـار خاصـة فـيهـذااسـتخدامأناعتبـارعلىمقبول

إعـادةنسـبةتكـونأنیمكـنوالتـالي الالخـارجإلـىیحـولالفـائضهـذامـنجـزءهنـاكأنأسـاس

إلـىتحـولكلهـااألربـاحإذا كانـت(0%)بالمائـةصـفرإلـىأحیانـاتصـلقـدبـل(100%)االسـتثمار

.الخارج

فـي إنتـاجالزیـادةلخـالمـنالتقیـیمفـيالمعیـارهـذااسـتخداممـناالسـتفادةذلـك یمكـنمـنوبـالرغم

التنافسیةالقدرةوبالتالي رفعالتصدیرعلىالقدرةزیادةعلىتعملالحدیثة التيوالتكنولوجیاالصناعات

المـدخراتمـنقـدرتعبئـة أكبـربهـدفلالسـتهالكالعـامالمسـتوىضغطوضرورةالعالمیةاألسواقفي

الـذاتي،النمـومرحلـةإلـىالطویـلمـدىالفـيللوصـوللعملیـة التنمیـةلـىو األالمراحـلفـيوخاصـة

1.المستقبلفيالتنمیةومعدالتشكلیحددمماالبطالةمشكلعلىوالقضاء

.293،  ص ،قسنطینة-كمي ، كلیة االقتصاد ، جامعة منتوري 
الة دكتوراه  الدولة  في العلـوم االقتصـادیة، اقتصـاد ، تقییم المشروعات في البلدان النامیة باستخدام طریقة األثار، رسزهیة حوري 1

.296قسنطینة ، ص ،كمي، كلیة االقتصاد، جامعة منتوري 
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:ترشید النفقات العامة باستخدام الموازنة العامة لدولة :المبحث الثالث 

حیـــــــــث ،بمراحـــــــــل رئیســـــــــیة لقـــــــــد مـــــــــر ترشـــــــــید النفقـــــــــات العامـــــــــة تبعـــــــــا لمراحـــــــــل تطـــــــــور الموازنـــــــــة

ـــــــــــز األانصـــــــــــب  ـــــــــــات العامـــــــــــةالتركی ـــــــــــي ترشـــــــــــید النفق ـــــــــــة العامـــــــــــة ساســـــــــــي ف ـــــــــــق الموازن عـــــــــــن طری

ن أكـــــــــد مـــــــــن أبهـــــــــدف الت،علـــــــــى وضـــــــــع نظـــــــــام مناســـــــــب للرقابـــــــــة علـــــــــى النفقـــــــــات العامـــــــــةللدولـــــــــة

.غراض المخصصة لها في المیزانیةهذه النفقات قد تمت وفقا لأل

إلىخیرا أتابعة البرامج واألداء وترشید عن طریق مالإلىعن طریق الرقابة لیتطور هذا مفهوم الترشید 

التـــالي ونخصـــص المبحـــث.ترشـــید عـــن طریـــق ربـــط الموازنـــة بـــالتخطیط أي ترشـــید تخطـــیط و برمجـــة

لمتابعة ترشید النفقات العامة بواسطة الموازنة العامة لدولة عن طریق متابعة مراحل تطورها من موازنة 

.ساس المتوازناألموازنة إلىداء األموازنة برامج و إلىرقابة 

:داء ترشید النفقات العامة عن طریق موازنة البرامج واأل: لواأل المطلب 

: االعتبارات المالیةترشید النفقات وفق : ل واأل الفرع 

العام لضمان اإلنفاقجهزة الرقابة بترشید النفقات العامة عن طریق الرقابة على أاهتمت الحكومات و 

جل أمن ،و انعكس ذلك على طریقة تبویب الموازنةف في استخدام المال العامسرااإلأوعدم التالعب 

عدة بنود حسب إلىهداف الرقابة تم تقسیم النفقات العامة في موازنة الرقابة تقسیما نوعیا أتحقیق 

سلوب من اسالیب تبویب الموازنة العامة موازنة البنود الغرض من النفقة العامة، ویطلق على هذا األ

Line- item Budget.

نواع المختلفة للنفقات الالزمة األإلىوفي ظل هذا التبویب یتم تقسیم النفقات العامة لكل وحدة حكومیة 

والمبــــالغ التــــي تنفقهــــا لــــدفع جــــور المــــوظفین،أالدارة الوحــــدة مثــــل المبــــالغ التــــي تنفقهــــا لــــدفع مرتبــــات و 

.ذلكإلىیر المباني وصیانتها وما جأوالمبالغ التي تنفقها لت،مصاریف النقل واالتصاالت

ســلوب بــین الــنظم یــربط هــذا األكمــا ، حكــام الرقابــة المركزیــة علــى الــوزارةإیحقــق تبویــب البنــود هــدف و 
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المحاســبیة و بــین حســابات الموازنــة و بــذلك یــوفر نمــط محاســبي یمكــن عــن طریــق المراجعــة و المراقبــة 

1.والتدقیق

نمـا اقتصـر إسلوب ال یشمل على تبویـب لـالرادات وخذ على هذا األأبنهإورغم هذه الممیزات السابقة ف

رؤســاء إلــىانتقــال سـلطة القــرارات مــن رؤسـاء االدارات ومــدیرها إلــىیــؤدي و .فقـط علــى تبویــب النفقـات

.دارات الموازنةإأوالجهات 

ة تقسـیم النفقـات بشـد" تافـت " مـام االنتقـادات السـابقة عارضـت لجنـة أمركیـة وفي الوالیات المتحـدة األ

ســاس نــوع العمــل، الوحــدة أالنفقــات العامــة علــى تبویــبصــت بأو ســاس موضــوع النفقــات و أالعامــة علــى 

ســـلوب التمویـــل، وقـــد اخـــذت اللجنـــة فـــي التبویـــب الـــذي اقترحتـــه بالتبویـــب أ، اإلنفـــاقالتنظیمیـــة، طبیعـــة 

:ویب ذو ثالثة جوانب ساس تبأعداد موازنتها على إقد قامت سلطات مدینة نیویورك بو .الوظیفي

.ساس الوحدات التنظیمیة أتبویب یقوم على .أ

.تبویب وظیفي .ب

.تبویب یعتمد على الغرض من النفقة .ج

هـــداف الموازنـــة أن یغطـــي أبحـــاث مـــن التقســـیم الثالثـــي للموازنـــة ولقـــد كـــان هـــدف مكتـــب نیویـــورك لأل

التطبیـــق العملـــي ســـرعان مـــا افصـــح عـــن أنالإدارة و تخطـــیط فـــي وقـــت واحـــدإالـــثالث مـــن رقابـــة و 

.صعوبات عملیة لهذا النوع من التقسیم 

بحــاث مشــكلة المفاضــلة بــین التقســیم النــوعي مكتــب بلدیــة نیویــورك لألقــامنتیجــة لصــعوبات الســابقة و 

غـراض الرقابـة مـع اسـتخدام التقسـیم الـوظیفي ستخدام التقسـیم النـوعي ألإوالتقسیم الوظیفي للموازنة، هو 

.جمالي فقط وبحیث ال یؤثر على الموازنة كوسیلة للرقابةإكل بش

، ص 1984، ترشــید االنفــاق العــام ، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق ، كلیــة الحقــوق ن جامعــة القــاهرة ، عرفــات التهــامي ابــراهیم1

312.
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:نذكر منها للموازنة البنود االنتقاداتوتوجه العدید من

ركیز فقط علـى النـواحي المالیـة والقانونیـة فـي مجـال الرقابـة وبخاصـة التحقـق مـن نزاهـة العـاملین الت. 1

.موال العامة وحسن استخدامهم لأل

داء وظائفهــا وخاصــة أداریــة للحكومــة فــي نــة ومســاندة اإلو ابیانــات غیــر كافیــة لمعتــوفیر معلومــات و . 2

.وظیفة التخطیط واتخاذ القرارات 

ســــاس لرســــم السیاســــات االقتصــــادیة أقــــدرتها المحــــدودة علــــى تشــــخیص المشــــاكل وتقــــدیم الحلــــول ك. 3

.واالجتماعیة

بجانــب المخرجــات والعالقــة بینهمــا مــوال دون االهتمــامالتركیــز علــى جانــب المــدخالت و تــدبیر األ. 4

عــدم الــربط بــین مخرجــات و وبــذلك ال یمكــن التعــرف علــى اقتصــادیة كفــاءة اســتخدام المــوارد االقتصــادیة 

.هداف المحددة لهاالوحدات الحكومیة وبین األ

نشـــــــــــــــطة الحكومیـــــــــــــــة نظـــــــــــــــرا لتـــــــــــــــوزع داء البـــــــــــــــرامج واألأمكانیـــــــــــــــة متابعـــــــــــــــة وتقیـــــــــــــــیم إعـــــــــــــــدم . 7

علـــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــابات أودارات المتعـــــــــــــــــــددة علـــــــــــــــــــى الوحـــــــــــــــــــدات واإلاالســـــــــــــــــــتخدامات والمـــــــــــــــــــوارد 

.نشطة المتنوعة و لیس على البرامج واأل

ن الترشــــــــــید أنخلــــــــــص مــــــــــن دراســــــــــتنا لترشــــــــــید النفقــــــــــات العامــــــــــة مــــــــــن مرحلــــــــــة موازنــــــــــة الرقابــــــــــة و 

ـــــــى االعتبـــــــارات المالیـــــــة مـــــــن خـــــــالل مراقبـــــــة  ـــــــك الفتـــــــرة عـــــــن طریـــــــق التركیـــــــز عل كـــــــان یـــــــتم فـــــــي تل

ن تبویـــــــــب الموازنـــــــــة فـــــــــي تلـــــــــك أكمـــــــــا ،زهـــــــــاو اكـــــــــد مـــــــــن عـــــــــدم تجأدا والتبنـــــــــدا بنـــــــــاإلنفـــــــــاقبنـــــــــود 

ـــــــــى  ـــــــــام عل ـــــــــد ق ـــــــــرة ق ـــــــــات العامـــــــــة حســـــــــب الوحـــــــــدات أالفت ـــــــــوعي فقســـــــــمت النفق ـــــــــب الن ســـــــــاس التبوی

وهـــــــــو تبویـــــــــب جور والمرتبـــــــــاتاالداریـــــــــة كـــــــــالوزارات و المصـــــــــالح ثـــــــــم حســـــــــب نـــــــــوع النفقـــــــــة كـــــــــاأل

.اإلنفاقاحكام الرقابة على إلىیؤدي 

خــــــــــرى بالترشـــــــــــید المــــــــــالي، فهــــــــــي رقابــــــــــة مالیـــــــــــة نفیـــــــــــذ الموازنــــــــــة هــــــــــي األثرت رقابــــــــــة تأوقــــــــــد تــــــــــ
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فحــــــــــــص حســـــــــــبات الحكومــــــــــــة وســــــــــــندات الصــــــــــــرف و التحصــــــــــــیل صــــــــــــالأمحاســـــــــــبیة تســــــــــــتهدف 

ــــــــك لتثبــــــــت  جــــــــه قصــــــــور و ونتیجــــــــة ألن الصــــــــرف قــــــــد تــــــــم فــــــــي حــــــــدود االعتمــــــــادات المقــــــــررة أوذل

عامــــــــــة للدولــــــــــة و الت لتطــــــــــویر الموازنــــــــــة الو ات المحــــــــــأالموازنــــــــــة التقلیدیــــــــــة الســــــــــابقة عرضــــــــــها بــــــــــد

. الت موازنة البرامج و االداءو ال هذه المحأو كانت 

: واالداء ماهیة وخصائص  نظام موازنة البرامج: الثاني الفرع 

االرتقــــــــــاء بعملیـــــــــة تخطــــــــــیط إلـــــــــىطـــــــــار موازنــــــــــة البـــــــــرامج یــــــــــؤدي إدارة المـــــــــال العـــــــــام فــــــــــي إن إ

لة المــــــــــــــدیرین فــــــــــــــي أمســــــــــــــدوات لمین الوســــــــــــــائل واألأو تنظــــــــــــــیم المــــــــــــــال العــــــــــــــام وحمایتــــــــــــــه و تــــــــــــــ

معـــــــــــاییر معـــــــــــدة مســـــــــــبقا و بالتـــــــــــالي حمایـــــــــــة المـــــــــــال العـــــــــــام، إلـــــــــــىاالدارات الحكومیـــــــــــة اســـــــــــتنادا 

ــــــــىضــــــــافة إ ــــــــذي مین متطلبــــــــات اإلأتــــــــإل ــــــــىدى أفصــــــــاح عــــــــن المــــــــال العــــــــام، االمــــــــر ال اهتمــــــــام إل

ــــــــــىســــــــــتخدام هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الموازنــــــــــات واالنتقــــــــــال مــــــــــن الموازنــــــــــة التقلیدیــــــــــة إالحكومــــــــــات ب إل

1.داءبرامج واألموازنات ال

:ماهیة نظام موازنة البرامج. 1
1948میزانیتهـــــــــــــــا للســـــــــــــــنة المالیـــــــــــــــة 1مریكیـــــــــــــــةعـــــــــــــــدت وزارة البحریـــــــــــــــة األأ1946فـــــــــــــــي عـــــــــــــــام 

ــــــــى  ــــــــود كمــــــــا أعل ــــــــة أســــــــاس البن ــــــــت میزانی ــــــــي نفــــــــس الوق ــــــــى أعــــــــدت ف ،ســــــــاس البــــــــرامجأخــــــــرى عل

ــــــــى إثــــــــم انتشــــــــر نظــــــــام  ــــــــات عل ــــــــات المتأعــــــــداد المیزانی ــــــــي الوالی ــــــــرامج ف حــــــــدة ممــــــــا حــــــــد ســــــــاس الب

إلــــــــــــى، الخاصــــــــــــة باصــــــــــــالح الجهــــــــــــاز الحكــــــــــــومي فــــــــــــي الوالیــــــــــــات المتحــــــــــــدة " هــــــــــــوفر" بالجنــــــــــــة 

بتعــــــــــدیل فكــــــــــرة المیزانیــــــــــة االتحادیــــــــــة كلهــــــــــا لتقــــــــــوم علــــــــــى 1949التوصــــــــــیة فــــــــــي تقریرهــــــــــا عــــــــــام 

. داءنشطة والمشروعات، وهو ما یسمى بموازنة األاساس المهام واأل

داء المفاهیم و التطبیق ، منشروات برنامج الماجستیر في االدارة العامة، عمـادة ، موازنة البرامج و األسوسن الشمراني1
. 38إلى.. ، ص من، 2010الدراسات العلیا ، جامعة الملك سعود،
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عـــــــــداد إتبـــــــــات وغیرهـــــــــا، كـــــــــان علـــــــــى القـــــــــائمین بمثـــــــــل المر اإلنفـــــــــاقفبـــــــــدال مـــــــــن توضـــــــــیح بنـــــــــود 

وتبنــــــــــى ، نشــــــــــاط بعینــــــــــهأوشــــــــــرح المخرجــــــــــات المتوقعــــــــــة نتیجــــــــــة لمهمــــــــــة محــــــــــددة ءداموازنــــــــــة األ

ـــــــــى، وتـــــــــم تشـــــــــریع قـــــــــانون و قتراحـــــــــات لجنـــــــــة هـــــــــوفر األإ1950الكـــــــــونجرس فـــــــــي عـــــــــام  جـــــــــراءات إل

ــــــــــة و المحاســــــــــبة  Budget(الموازن and Accounting Procedures act of ــــــــــوا) 1950 ي ذل

ن یعـــــــــــرض الموازنـــــــــــة عـــــــــــن الكـــــــــــونجرس فـــــــــــي شـــــــــــكل جدیـــــــــــد، أتطلـــــــــــب مـــــــــــن رئـــــــــــیس الحكومـــــــــــة 

ســـــــــیس عــــــــــرض الموازنـــــــــة العامــــــــــة للدولــــــــــة أنشــــــــــطة الحكومـــــــــة، وبالتــــــــــالي تأیوضـــــــــح فیــــــــــه مهـــــــــام و 

عمـــــــــــــل لعبـــــــــــــاء اأت تظهـــــــــــــر معلومـــــــــــــات أومـــــــــــــن هنـــــــــــــا بـــــــــــــد، نشـــــــــــــطةأفـــــــــــــي شـــــــــــــكل التزامـــــــــــــات و 

)Workloads ( ــــــــــة كــــــــــل وحــــــــــدة عمــــــــــل unit(وتكلف cost(لمقدمــــــــــة مــــــــــن رئــــــــــیس ، فــــــــــي الموازنــــــــــة ا

الكـــــــــــونجرس، مصـــــــــــحوبة بعـــــــــــروض لاللتزامـــــــــــات المتعلقـــــــــــة بكـــــــــــل نشـــــــــــاط، ممـــــــــــا إلـــــــــــىالحكومـــــــــــة 

2.الحكومياإلنفاقیتیح اداة لمتابعة مخرجات 

لــــــــــــة لــــــــــــربط المعلومــــــــــــات المتــــــــــــوافرة عــــــــــــن أو داء فــــــــــــي ابســــــــــــط قواعــــــــــــدها كمحوتبــــــــــــدوا موازنــــــــــــة األ

برنـــــــــــامج عمـــــــــــل لفقـــــــــــات ن تخصـــــــــــیص الن، وأبرنـــــــــــامج العمـــــــــــل المختلفـــــــــــة مـــــــــــع قـــــــــــرارات الموازنـــــــــــة

هــــــــــداف همیـــــــــة هـــــــــذه األأو هـــــــــداف هـــــــــذا البرنـــــــــامجأیـــــــــتم بنـــــــــاء علـــــــــى معلومـــــــــات موثوقـــــــــة عـــــــــن 

ـــــــــــة ـــــــــــة النتـــــــــــائج المتوخـــــــــــاةللمنظمـــــــــــة والدول ـــــــــــات و ، وكمیـــــــــــة ونوعی ـــــــــــي إ وطاق مكانـــــــــــات البرنـــــــــــامج ف

لـــــــــذا . همیتـــــــــهأالحاضــــــــر والمســـــــــتقبل، وكـــــــــل مــــــــا یـــــــــوفر معرفـــــــــة حقیقیــــــــة عـــــــــن البرنـــــــــامج وكلفتــــــــه و 

ــــــــــــة اإتجــــــــــــاهیكــــــــــــون  ــــــــــــه لتحســــــــــــین االدارة ألموازن ــــــــــــام ب داء نحــــــــــــو االنجــــــــــــازات، ومــــــــــــا یمكــــــــــــن القی

.البرنامجأوالداخلیة للمنظمة 

، ترشــــید االنفــــاق العــــام ، رســــالة دكتــــوراه فــــي الحقــــوق ، كلیــــة الحقــــوق ، جامعــــة القــــاهرة، عرفــــات التهــــامي ابــــراهیم1
.328ص ص .1984القاهرة 

ــــل مــــدحت ســــالم2 ــــوراه الفلســــفة كــــریم نبی ــــة األداء، رســــالة دكت ــــة المصــــریة للتحــــول نحــــو موازن ــــویم سیاســــات وزارة المالی ، تق

.56، ص 2007االدارة العامة ، قسم االدارة العامة ، كلیة االقتصاد و العلوم السیاسیة ، جامعة القاهرة ، سنة في
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:1نظام موازنة البرامجخصائص :ثانیا 

ـــــــــــة عـــــــــــن البرنـــــــــــامج و األ-1 نشـــــــــــطة والمشـــــــــــروعات تقـــــــــــدم الموازنـــــــــــة البیانـــــــــــات الكمیـــــــــــة و النوعی

مســـــــــــــاعدة ى یمكـــــــــــــنتـــــــــــــالمقترحـــــــــــــة لقیـــــــــــــاس مـــــــــــــدى تقـــــــــــــدم العمـــــــــــــل بالنســـــــــــــبة لكـــــــــــــل برنـــــــــــــامج ح

ومـــــــــــن ثـــــــــــم العمـــــــــــل نشـــــــــــطة الحكومیـــــــــــةالســـــــــــلطتین التشـــــــــــریعیة والتنفذیـــــــــــة فـــــــــــي تقیـــــــــــیم كفـــــــــــاءة األ

.العاماإلنفاقعلى ترشید وضبط 

ـــــــــث -2 ـــــــــرامج، حی ـــــــــذ الب ـــــــــة المســـــــــئولة عـــــــــن تنفی ـــــــــهتحـــــــــدد الوحـــــــــدات الحكومی ـــــــــي ظـــــــــل هـــــــــذه أن ف

ـــــــــــربط بـــــــــــین تكـــــــــــالیف البـــــــــــرامج و األ ـــــــــــة یـــــــــــتم ال نشـــــــــــطة والمشـــــــــــروعات وهـــــــــــذه الوحـــــــــــدات، الموازن

.داءوالمحاسبة عن األاإلنفاقبتالي یمكن تحدید المسئولیة عن و 

ســـــــــــاس البـــــــــــرامج و لـــــــــــیس علـــــــــــى أن تصـــــــــــنیف النفقـــــــــــات فـــــــــــي هـــــــــــذه الموازنـــــــــــة یـــــــــــتم علـــــــــــى إ-3

ن تقــــــــــوم أكمــــــــــاهو فــــــــــي ظــــــــــل موازنــــــــــة البنــــــــــود، ویتطلــــــــــب ذلــــــــــك اإلنفــــــــــاقســــــــــاس بنــــــــــود ومــــــــــواد أ

فــــــــــــــي الســــــــــــــنوات دارات الحكومیــــــــــــــة بوضــــــــــــــع البــــــــــــــرامج التــــــــــــــي ســــــــــــــتقوم بتنفیــــــــــــــذهاالــــــــــــــوزارات واإل

جمالیــــــــــــــة للتنفیــــــــــــــذ المقبلــــــــــــــة والوســــــــــــــائل والطــــــــــــــرق والبــــــــــــــدائل الالزمــــــــــــــة لتنفیــــــــــــــذها والتكــــــــــــــالیف اإل

.صول علیها عند تنفیذ هذه البرامجالمردودات الممكن الحأووتقدیر العائد 

جلها أختصاصات الرئیسة التي من جل في نطاق اإلجل و طویلة األهداف قصیرة األا تحدد األأنه-4

.عتماداتتطلب اإل

: عداد موازنة البرامج و االداءإخطوات :الفرع الثالث 

: لى و المرحلة األ 
جـل للوحـدة الحكومیـة مـع الـربط جـل وطویلـة األهـداف قصـیرة األأمـوال المطلوبـة فـي شـكل تبریر األ.أ

و االداء فــــي عــــالج مشــــكلتي العجــــز و الــــدین العــــام فــــي الموازنــــة العامــــة ، فلســــفة موازنــــة البــــرامجمحمــــد عــــوص رضــــوان1
.112، القاهرة ، ص 2009لى ، و لدولة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة األ
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.1هداف العامة لدولة هداف واألبین تلك األ
وتقسم وتبـوب الموازنـة بحسـب التي تحقق تلك االهدافنشطة الرئیسیة والفرعیةتحدید البرامج واأل. ب

مجمـوعتینإلـىالبرامج الحكومیة التي تنوي السلطة التنفیذیة انجازها خالل السنة، ثم تقسم هذه البرامج 

مجموعـــة مشـــروعات إلـــىوذلـــك بحســـب طبیعـــة البـــرامج، وبعـــد تقســـم جمیـــع البـــرامج جاریـــة واســـتثماریة

.عتمادات وكذلك المحاسبة والتقاریرلموازنة التي تبنى علیها اإلرتكاز لنشطة وهي نقطة اإلأو 

طـــار إالمشـــروع یجـــب أن یكـــون فـــي أووهـــذا النشـــاط د و توصـــیف وحـــدات االداء لكـــل نشـــاطتحدیـــ. ج

أنشــــطة إلــــىهیئــــة، ففــــي هــــذه المرحلــــة یــــتم تقســــیم البــــرامج أووزارة معینــــة إلــــىبرنــــامج رئیســــي یســــند 

.نشطة ة حكومیة بحسب التقسیم الوظیفي من هذه البرامج واألویحدد نصیب كل وحدومشروعات

وفـــــــــي هـــــــــذه المرحلـــــــــة تقـــــــــوم كـــــــــل وحـــــــــدة حكومیـــــــــة بتقســـــــــیم نصـــــــــیبها مـــــــــن :المرحلـــــــــة الثانیـــــــــة 

الســــــــــلع التــــــــــي أووحــــــــــدات اداء وهــــــــــي تمثــــــــــل وحــــــــــدات الخــــــــــدمات إلــــــــــىنشــــــــــطة المشــــــــــروعات واأل

د وحـــــــــداء االداء وتتطلـــــــــب هـــــــــذه المرحلـــــــــة مـــــــــن كـــــــــل وحـــــــــدة حكومیـــــــــة تحدیـــــــــ، ســـــــــتقدمها للمجتمـــــــــع

ـــــــــــب و وهـــــــــــي تفصـــــــــــیل الخـــــــــــدمات التـــــــــــي ســـــــــــتؤدیها، و التـــــــــــي ســـــــــــتقوم بهـــــــــــا ـــــــــــة تتطل هـــــــــــذه المرحل

واعــــــــــــداد هــــــــــــذه المعــــــــــــدالت یــــــــــــتم بنــــــــــــاء ضــــــــــــرورة تــــــــــــوافر معــــــــــــدالت ألداء النشــــــــــــاط و المشــــــــــــروع

.على طرق فنیة

وتعـــــــــد هـــــــــذه المرحلـــــــــة تحدیـــــــــدا شـــــــــامال لمیزانیـــــــــة الدولـــــــــة تقـــــــــوم باســـــــــتخدام :2المرحلـــــــــة الثالثـــــــــة

داء فـــــــــي شـــــــــكل یكـــــــــاد یكـــــــــون حاســـــــــبة عـــــــــن التكـــــــــالیف فـــــــــي حســـــــــاب تكلفـــــــــة وحـــــــــدة األقواعـــــــــد الم

داء اســــــــــتخدام و هــــــــــي مرحلــــــــــة متقدمــــــــــة محاســــــــــبیا،حیث یــــــــــتم حســــــــــاب تكلفــــــــــة وحــــــــــدة األمعیاریــــــــــا

ســـــــــــــالیب المحاســـــــــــــبة عـــــــــــــن التكـــــــــــــالیف، وبضـــــــــــــرب عـــــــــــــدد الوحـــــــــــــدات الواجـــــــــــــب انجازهـــــــــــــا فـــــــــــــي أ

ــــد ادارة المــــال العــــام  التخصــــیص و االســــتخدام ، اعمــــال شــــرف صــــالحا1 ، ادارة المــــال العــــام ، ورقــــة عمــــل مقدمــــة فــــي مجل
.226، ص 2010العربیة للتنمیة االداریة ، الموتمرات ، المنظمة 

، موازنــة البــرامج و األداء المفــاهیم و التطبیــق ، منشــروات برنــامج الماجســتیر فــي االدارة العامــة ، عمــادة سوســن الشــمراني2
.11،  ص 2010الدراسات العلیا ، جامعة الملك سعود،
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ــــــــتج  ــــــــة الوحــــــــدة ین ــــــــي متوســــــــط تكلف ت التــــــــي ســــــــتقدم للوحــــــــدة جمــــــــالي قیمــــــــة االعتمــــــــاداإالموازنــــــــة ف

ــــــــــــــذ عــــــــــــــدد وحــــــــــــــدات األ ــــــــــــــث تكــــــــــــــون ملزمــــــــــــــة بتنفی ــــــــــــــة، بحی ــــــــــــــة الحكومی داء دون حــــــــــــــدود االداری

. االعتمادات المحددة لها ودون زیادة

ـــــــة ـــــــة الرابع فـــــــي نهایـــــــة الســـــــنة المالیـــــــة وفیهـــــــا یـــــــتم مقارنـــــــة الفعالیـــــــات التـــــــي تـــــــم وتجـــــــري:المرحل

فـــــــــــــي موازنـــــــــــــة الرقابـــــــــــــة الحســـــــــــــاب الختـــــــــــــاميانجازهـــــــــــــا بالتقـــــــــــــدیرات، وهـــــــــــــي تنـــــــــــــاظر مرحلـــــــــــــة 

داء الوحــــــــــــدات الحكومیــــــــــــة ومحاســــــــــــبة المســــــــــــؤولین المالیــــــــــــة، وتعتبــــــــــــر هــــــــــــذه المرحلــــــــــــة تقییمــــــــــــا أل

. سلوب علميأعن انجازاتهم خالل السنة وفق 

:  اسس تبویب موازنة البرامج و االداء :الفرع الرابع

ـــــــــــــرامج واأل ـــــــــــــة الب ـــــــــــــي موازن ـــــــــــــب ف ـــــــــــــدرج مـــــــــــــیركـــــــــــــز التبوی ـــــــــــــب الهرمـــــــــــــي المت ـــــــــــــى التبوی ن داء عل

ـــــــــــىالوظـــــــــــائف  ـــــــــــرامج ثـــــــــــم إل ـــــــــــىالب ـــــــــــمداءنشـــــــــــطة ووحـــــــــــدات األاألإل ـــــــــــم والشـــــــــــكل رق )01-3(رق

.یوضح التسلسل الهرمي لتبویب موازنة البرامج واألداء

ساســــــــــــیة للحكومــــــــــــة مثــــــــــــل الوظــــــــــــائف ل مــــــــــــن التبویــــــــــــب بالوظــــــــــــائف األو و یتعلــــــــــــق المســــــــــــتوى األ

المجتمـــــــــــــع، العامـــــــــــــة، وظیفـــــــــــــة الـــــــــــــدفاع، وظـــــــــــــائف الخدمـــــــــــــة االجتماعیـــــــــــــة، وظـــــــــــــائف خـــــــــــــدمات 

.وظائف فرعیةإلىثم تقسم الوظائف الرئیسیة .وظائف اقتصادیة

ـــــــــــــــب الوظـــــــــــــــائف العامـــــــــــــــة  ـــــــــــــــال تبوی ـــــــــــــــى ســـــــــــــــبیل المث ـــــــــــــــىفعل ـــــــــــــــةاألإل ـــــــــــــــةو مـــــــــــــــن والعادل ، المالی

وتبویـــــــــــــــــــب وظـــــــــــــــــــائف الخـــــــــــــــــــدمات . الـــــــــــــــــــخ..الخاریجیـــــــــــــــــــة،والوظائف االداریـــــــــــــــــــة والتنظیمیـــــــــــــــــــة و 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــىاالجتماعی ـــــــــــــیمإل ـــــــــــــ، و الصـــــــــــــحةو وظـــــــــــــائف التعل ـــــــــــــخ..ة الشـــــــــــــئون االجتماعی ـــــــــــــب . ال وتبوی

التعـــــــــــدین و و وظـــــــــــائف النقــــــــــل و المواصـــــــــــالت الكهربـــــــــــاء و المـــــــــــاءإلـــــــــــىالوظــــــــــائف االقتصـــــــــــادیة 

.الخ..، والزراعة التجارة و الصناعة، و االستخراجیةالصناعات 
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:داءلتبویب موازنة البرامج واألالتسلسل الهرميیوضح) 1- 3(رقم الشكل

.229، ص 2010ادارة المال العام ،المنظمة العربیة للتنمیة االداریة ، ، اشرف صالح : المصدر 

إلــــــــــىعمــــــــــال الرئیســــــــــیة ثــــــــــم تبویبهــــــــــا األأوویتعلــــــــــق المســــــــــتوى الثــــــــــاني مــــــــــن التبویــــــــــب بــــــــــالبرامج 

تفصــــــــــــــــیلیة وفقــــــــــــــــا للمنــــــــــــــــاطق الجغرافیــــــــــــــــة، طبیعــــــــــــــــة االعمــــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــــة، بــــــــــــــــرامج فرعیــــــــــــــــة

المصــــــــــلحة أوتوى بمســــــــــتوى المدیریــــــــــة ویــــــــــرتبط هــــــــــذا المســــــــــ، وهكــــــــــذاالمســــــــــتفیدیة مــــــــــن الخدمــــــــــة

.في الهیكل التنظمي للدولة 

نشــطة الممیــزة مجموعــة مــن األإلــىفرعــي أومــا المســتوى الثالــث فیتعلــق بتویــب كــل برنــامج رئیســي أ

ثــم یــتم تبویــب هــذه ، ساســیةالوظیفــة األأونجــاز البرنــامج وبالتــالي الهــدف إوالمتجانســة التــي تســاهم فــي 

ویـــرتبط هــــذا ، ساســـها یـــتم تقیـــیم الوحـــدات االداریـــة والبـــرامجأداء التـــي علـــى األوحـــدات إلـــىاالنشـــطة 

.قسام في الهیكل التنظیمي للدولةاألأوالمستوى بمستوى الوحدات االداریة 

:داءالتبویب الوظیفي في موازنة البرامج واأل: الأو 

:1سس ألاداء على وتصنیف النفقات العامة في موازنة البرامج واأل

امة للدولة، رسالة دكتـوراه فـي الحقـوق، قسـم االقتصـاد ، كلیـة الحقـوق، الرقابة على الموازنة الع، جیهان عبد اللطیف الرفاعى 1
.299، ص 2010جامعة طنطا ، سنة 

مجوظائف برا

أنشطة

التسلسل الهرمي في تبویب موازنة البرامج واألداء



ي وأسالیبه نفاق الحكومتطور مفهوم ترشید اإل الفصل الثالث                        

170

الذي یبـین مـا ینفـق علـى كـل نـوع مـن الخـدمات العامـة مثـل الصـحة والتعلـیم واالسـكان بغـض لوظیفيا

.اإلنفاقعن الهیئات والوحدات التي تتولى النظر

ربـع أإلـىمم المتحـدة فـي تقریـر لهـم تصـنیف النفقـات العامـة تبعـا للتبویـب الـوظیفي ولقد اقترح خبراء األ

:ساسیة من الوظائف هيأمجموعات 

الخــدمات العامــة الرئیســیة التــي تقــوم بهــا الدولــة بصــفتها صــاحبة الســیادة، وتشــمل: لــىو المجموعــة األ

االقسـام الفرعیـة إلـىوهي خدمات ضروریة لسیر المرافق العامـة وتتعلـق بكیـان الدولـة، ویمكـن تقسـیمها 

: تیة األ

لیـــــــــة و الســـــــــلك السیاســــــــــي و جهـــــــــزة الدولـــــــــة السیاســـــــــیة كـــــــــاالدارة الماأوتشـــــــــمل : اإلدارة العامـــــــــة . أ

.الدبلوماسي

.ویضم الجیش والطیران والبحریة والدفاع المدني ووزارة الدفاع: الدفاع الوطني . ب

.الشرطة والسجون و ویضم المحاكم : القضاء و االمن . ج

وهــــي تتضــــمن الخــــدمات الالزمــــة لتحقیــــق التنمیــــة تشــــمل الخــــدمات االجتماعیــــةو : المجموعــــة الثانیــــة 

.واالسكان والضمان االجتماعي والثقافة العامة،یة لالفراد، ومثال ذلك الصحة والتعلیماالجتماع

نشـــــــــــــــــطة ذات الطـــــــــــــــــابع كافـــــــــــــــــة األوتضـــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــدمات االقتصـــــــــــــــــادیة:المجموعـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة 

االقتصـــــــــــادي التـــــــــــي تقـــــــــــوم بهـــــــــــا المنشـــــــــــات العامـــــــــــة مثـــــــــــل المشـــــــــــروعات الزراعیـــــــــــة ومشـــــــــــروعات 

ــــــــــــــوى الم ــــــــــــــود و الق ــــــــــــــل و التخــــــــــــــزین و الوق حركــــــــــــــة و المواصــــــــــــــالت و التمــــــــــــــوین و التجــــــــــــــارة النق

.ثاروالسیاحة واأل

ـــــــــــود خـــــــــــرىالخـــــــــــدمات األوتشـــــــــــمل:  المجموعـــــــــــة الرابعـــــــــــة  ـــــــــــاقوتتضـــــــــــمن بن ـــــــــــر اإلنف العـــــــــــام غی

جنبیــــــــــة االقتصـــــــــادیة واعانــــــــــات القابلـــــــــة للتخصــــــــــیص مثـــــــــل فوائــــــــــد الـــــــــدین العــــــــــام والمســـــــــاعدات األ

.خرىلبعض الهیئات األ
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: نشطة والمشروعات في موازنة البرامج واالداءالتبویب حسب البرامج واال : ثانیا

ـــــــــرامج واأل ـــــــــة الب ـــــــــهداء یعـــــــــرف البرنـــــــــامج بفـــــــــي ظـــــــــل موازن ـــــــــارة عـــــــــن األ:أن ـــــــــع عب عمـــــــــال المتوق

عنهــــــــا فــــــــي صــــــــورة نفقــــــــات اتخــــــــاذ اجــــــــراءات محــــــــددة یــــــــتم التعبیــــــــر تنفیــــــــذها فــــــــي اجــــــــال معینــــــــة ب

ختصــــــــــاص الرئیســــــــــي، ویعتبــــــــــر البرنــــــــــامج تقســــــــــیما فرعیــــــــــا هامــــــــــا لال، تظهرهــــــــــا الموازنــــــــــة العامــــــــــة

برنـــــــــــامج التعلـــــــــــیم العـــــــــــالي ، حـــــــــــد مكونـــــــــــات االختصـــــــــــاض الرئیســـــــــــي ومثـــــــــــال ذلـــــــــــكأالبرنـــــــــــامج و 

عــــــــــدادي وبرنــــــــــامج التعلــــــــــیم االبتــــــــــدائي ، حیــــــــــث وبرنــــــــــامج التعلــــــــــیم الثــــــــــانوي وبرنــــــــــامج التعلــــــــــیم اإل

.یمثل كل منها جزءا من االختصاص الرئیسي وهو التعلیم 

ـــــــــــــي ســـــــــــــت ـــــــــــــة الت ـــــــــــــد االدارة الحكومی ـــــــــــــامج فوبعـــــــــــــد تحدی ـــــــــــــذ البرن ـــــــــــــهإقوم بتنفی ـــــــــــــد ن ینبغـــــــــــــي تحدی

قســـــــــام االدارة نحـــــــــو تنفیـــــــــذ هـــــــــذه البـــــــــرامج حتـــــــــى یـــــــــتم رقابـــــــــة التنفیـــــــــذ أمســـــــــئولیة كـــــــــل قســـــــــم مـــــــــن 

.بطریقة فعالة

ــــــــــر مــــــــــن برنــــــــــامج، كمــــــــــا یجــــــــــوز أن تشــــــــــترك  ــــــــــذ االدارة الواحــــــــــدة اكث ــــــــــر مــــــــــن أویجــــــــــوز أن تنف كث

ــــــــــــامج واحــــــــــــد، فمــــــــــــثالإ ــــــــــــذ برن ــــــــــــي تنفی ــــــــــــامج لشــــــــــــبابدارة ف ــــــــــــه اإلن تشــــــــــــأیجــــــــــــوز برن دارة ترك فی

.المعنیة بالشباب في كل من وزارة الشباب و التعلیم والجامعات 

ـــــــــــب حســـــــــــب ك ـــــــــــةاألمـــــــــــا یعـــــــــــد التبوی االرتكـــــــــــاز بالنســـــــــــبة نقطـــــــــــة نشـــــــــــطة و المشـــــــــــروعات بمثاب

ا تخـــــــــدم أنهـــــــــكمـــــــــا الموازنـــــــــةاتســـــــــاس الـــــــــذي ینبنـــــــــى علیـــــــــه اعـــــــــداد تقـــــــــدیر لـــــــــالدارة، اذ تعتبـــــــــر األ

عنــــــــــــد عــــــــــــداد التقــــــــــــاریرإیضــــــــــــا فــــــــــــي أوالمشــــــــــــروعات نشــــــــــــطة هــــــــــــداف المحاســــــــــــبة، وتســــــــــــاعد األأ

یعــــــــرف النشــــــــاط و1،قــــــــة فــــــــي اختیارهــــــــا وتحدیــــــــدها دومــــــــن ثــــــــم ینبغــــــــي مراعــــــــاة التنفیــــــــذ الموازنــــــــة

الواجبــــــــــات التــــــــــي تنفــــــــــذ بواســــــــــطة المســــــــــتویات أوعبــــــــــارة عــــــــــن مجموعــــــــــة مــــــــــن العملیــــــــــات أنــــــــــهب

.هداف البرنامجأوذلك لتحقیق داریة في التنظیماإل

.306،  ص نفس المرجع السابق، جیهان عبد اللطیف الرفاعى1
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: داء قتصادي لموازنة البرامج واألالتبویب اإل: رابعا 

مــــــــــــــن أنــــــــــــــهذ إداءهمیــــــــــــــة بالغــــــــــــــة فــــــــــــــي موازنــــــــــــــة البــــــــــــــرامج واألأقتصــــــــــــــادي یمثــــــــــــــل التویــــــــــــــب اإل

المتطلبــــــــــــات الرئیســــــــــــیة لتخطــــــــــــیط والفصــــــــــــل بــــــــــــین النفقــــــــــــات الحكومیــــــــــــة الجاریــــــــــــة التــــــــــــي تنفــــــــــــق 

ــــــــذها  ــــــــاج تنفی ــــــــة ویحت ــــــــاج والخــــــــدمات الجاری ــــــــي االنت ــــــــل ف ــــــــي تتمث ــــــــة الت ــــــــرامج الجاری ــــــــى الب ــــــــىعل إل

ــــــــــىوتتمیــــــــــز النفقــــــــــات الجاریــــــــــة بتكرارهــــــــــا بانتظــــــــــام مــــــــــن ســــــــــنة ، موعــــــــــة مــــــــــن المشــــــــــروعاتمج إل

ــــــــــــق العامــــــــــــة والنهــــــــــــخــــــــــــرى ألأ ــــــــــــادة رؤوس األا ضــــــــــــروریة لســــــــــــیر المراف ــــــــــــي زی مــــــــــــوال تســــــــــــاهم ف

1.العینیة

ا غیـــــــــر متكـــــــــررة أنهـــــــــمـــــــــا النفقـــــــــات الرأســـــــــمالیة التـــــــــي تنفـــــــــق علـــــــــى البـــــــــرامج الراســـــــــمالیة تتمیـــــــــز بأ

خصـــــــــــــص لتكـــــــــــــوین رؤوس االمـــــــــــــوال العینیـــــــــــــة، ومـــــــــــــن امثلتهـــــــــــــا و تتعلـــــــــــــق بـــــــــــــالثروة القومیـــــــــــــة وت

إلــــــــــىضــــــــــافات الرئیســــــــــیة التــــــــــي تــــــــــؤدي الت واقامــــــــــة المنشــــــــــات واإلنفقــــــــــات شــــــــــراء الوحــــــــــدات واأل

.زیادة قدرتها وطاقتهاأوسمالیة أصول الر طالة عمر األإ

عنـــــــــــد رســـــــــــم السیاســــــــــــات العامـــــــــــة للدولـــــــــــة یمــــــــــــد التبویـــــــــــب االقتصــــــــــــادي أنــــــــــــهوجـــــــــــدیر بالـــــــــــذكر 

ثــــــــــر العملیــــــــــات الحكومیــــــــــة المســــــــــتقبلة علــــــــــى توزیــــــــــع الـــــــــــدخل أعنــــــــــد بحــــــــــث بمعلومــــــــــات هامــــــــــة

ــــــــــى الســــــــــلع والخــــــــــدمات ــــــــــروة ، والطلــــــــــب عل ــــــــــات المالیــــــــــةواإلوالث ــــــــــاج والتجــــــــــارة والعالق والنمــــــــــو نت

.والتنمیة االقتصادیة 

:داء األتنفیذ میزانیة البرامج و الرقابة على: الفرع السادس

ـــرامج و . أ ـــة الب ـــة فـــي ظـــل میزانی والتـــي تعنـــي ، داءتمثـــل مرحلـــة الرقابـــة علـــى األ:داءاألاهمیـــة الرقاب

وفي ذلك نسـتطیع الحكـم علـى جـودة االستفادة من المؤشرات التي وضعت للبرنامج اثناء التنفیذ وبعده،

یـة أكما نسـتطیع تحدیـد الجهـة والسـبب المباشـر فـي نجـاح البرنـامج  وكیفیـة التعامـل مـع الخطة والتنفیذ

.311، ص نفس المرجع السابق، الرقابة على الموازنة العامة للدولة ، جیهان عبد اللطیف الرفاعى1
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1.متغییرات قد تنشأ على الخطة المتبقیة لتنفیذ البرنامجةیأثیر أتأومستجدات

ا ال تقــف عنــد حــد المتابعــة والمحاســبة بــل تقــوم بوظیفــة أنهــاألداء بتتمیــز الرقابــة فــي ظــل البــرامج وو 

االرشــاد والتوجیــه لالداریــین التنفیــذیین بمــا یكفــل ســالمة تنفیــذ هــذه البــرامج بمــا تتضــمنه مــن مشــروعات 

وفقـا لمـا هـو مرسـوم لهـا بـالبرامج مـن حیـث الحجـم و النـوع أنجـزتقد األعمالن أن مالتأكـدو، وانشطة

عتمــادات المالیــة اســتخداما اســتخدام اإلو ، والوقــت والتكــالیف بمــا یتفــق مــع خطــة العمــل والخطــة المالیــة

ممــا ، فعــاال بحیــث یــتم الصــرف علــى مــدى شــهور الســنة المالیــة وفقــا للتوقیــت الزمنــي الموضــوع للخطــة

على نحـو فعـال بشـكل األعمالنجاز إبما یكفل اإلنفاقو األداءالعمل على توفیر القدرة الفنیة في حتتی

ن والتــرابط علــى كافــة المســتویات و امــع تحقیــق التنســیق و التعــانحرافــاتأوأخطــاءیجنــب الوقــوع فــي 

2.سیاأور أفقیااإلداریة

ــة البــرامج واألداالرقابــةمســتویات : ب ــى تنفیــذ موازن ن عملیــة الرقابــة تبعــا لطبیعتهــا تمــارس إ:ءعل

عــداد إا تظهــر فــي مواقــع مختلفــة بالنســبة للمراحــل التــي یمــر بهــا أنهــذ إتلقائیــا حتــى قبــل تنفیــذ الموازنــة، 

: وتحضیر الموازنة وذلك وفقا لما یلي 

ــــــــــى مســــــــــتوى االدارة -1 ــــــــــث :عل ــــــــــة حی ــــــــــولى ادارة الموازن ــــــــــدما تت ــــــــــة عن ــــــــــة الرقاب ــــــــــى عملی تتجل

ـــــــــــي وزارة  ـــــــــــدیرات المقدمـــــــــــة مـــــــــــن األف ـــــــــــة مناقشـــــــــــة وفحـــــــــــص ومراجعـــــــــــة التق قســـــــــــام والفـــــــــــروع معین

ـــــــــــك إالتنفیذیـــــــــــة التابعـــــــــــة لهـــــــــــا،  ـــــــــــك التقـــــــــــدیرات فـــــــــــي ضـــــــــــوء مـــــــــــدة تنفیـــــــــــذ تل ذ تقـــــــــــوم بدارســـــــــــة تل

ثنــــــــــــاء الســــــــــــنة الجاریــــــــــــة التــــــــــــي تعــــــــــــد خاللهــــــــــــا أالوحــــــــــــدات لخطــــــــــــة العمــــــــــــل و الخطــــــــــــة المالیــــــــــــة 

. ن ینفقأن یؤدي و أما كان یجب الفعلیین باإلنفاقداء و مقارنة األونعني التقدیرات

المفهـــوم ، الفلســـفة و االهـــداف ، ملتقـــى موازنـــة البـــرامج و االداء فـــي : ، موازنـــة البـــرامج و االداء حســـیناســـماعیل1
.15، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة ، ص 2004یولیو 27-25الجامعات العربیة ، دمشق ،

ـــــامسوســـــن الشـــــمراني،2 ـــــاهیم و التطبیـــــق ، منشـــــروات برن ج الماجســـــتیر فـــــي االدارة العامـــــة ، موازنـــــة البـــــرامج و األداء المف

.31،  ص 2010عمادة الدراسات العلیا ، جامعة الملك سعود،
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ما المركز الثاني الذي تحتله الرقابة فیظهر على مستوى أ:على مستوى االدارة المركزیة للموازنة -2

االدارة المركزیــة للموازنــة، حیــث یجــري فحــص و مراجعــة التقــدیرات التــي تنظمهــا خطــة العمــل والخطــة 

. یكفل دعم االدارةساس مراجعة البرنامج مقرونة بما أالمالیة على 

أما المركـز الثالـث الـذي تحتلـه الرقابـة فـي مرحلـة اعـداد وعـرض : على مستوى السلطة التشریعیة-3

عضاء اللجـان المختلفـة بالسـلطة أوتنفیذ الموازنة فیظهر على مستوى المراجعة التشریعیة التي یقوم بها 

.التشریعیة

داء لــــبعض صــــعوبة تحدیــــد وحــــدات األعلیهــــایعــــاب االداءالبــــرامج میزانیــــةعلــــى الــــرغم مــــن ممیــــزات 

جهـزة الحكومیـة المختلفـة لعـدم وجـود نظـام االنشطة، صعوبة توفیر معلومات تفصیلیة عن نشـاطات األ

دقیق للمعلومـات لـدیها، ارتفـاع تكلفـة تطبیقهـا حیـث تتطلـب عـدد مـن المـوظفین ذوي خبـرة فـي محاسـبة 

ولغــرض تطــویر المیزانیــة ،ءة فــي المشــاریع قصــیرة المــدىتركــز علــى تحقیــق الكفــاالتكــالیف والمتابعــة

.نظام التخطیط المبرمج للموازنةموازنة إلىوتتفادي هذه العیوب اتجهت الفكر المالي 

Planning Programming Budgeting System:نظام التخطیط المبرمج للموازنة : الثانيالمطلب 

ـــــــــــة التخطـــــــــــیط و البرمجـــــــــــة لعـــــــــــالج ق ـــــــــــرامج واألظهـــــــــــر نظـــــــــــام موازن ـــــــــــة الب ـــــــــــي صـــــــــــور موازن داء ف

هـــــــــــــــداف القومیـــــــــــــــة، واقتصـــــــــــــــار الـــــــــــــــربط بـــــــــــــــین الموازنـــــــــــــــات الفرعیـــــــــــــــة للوحـــــــــــــــدات اإلداریـــــــــــــــة واأل

ـــــــــرامج واأل ـــــــــى األموازنـــــــــات الب ـــــــــط داء عل ـــــــــدرج جـــــــــل القصـــــــــیر فق ـــــــــي ت ـــــــــار البـــــــــرامج الت وعـــــــــدم اختی

فـــــــــــي الموازنــــــــــــة وفقـــــــــــا للطریقــــــــــــة العلمیـــــــــــة التخــــــــــــاذ القـــــــــــرارات التــــــــــــي تقضـــــــــــي بالمفاضــــــــــــلة بــــــــــــین 

.فضلهاأج الختیارالبرام

: مفهوم نظام التخطیط المبرمج للموازنة : ل والفرع األ 

نواع أن مستویات و أسم موازنة البرامجإوهو یختصر ب(PPBS)افترض نظام التخطیط المبرمج للموازنة 

ة فضل القـرارات المتعلقـأإلىجل الوصول وتحلیلها من األداء المختلفة یمكن ترتیبها و تحدیدها كمیااأل
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طــارا جدیــدا التخــاذ القــرار فــي عملیــة صــیاغة الموازنــة العامــة للدولــة عــن إوقــدم هــذا النظــام ، بالموازنــة

سـالیب جـل واألهـداف الطویلـة األطریق عـرض و تحلیـل االختیـارات المختلفـة المتعلقـة بالسیاسـات و األ

1.المختلفة لتحقیقها

ط المبـرمج للموازنـة، اسـتنادا علـى هیكـل البرنـامج ویتم التخطیط للمستویات المختلفة وفقـا لنظـام التخطـی

)Program Sturcture(الهیئـة المعنیـة ٕاتجـاهودور و ،الذي یضم رسالة متوافقة تعبر عن االحتیاج القـومي

وفــي ضــوء نــذرة مــوارد الدولــة وزیــادة ،نشــطة المخطــط لهــا لتــوفیر الحــلواأللتلبیــة هــذا االحتیــاج القــومي

ـــة نـــهإ، فاحـــة لتلبیـــة الحاجـــات المتعـــددةالمتالطلـــب علـــى المـــوارد  یتعـــین علـــى متخـــذي القـــرارات المتعلق

وترشــید اإلنفــاقجــل تعظــیم العائــد مــن أن یقومــوا بالمفاضــلة بــین البــدائل المتاحــة مــن أبالموازنــة العامــة 

.الموارد

سیاســات حیــث یــتم ربــط مخرجــات الهیئــة بالبمخرجــات الهیئــة المعنیــة" داء وفقــا لهــذا النظــامویعــرف األ

ساســیة لتطبیــق أداة أویعتبــر مــنهج تحلیــل الــنظم ،"مججــل عــن طریــق هیكــل البرنــاهــداف طویلــة األواأل

مخرجـــات وعوائـــد وتكـــالیف نظـــام التخطـــیط المبـــرمج للموازنـــة، مـــع التركیـــز علـــى القیـــاس الـــدوري لفهـــم

.الحكومة

إلـىة نظـام للمعلومـات یهـدف عتبـار نظـام التخطـیط المبـرمج للموازنـة بمثابـإیمكـن أنهوهناك من یرى 

ذي یتعلق ، وخاصة على المستوى االستراتیجي اللعملیة اتخاذ القرارات االداریةتقدیم المعلومات الالزمة

وبالموارد المسـتخدمة، وبالسیاسـات المتعلقـة بالحصـول علیهـا وترتیـب وتغیراتهاهداف التنظیم االداريإب

.استخدامها بصورة موضوعیة

ي تخطـــــــــــــیط داریــــــــــــة فــــــــــــهــــــــــــوم یؤكــــــــــــد دور نظــــــــــــم المعلومــــــــــــات المحاســــــــــــبیة واإلولعــــــــــــل هــــــــــــذا المف

ـــــــــل مـــــــــدحت ســـــــــالم1 ـــــــــة األداء،كـــــــــریم نبی ـــــــــة المصـــــــــریة للتحـــــــــول نحـــــــــو موازن ـــــــــویم سیاســـــــــات وزارة المالی ، رســـــــــالة تق
السیاســــــــــــیة ، جامعــــــــــــة العامــــــــــــة ، كلیــــــــــــة االقتصــــــــــــاد و العلــــــــــــوماإلدارةالعامــــــــــــة ، قســــــــــــم اإلدارةدكتــــــــــــوراه الفلســــــــــــفة فــــــــــــي

.59، ص 2007القاهرة ، سنة 
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یمكـــــــــن اعتبــــــــــار ى، ولكـــــــــن حتـــــــــى یـــــــــتم تحقیـــــــــق هـــــــــذا المطلـــــــــب وحتـــــــــاإلنفـــــــــاقالمـــــــــوارد وترشـــــــــید 

ــــــــــة التخطــــــــــیط والبرمجــــــــــة كنظــــــــــام متكامــــــــــل للمعلومــــــــــات یجــــــــــب تــــــــــوفر متطلبــــــــــات  ساســــــــــیة أموازن

1:هي

ــــــــــــــب تكــــــــــــــالیف-1 ــــــــــــــةتبوی ــــــــــــــة الحكومی ــــــــــــــحســــــــــــــب القطــــــــــــــاع الوحــــــــــــــدات اإلداری رامج الالزمــــــــــــــة ب

ـــــــــق األ ـــــــــق الامـــــــــةهـــــــــداف العلتحقی ـــــــــب تحقی ـــــــــة، وهـــــــــذا یتطل ـــــــــاییس الكمی ـــــــــى اتخـــــــــاذ المق ـــــــــاءة عل ، كف

.لتحدید مخرجات البرامج وكذلك التنبؤ بالتكالیف الخاصة بها

لقطاعـات النشـاط الحكـومي المختلفـة والالزمـة التغلب علـى مشـكلة عـدم تـوافر البیانـات اإلحصـائیة-2

.تخاذ القراراتإ لیة المختلفة و لعمل التحلیالت الهیك

ــــــــد األ-3 ــــــــرتحدی ــــــــي حــــــــد هــــــــداف الرئیســــــــیة والتعبی عنهــــــــا فــــــــي صــــــــورة منتجــــــــات نهائیــــــــة وهــــــــذا ف

ذاتــــــــه یســــــــبب مشــــــــاكل عدیــــــــدة، منهــــــــا تحدیــــــــد الحجــــــــم األمثــــــــل لإلنتــــــــاج ودراســــــــة العائــــــــد والتكلفــــــــة 

ئــــــــد نــــــــواع تلــــــــك الخــــــــدمات، واألخــــــــذ فــــــــي االعتبــــــــار المقارنــــــــة بــــــــین التكلفــــــــة والعاألكــــــــل نــــــــوع مــــــــن 

.االجتماعي

:ساسیة لنظام موازنة التخطیط والبرمجةالمقومات األ:الفرع الثاني 

هـــــــــــداف العامـــــــــــة یعتمـــــــــــد هـــــــــــذا النظـــــــــــام فـــــــــــي تحقیـــــــــــق هـــــــــــدف ربـــــــــــط البـــــــــــرامج الحكومیـــــــــــة باأل

ــــــــــومي االقتصــــــــــادي واالجتمــــــــــاعي ــــــــــى المســــــــــتوى الق ــــــــــیم مســــــــــاهمتها عل ــــــــــة وتقی عــــــــــدد مــــــــــن و ،للدول

وتــــــــــــتلخص ، الحدیــــــــــــة لنجــــــــــــاح هــــــــــــذا النظــــــــــــامساســــــــــــیة التــــــــــــي تمثــــــــــــل المتطلبــــــــــــاتالمقومــــــــــــات األ

: ساسیة لهذا النظام فیمایلي المقومات األ

االقتصـادیة واالجتماعیـة، هـداف العامـة للدولـةلتعـرف علـى األویقتضـي ذلـك ا: صیاغة األهـداف: ال أو 

بـرامج رئیسـیة وفرعیـة إلـىثـم ، هـداف فرعیـة اكثـر تحدیـدا ووضـوحاأهداف في لة صیاغة هذه األو اومح

.61نفس المرجع السابق ، ص كریم نبیل مدحت سالم،1
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جهــزة تحدیــد كمیــة الخــدمات والســلع التــي تقــدمها األو نشــطةهــداف ثــم تحلیــل البــرامج واألیــق هــذه األلتحق

مثــل للوحــدات االداریــة وٕامكانیتهــا ویــرتبط ذلــك بسیاســة التســعیر اإلداریــة وهــذا یقتضــى تحدیــد الحجــم األ

.ونمط التوزیع واالعتبارات االجتماعیة

كثـر تحدیـدا أهـداف فرعیـة أإلـىق العلمي ینبغي تحلیلهـا هداف موضع التطبیوحتى یتم وضع هذه األ

هــداف فرعیــة فــي كــل قطــاع مــن القطاعــات أإلــىووضــوحا كــان یــتم تحلیــل هــدف التنمیــة االقتصــادیة 

،   قطــاع الســیاحة وهكــذاو االقتصــادیة مثــل القطــاع الزراعــي، القطــاع الصــناعي، قطــاع المرافــق العامــة

مخرجات مطلوب تحقیقها تتمثـل فـي كمیـة مـن إلىهداف أعلیه من اإلنفاقویتم بعد ذلك ترجمة ما تم 

.السلع والخدمات ذات خصائص ومواصفات معینة

ــــــــــا ساســــــــــیة لنظــــــــــام الموازنــــــــــة هــــــــــم المقومــــــــــات األأمــــــــــن :تحدیــــــــــد البــــــــــرامج و تقییمهــــــــــا: ثانی

ــــــــــى الوســــــــــائل الالزمــــــــــة لتحقیــــــــــق األ ــــــــــل والتخطــــــــــیط و البرمجــــــــــة، التعــــــــــرف عل هــــــــــداف والتــــــــــي تتمث

التعــــــــــرف علــــــــــى لتــــــــــي تخطــــــــــط الوحــــــــــدات اإلداریــــــــــة إلنجازهــــــــــا، ویقتضــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــي البــــــــــرامج ا

ــــــــــرامج البدیلــــــــــة وحصــــــــــرها ــــــــــى التكلفــــــــــة و العائــــــــــد مــــــــــن كــــــــــل برنــــــــــامج ، الب ویتطلــــــــــب التعــــــــــرف عل

ــــــــــد أثــــــــــر كــــــــــل برنــــــــــامج علــــــــــى المســــــــــتوى القــــــــــومي و یجــــــــــب أن یشــــــــــمل التقیــــــــــیم الجوانــــــــــب لتحدی

.االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

وحدات اداریة مسئولة إلىیقتضي تطبیق هذا النظام تقسیم الجهاز اإلداري :یاتتحدید المسئول: ثالثا 

ختصاصـات كـل مركـز ممـا إ االنشطة التي تدخل في نطـاق رقابـة و أومراكز مسئولة وتحدید البرامج أو

هـــداف المخططـــة وبـــین یبـــرز مشـــكلة التعـــارض بـــین متطلبـــات التخطـــیط مـــن تبویـــب البـــرامج حســـب األ

.م من حیث الوحدات المسئولة عن تنفیذ برنامج معین متطلبات التنظی

یقتضى تطبیق هذا النظـام صـیاغة ووضـع معـدالت ومؤشـرات :وضع معدالت و مؤشرات لالداء:رابعا

نشـــطة الحكومیـــة، مراكـــز المســـئولیة وكـــذلك تقیـــیم البـــرامج واألأوداء الوحـــدات اإلداریـــة أكأســـاس لتقیـــیم 
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لـة و اینبغـي محأنـهال إلمعـدالت فـي كثیـر مـن المجـاالت اإلداریـة وبالرغم مـن صـعوبة وضـع مثـل تلـك ا

برنــامج أوالتغلــب علــى هــذه الصــعوبات بالتحلیــل والدراســة لوحــدات األداء التــي یتكــون منهــا كــل نشــاط 

.سالیب الحدیثة في هذا المجاللة تطبیق األو اومح

ام على توافر الطاقة البشریة ذات یعتمد تطبیق هذا النظ:توفیر الكفاءات و الخبرات البشریة: خامسا 

الكفــاءة والخبــرة العالیــة فــي مجــال التخطــیط و اتخــاذ القــرارات وتقیــیم األداء فــي مجــال النشــاط الحكــومي 

.هیلهم و تنمیة قدراتهم بما یتفق ومتطلبات هذا النظامأوهذا یتطلب تدریب العاملین وت

ام فــي مرحلــة المختلفــة علــى تــوفیر البیانــات یعتمــد تطبیــق هــذا النظــ: نظــام فعــال للمعلومــات: سادســا 

والمعلومــات المالئمــة وبطریقــة فوریــة عــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل ســواء كانــت تتعلــق بالسیاســات 

أوواالســتخدامات واالمكانیــات المتاحــة لكــل وحــدة اداریــة ،بــالمواردأوالعامــة االقتصــادیة واالجتماعیــة 

.نشاطأولكل برنامج 

یعتمد تطبیق هذا النظام على خلق الظروف والبیئة المناسبة : الظروف و البیئة المالئمةتهیئة:سابعا 

همیة الصالح والمـال العـامأالنجاح من حیث رفع الروح المعنویة لدى العاملین ووعیهم بعناصرلتوفیر

.نتاججر باإلوضع نظام سلیم للحوافز وربط األ

: مات تطبیقه ساس الصفري ومقو نظام األ: المطلب الثالث

ـــ حیـــث ذكـــرت تعلیمـــات قســـم الزراعـــة 1962ســـاس الصـــفري فـــي ســـنة ل اشـــارة عـــن نظـــام األأو تكان

ن كـل البـرامج سـوف یعـاد النظـر أبـ" بالوالیات المتحدة الصادرة في ابریل والخاصة بتطبیق ذلك النظـام

و بهـذا ،ة السـنة الحالیـةساس التغیرات المتوقعة فقط بالنسبة لموازنـأفیها من نقطة الصفر، ولیس على 

ن یؤخــذ فـــي أن تكـــون موضــع فحـــص وتقیــیم دقیــق، علـــى أن جمیــع بـــرامج العمــل لكـــل وكالــة یجــب إفــ

ساســه یــؤدي و ینفــذ العمــل والعوائــد أاالعتبــار الحاجــة الرئیســیة للعمــل المتوقــع و المســتوى الــذي علــى 

مج التـــي تـــم تحدیـــدها لمواجهـــة رابـــهـــداف الأالممكـــن الحصـــول علیهـــا والتكـــالیف الالزمـــة لـــذلك، وكـــذلك 



ي وأسالیبه نفاق الحكومتطور مفهوم ترشید اإل الفصل الثالث                        

179

1."عادة تقسیمها وفحصهاإن یتم ألویة مخفضة یجب أو حتیاجات والتي قد تعتبر ذات المشاكل واإل

: میزانیة االساس الصفري مفهوم : لوالفرع األ 
األمــم المتحــدة للدارســة مشــاكل اإلدارة والموازنــة فــي الــدول النامیــة الــذي عقــد فــي ســبتمبر عــرف مــؤتمر

ـــدنمارك 1967عـــام  ـــة األ": نأبال Z.B.B(Zero(ســـاس الصـــفري للموازن Base Budgeting ســـلوب أهـــو

كثـر أأودنـى للتكلفـةعتبـار الحـد األخـذ فـي اإلنفقـات فـي البدایـة واألأوي خـدمات أعـدم وجـود یفترض

تقیـیم فاعلیـةالذي یمكـن بموجبـهالطرق فاعلیة للحصول على مجموعة من المخرجات، ووضع اإلطار

.2"مسؤولیات النفقات الجاریة المعتمدة وفقا لهذه االعتبارت 

وتقییم جمیـع البـدائلیعني تقییم جمیع البرامج المشتركةأنهب)Z.B.B(سلوب هذا األTaylorكما عرفه 

عادة النظر تمامـا فـي جمیـع البـرامح والمشـروعات إإلىداء، فقد یؤدي بنا هذا التقییم وتحدید مستوى األ

ویتطلب ذلك ، برامج مشروعات قائمة بالفعلأول مرةو سواء كانت برامج مشروعات جدیدة ألمن جدید،

نهـا مـع المشـروعات والمسـتویات المختلفـة للمـدخالت التـي تلـزم و اتحلیال كامال للبرامج والمشروعات وتع

. إلنجاز هذه البرامج والمشروعات

بیتر " و"  ویلسون . شارل هـــــ" یف كل من تعر لت هذه المیزانیةو اومن بین التعاریفات التي تن

تحقیق المزید من الكفاءة في استخدام إلىداریة تهدف إداة أ" ا أنهل بو ذ یعرفها األ، إ"سارانت . س

هداف محددة، بحیث أالموارد المحدودة لتحقیق المزید من الكفاءة في استخدام الموارد المحدودة لتحقیق 

قدر معین من المخرجات مع تحدید المدخالت الالزمة لتحقیقها،على هداف في صورةیتم صیاغة األ

مع تحدید مستویات بدیلة لالنفاق بحیث ال یقتصر هداففضل برامج تحقیق األأختیار إأن یتم 

، اســـــتخدام االســـــاس الصـــــفري فـــــي اعـــــداد مزازنـــــة الوحـــــدات االداریـــــة العامـــــة كـــــأداة عبـــــد الـــــرحمن عبـــــد الفتـــــاح محمـــــد1
لــــیم فــــي جمهوریــــة مصــــر العربیــــة ، رســــالة ماجســــتیر لترشــــید االنفــــاق الحكــــومي و زیــــادة فاعلیتــــه مــــع التطبیــــق علــــى قطــــاع التع

.46، ص 1982في المحاسبة ، قسم المحاسبة ، كلیة التجارة ، جامعة القاهرة ، سنة 
، اســـتخدام اســلوب االســـاس الصـــفري فـــي اعـــداد الموازنـــات أنـــور عبـــد الخـــالق محمـــد صـــدیق و محمـــود عمـــر باعیســـى2

.211ص م ،1991هـ، 1411، 4االقتصاد و اإلدارة ، م: ملك عبد العزیز التخطیطیة بمنشات االعمال ، مجلة جامعة ال
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.قلختیار بین البدائل ذات التكالیف األاإل

المیزانیـة والرقابـة، فهـي تحـدد العملیـة التـي تحقـق التكامـل بـین التخطـیط و " ا أنهفیعرفها ب"سارانت" أما 

ا مـنهج أنه، كثر الطرق كفاءة لتعظیم استخدام قدر معین من الموارد في تحقیق اهداف معینةأالبدائل و 

ـــیم اعتمـــادات إاداري مـــرن یمكـــن مـــن  عـــادة تخصـــیص المـــوارد بصـــورة رشـــیدة مـــن خـــالل مراجعـــة وتقی

1.نشطة القائمةاألأوداء البرامج أومستوى 

تخــاذ إســاس الصــفري فــي رفــض افتــراض جمــود محــددات منطــق میزانیــة األن أف نــتخلص ومــن التعــاری

عـادة تقیـیم إمـر الـذي یقضـي بوقرارات تخصیص الموارد العامة بصـفة خاصـة، األالقرارات بصفة عامة

.سلوب المیزانیة المتزایدةأالبرامج القائمة بما یضمن القضاء على 

: الصفریة خطوات اعداد الموازنة : الفرع الثاني
كیــد علــى جانــب المشــاركة بــین المســتویات أســاس الصــفري هــو التعلــى األالموازنــةإن أهــم مــا یمیــز

سـفل أإلـىخذ الشكل الدائري الذي تتدفق فیـه المعلومـات مـن القمـة أعداد هذه المیزانیة تإدورة و االداریة

Top-Down القمــة إلــىســفل أ، ثــم مــنBottom–Upساســیة فــي لخطــوات األوهكــذا، ویتضــح ذلــك مــن ا

:عداد الموازنة الصفریة والمتمثلة فيإ

التعــرف علــى الهیكــل إلــىتهــدف هــذه الخطــوة :التعــرف بالهیكــل التنظمــي ومراجعتــه: لــىو الخطــوة األ 

واجراء اعادة التنظیم اذ تطلب ذلك ویدخل ،التنظمي والتحقق من مدى مالئمة تطبیق الموازنة الصفریة

ولیات ؤ هـداف والمسـوتحدیـد األ،الواضـح للوحـدات التنظیمیـة والوحـدات القراریـةفي هذه الخطـوة التحدیـد

دائهــا أنشــطة الحالیــة التــي تقــوم بهــا ومســتویات والبــرامج واأل،داء المناســبة لهــاومعــاییر األ،لكــل وحــدة 

.الحالي 

ــــة  ــــد: الخطــــوة الثای ــــةتحدی ــــةأوالمجموعــــات القراری أوطة نشــــوتــــرتبط بتحدیــــد األ: الحــــزم القراری

ـــــــو دوح1 ـــــــة ، االســـــــكندریة ، ، محمـــــــد عمـــــــر اب ـــــــدار الجامعی ـــــــة ، ال ـــــــة الدول ـــــــاق العـــــــام و عجـــــــز میزانی ، 2006ترشـــــــید االنف
144.145ص
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ـــــات أوالوظـــــائف  ـــــة المختلفـــــةأوالعملی ـــــك لتـــــتمكن ، تصـــــنیفها وتوزیعهـــــا طبقـــــا للمســـــتویات اإلداری وذل

هــــــداف لیـــــات فـــــي ضـــــوء المـــــوارد و األو المســـــتویات االداریـــــة مـــــن اتخـــــاذ القـــــرارات ووضــــــع نظـــــام لأل

مالحــــــــــز أوالعملیــــــــــات اســــــــــم المجموعــــــــــات أوالوظــــــــــائف أونشــــــــــطة ویطلــــــــــف علــــــــــى األ، المححــــــــــدة

.1القراریة

یـتم ذلـك طبقـا الهمیتهـا باسـتخدام :بعد تحلیلهـا و تقییمهـاالمجموعات القراریةترتیب: الثالثةالخطوة 

تحلیالت التكلفة والعائد، حتى تتمكن االدارة من تحقیـق افضـل توزیـع ممكـن للمـوارد المتاحـة مـن خـالل 

موعــات القراریــة مــن ن تجمــع المجأوذلــك بــلیــات للمجموعــات القراریــة، ویــتم تخصــیص المــواردأو وضــع 

.علىحتى المستوى األأعلىإلىسفل أالمستویات الفرعیة للوحدات القراریة في تسلسل هرمي من 

یــتم فحـــص وتحلیــل المجموعـــات :فحـــص و تحلیــل و ترتیـــب المجموعـــات القراریـــة: الخطــوة الثالثـــة 

والتحلیــل التعمــق فـــي ،لویـــة وتتضــمن عملیــة الفحـــصو القراریــة بغــرض ترتیبهــا ترتیبـــا تنازلیــا حســب األ

مكانیـــة وجـــدوى المجموعـــات إهـــداف الرئیســـیة والفرعیـــة والمـــوارد الالزمـــة وكـــذلك تقیـــیم مـــدى تحدیـــد األ

خذ في االعتبار الموارد التـي یمكـن توفیرهـا ومنفعـة المجموعـات هداف مع األالقراریة في تحقیق هذه األ

.هداف العامةخرى في تحقیق األالقراریة لالنشطة األ

ــــة: وة الرابعــــةالخطــــ بعــــد أن یــــتم االنتهــــاء ترتیــــب والــــدمج األفقــــى والرأســــي : اعــــداد وعــــرض الموازن

باســـتخدام المجموعـــات ،للمجموعـــات القراریـــة یـــتم تجمیـــع وٕاعـــداد موازنـــات تفاضـــلیة للوحـــدات القراریـــة 

ازنــات عــداد مو إالقرارریــة المقترحــة مــن تشــكیلة المجموعــات القراریــة لكــل نشــاط ولكــل وحــدة قراریــة، و 

بتجمیــع المجموعــات القراریــة التفاضــلیة المدمجــة افقیــا ورئســیا أورئیســي أوتشــغیلیة لكــل برنــامج فرعــي 

.فقي والرأسيعادة العرض من خالل مراحل الدمج األإ حیث أن هناك مرونة كبیرة في العرض و 

لعربیـة -رنـة ، بحـوث و دراسـات المنظمـة ا، اإلتجاهـات الحدیثـة للموازنـة العامـة للدولـة تجـارب عربیـة مقامحمد خالد المهایني1

.56، ص 2012للتنمیة االداریة ، جامعة الدول العربیة ، 
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:ساس الصفرياألالمقومات الالزمة لتطبیق نظام:الثالثالفرع 
ســلوب ووســیلة تســتخدم أداء هــو عبــارة عــن معــدل األ: داء علــى اســس علمیــةت األاعــداد معــدال: الأو 

حـد المقومــات أداء ویعتبـر وضــع معـدالت لــأل، لتحدیـد كمیـة معینــة مـن العمــل خـالل فتــرة زمنیـة مناســبة

.ساس الصفريسیة لنجاح تظبیق األاساأل

اســتخدام ســاس الصــفريى األیتطلــب تطبیــق الموازنــة علــ: لیفاســتخدام مفــاهیم محاســبة التكــا:ثانیــا

مفاهیم محاسبة التكـالیف حتـى یمكـن تحدیـد تكلفـة كـل نشـاط بدقـة ومقارنتـه بعوائـده لیـتم ترتیبـه الترتیـب 

.خرىنشطة األالسلیم بین األ

ن تكون البیانـات أفالبد ساس الصفريلنجاح تطبیق نظام األ:تطویر نظام المحاسبة الحكومیة: ثالثا 

بیـق، وذلـك مـن خـالل ها من الوحدات الحكومیة تسـاعد علـى سـهولة وسـرعة التطالتي یتم الحصول علی

ن تشــملها عملیــة أویجــب ، فصــل التكــالیف الجاریــة عــن التكــالیف الراســمالیةســاس االســتحقاقأتطــویر 

التطویر بحیث تمكن من حصر التكالیف الفعلیـة لالنشـطة والمشـروعات لمقارنتهـا بالتكـالیف المخططـة 

.بالموازنة

عــداد تقــاریر حتــى یمكــن إن الرقابــة الفعالــة تتطلــب إ: داء الفعلــي والتحلیــل النتــائج تســجیل األ: بعــا را

حتـى یمكـن معرفـة 1تحلیـل النتـائجو ، نماط المحددة مقدما لمعرفة االنحرافاتداء الفعلي مع األمقارنة األ

تــائج التــي حصــلت علیهــا مــن ن تقــوم بتحلیــل النأیجــب علــى االدارة نــهإســبابها وبالتــالي فأنحرافــات و اإل

سـتفادة منهـا فـي اتخـاذ داري علـى تحلیـل النتـائج لإلإوذلك حسب احتباجات وقـدرة كـل مسـتوى ،التقاریر

وقـد ، داء نفسهلعیوب باألداء الفعلي انحرف عن المخططن األأفقد یتضح من تحلیل النتائج ،القرارات

نحـراف سـباب اإلأن معرفـة إفي كلتـا الحـالتین فـو ،صـعوبة تنفیـذهإلـىدى أیكون المخطـط مبـالغ فیـه ممـا 

.همیةسباب الكفاءة لها نفس األألها قیمتها في اتخاذ القرارات المستقبلیة وكذلك معرفة 

.82، استخدام االساس الصفري في الموازنة ، ص عبد الرحمن عبد الفتاح محمد 1
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بالقــدراإلنفــاقالعمــل علــى زیــادة فاعلیــة العــام،اإلنفــاقصــطالح ترشــید إیقصــد ب:خالصــة الفصــل 

تمویــل ومواجهــة التزاماتــه الداخلیــة والخارجیــة، مــع الــذي یمكــن معــه زیــادة قــدرة االقتصــاد الــوطني علــى

كفــاءةرفــعإلــىاإلنفــاقترشــیدیهــدفو . دنــى حــد ممكــنأإلــىالقضــاء علــى مصــادر التبدیــد و اإلســراف 

المخرجـات بـنفسونـوعكمیـةمـنیزیـدنحـوعلـىالمتاحـةواإلمكانـاتالمـوارداسـتخدامعنـداالقتصـادیة

رشید،عامإنفاقلوجودلىأو خطوةهيعناصرهاوتكاملالترشیدعملیةسالمةإن.المدخالتمستوى

سـلیمةبیئـةتـوافرضـرورةومنهـا ومتطلبـاتضـماناتتـوافرإلـىبحاجـةكافیـة فهـيغیـربمفردهـالكنها

للمعرفـةالجادالتطبیقالعمل علىوإدارتهاوحسنالدولةأجهزةكفاءة، مع قویةسیاسیةإرادةوللحكم

.الخــاصالقطــاعمزاحمــةعــنبتعــاداإلو ،فعــالورقابــةمحاســبةنظــامتــوفرفــي ظــلســبة المكتالعلمیــة

البدائل التـي أمـام و عوائد التحدیدالتكلفة والعائد من التقنیات التي تساعد صناع القرار في یعد تحلیلو 0

الذي یحقـق مبـدأ البدیل إلىبحیث یستطیع أن یحیط بأثار تلك البدائل وبالتالي الوصول ،صناع القرار

طریق الرقابة عن الترشید منلمراحل تطور الموازنة وفقا تطور مفهوم الترشید وقد . الكفاءة االقتصادیة

ترشــید عـن طریــق ربـط الموازنـة بــالتخطیط أي ترشـید تخطــیط و إلـىخیـرا أو ، طریـق البــرامج واألداءإلـى

.برمجة
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نفــاق الحكــومي فــي الجزائــر للفتــرة اإل واتجاهــاتاالقتصــادیةالتنمیــةمتغیــراتتحلیــل :الفصــل الرابــع 

1990-2014.

:تمهید
، فـي الجزائـرجتماعیـةقتصـادیة واالعلـى التنمیـة االأثر مـدمر1986أسعار النفط لعامنخفاض كان إل

مـنع نطـاق االقتـراضاسـتواالتضـخمارتفـاع معـدل، عقد من الزمنتقارب الظروف لمدة ههذتاستمر 

زیــادة العجــز فــي مــع . 1991فــي عــام %6.2أدنــى مســتوىإلــىاالســتثمارات العامــةٕانخفــاضالخــارج، و 

سـجل كمـا ،1993مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي عـام %8.3-والـذي بلـغ ذروتـه عنـد السنة المالیة

هذا ،)%0.2(من الصفر أكبربالكاد 1994و1986متوسط معدل النمو السنوي في الجزائر بین عامي 

.وزیادة كبیرة في الفقرمعدالت سلبیة لكل فردإلىترجم 

نجاحــا فـــي فــي مواجهــة تلــك التــدعیات المعتمــد مــن الســـلطة التنفذیــة االقتصــادیة حقــق تكیــف البــرامج 

معـــدلانخفـــض حیـــث ،2000و1994االقتصـــاد الكلـــي بـــین عـــامي تحســـن أداءمـــعاســـتقرار األســـعار 

فــائض إلــىمــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي %4.4-مــن تغیــروالعجــز المــالي %0.3إلــى29التضــخم مــن 

ومــع ذلــك.%3.2معــدل متواضــع قــدرهإلــىوانتعــاش النمــو مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي،%7.8قــدره 

ملـةخفضـت القـوة العاومؤسسـات عامـة 900إغالق أكثر من ة حیث تم جتماعیة كبیر اإلتكلفة كانت ال

فـإنذلـك إلـىباإلضـافة ،2000فـي عـام%30إلـى1994فـي %24ارتفعت البطالـة مـن و ، %40نحو

2000.1وعام 1989فاتورة األجور انخفضت بمقدار النصف بین عامي 

ـــــــىبعـــــــد العـــــــودة  ـــــــي ســـــــنة االاســـــــتقرار إل ـــــــي ف قتصـــــــادیة األداءات اإلتحســـــــنت، 2000قتصـــــــاد الكل

ــــــــة للجزائــــــــر بــــــــین  ــــــــى ذلــــــــك األداءات القویــــــــة للنمــــــــو 2014و2001والمالی مدعمــــــــة كمــــــــا تشــــــــهد عل

.الذي تجره برامج اإلنعاش ودعم النموقتصادي خارج المحروقاتاإل

.http://www-wds.worldbank.org.2003السنويالبنك الدولي تقریر 1
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:قتصادیة في الجزائراالالتنمیة تطور متغیرات: لواأل المبحث 

نتــــــــــاج عــــــــــال مــــــــــن إخیــــــــــرة مــــــــــدفوعا بوات األنكــــــــــان نمــــــــــو الجزائــــــــــر البــــــــــالغ النشــــــــــاط فــــــــــي الســــــــــ

ثــــــــــر فــــــــــيأ، شــــــــــغال العامــــــــــةلنشــــــــــاط المتســــــــــارع فــــــــــي الخــــــــــدمات والتشــــــــــیید واألالهیــــــــــدروكربونات وا

ـــــــــة  ـــــــــیض البطال ـــــــــىتخف ـــــــــدروكربونات، إل ـــــــــي قطـــــــــاع الهی ـــــــــق الوظـــــــــائف ف ـــــــــادة خل النصـــــــــف مـــــــــع زی

ـــــــــــین الشـــــــــــبابأرغـــــــــــم  برنـــــــــــامج اســـــــــــتثمارادراج ومـــــــــــع،1ن البطالـــــــــــة التـــــــــــزال مرتفعـــــــــــة فیمـــــــــــا ب

والحاجــــــــــات التحتیــــــــــةلبنیــــــــــة لضــــــــــطالع بــــــــــه لمعالجــــــــــة الحاجــــــــــات الملحــــــــــة تــــــــــم اإلعــــــــــام طمــــــــــوح

.جتماعیةاال

.قتصاد الجزائريهم المؤشرات الكلیة لالأتطور ) 1-4(الشكل رقم 

)2005-80(المیزانیة الجزائریةاالستثمار العام ، نمو الناتج ،منحنى اسعر  النفط ، 

Document of the World Bank, People’s Democratic Republic of Algeria: المصدر  A Public Expenditure
Review .Assuring High Quality Public Investment ,Report No.36270-DZ.August 15,2007.P3

.ces/ALGERIAPER_ENG_Volume_I.pdfhttp://siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resour

.55، ص 2008، مجلة التمویل والتنمیة ، صندوق النقد الدولي  جویلیة  ء على الجزائرأضوا1
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2008/06/pdf/countrya.pdf
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: مساهمة القطاعات االقتصادیةالنمو االقتصادي في الجزائر و : لواأل المطلب 

ربــــــــــــاح القطاعــــــــــــات المختلفــــــــــــة فــــــــــــي األبمســــــــــــاهمة االقتصــــــــــــادي فــــــــــــي الجزائــــــــــــر یـــــــــــــــرتبط النمــــــــــــو 

هـــــــــــم التغیـــــــــــرات فـــــــــــي أومـــــــــــن خـــــــــــالل الفقـــــــــــرات التالیـــــــــــة نتتبـــــــــــع والـــــــــــدخل والمـــــــــــوارد االقتصـــــــــــادیة

.تجاه العام لنمواال

:جماليالناتج المحلي اإلحصة الفرد منوجمالير الناتج المحلي اإلتطو : ل والفرع األ 

:جماليتطور الناتج المحلي اإل:الأو 

ـــــــــين أنالحـــــــــظ )01-4(الجـــــــــدول رقـــــــــم مـــــــــن خـــــــــالل  ـــــــــغ الحقیقـــــــــي معـــــــــدل النمـــــــــو النـــــــــاتج المحل بل

ـــــــــــــرة%2.3كمتوســـــــــــــط  ـــــــــــــدر ).2008-1990(خـــــــــــــالل الفت ـــــــــــــغ إوق ـــــــــــــداخلي بمبل ـــــــــــــاتج ال جمـــــــــــــالي الن

علـــــــــــــى 2007مقارنـــــــــــــة %18.1، مســـــــــــــجال ارتفاعـــــــــــــا 2008دینـــــــــــــار فـــــــــــــي ســـــــــــــنة ملیـــــــــــــار10993.8

حقیقـــــــــــــي وونمـــــــــــــ%15.4ثـــــــــــــر ارتفــــــــــــاع االســـــــــــــعار بنســــــــــــبة أو یتكــــــــــــون مـــــــــــــن ســـــــــــــمیة القیمــــــــــــة اإل

1.%2.4مقدار ب

ـــــــــــداخلي إالممیـــــــــــز بارتفـــــــــــاع 2010نتعـــــــــــاش المســـــــــــجل خـــــــــــالل ســـــــــــنة كـــــــــــان اإل جمـــــــــــالي النـــــــــــاتج ال

، 2009و2008ســـــــــــنتيتـــــــــــهوتیر إلـــــــــــىذي عــــــــــاد لـــــــــــمتبوعـــــــــــا بتبـــــــــــاطؤ فــــــــــي النمـــــــــــو ا%3.4بنســــــــــبة 

بنســـــــــبة نمـــــــــو قـــــــــدرة 2001ملیـــــــــار دینـــــــــار فـــــــــي ســـــــــنة 14384.8جمـــــــــالي النـــــــــاتج الـــــــــداخلي إویقـــــــــدر

تــــــــــردد نمــــــــــو إلـــــــــىویرجــــــــــع ،2013كمــــــــــا عـــــــــرف النشــــــــــاط االقتصــــــــــادي تبـــــــــاطؤ ســــــــــنة ،%2.4ـــــــــــب

جمـــــــــالي النـــــــــاتج إنتـــــــــاج المحروقـــــــــات، بینمـــــــــا یبقـــــــــى نمـــــــــو حجـــــــــم إجمـــــــــالي وانخفـــــــــاض الطلـــــــــب اإل

.%7.1محروقات مستقرا عندالداخلي خارج ال

.51، ص 2008، بنك الجزائر سنة في الجزائریة المالیة والنقدیةتطورات الوضع1
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/interventions/intervention_102008_ar.pdf.
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جمالي اإلسميالناتج المحلي اإلحصة الفرد من و جمالي الحقیقيمعدل نمو الناتج المحلي اإل) 01-4(جدول رقم 

نسبة مؤویة)2014-1990(للفترة قتصاد الوطنيلال

1990199119921993199419951996199719981999200020012002

RGDP1.2-1.2-1.6-2-.93.843.81.15.13.22.12.74.7
NGDP

per
capita

34,117,87,5318,224,220,56,010,2111,520,00,975,0712,48

200320042005200620072008200920102011201220132014

RGDP6.95.25.1232.42.433.282.473.063.423.38

NGDP
per

capita
13,017,38,47,48.616.6-11.417.917.96.83.82.7

الدیوان الوطني لالحصائات: من جمع الباحث اعتمادا على :المصدر 
Copyright: ©IMF, 2015 Source: World Economic Outlook Outlook -

:جمالي اإلسميالناتج المحلي اإلحصة الفرد من:ثانیا
ــــــداخلي الخــــــامإنتقــــــل ــــــاتج ال ــــــرد الواحــــــد مــــــن الن ــــــى1994ســــــنة مركــــــيأدوالر 1543للف دوالر 1795إل

ــــــوق تحســــــن مســــــجال ، 2000ســــــنة  ــــــي المعــــــدل℅16یف ــــــع الســــــنوي،ف ــــــىلیرتف مركــــــي أدوالر 4996إل

ـــــــغ 2008ســـــــنة  ـــــــذ ســـــــنة ، مركـــــــيأدوالر 5803القیمـــــــة 2014ة ســـــــن، لیبل ـــــــة من وســـــــجل معـــــــدالت مقبول

.2004سنة %2.7لیبلغ 2011سنة %17.9و %16.6بنسبة زیادة 2008

جعــــــــــل ا وهـــــــــو مـــــــــعلـــــــــى مـــــــــن معـــــــــدل النمــــــــــو الـــــــــدیمغرافيأیبقـــــــــى معـــــــــدل النمـــــــــو االقتصــــــــــادي 

كســـــــــت انعممـــــــــاالـــــــــدخل الفـــــــــردي یواصـــــــــل نمـــــــــوه بحـــــــــوالي نقطـــــــــة مئویـــــــــة فـــــــــي االجـــــــــل الطویـــــــــل، 

ـــــــــــك بســـــــــــبب  ـــــــــــرة، وذل ـــــــــــة االخی ـــــــــــري خـــــــــــالل المرحل ـــــــــــات المجتمـــــــــــع الجزائ ـــــــــــر مـــــــــــن فئ ـــــــــــى الكثی عل

، جـــــــــــــــورت األایاســـــــــــــــست التضـــــــــــــــامن الـــــــــــــــوطني و اجتماعیـــــــــــــــة المتبعـــــــــــــــة وسیاســـــــــــــــالسیاســــــــــــــات اال

حیـــــــــــــث ارتفـــــــــــــع معـــــــــــــدل صـــــــــــــافي الـــــــــــــدخل الشـــــــــــــهري فـــــــــــــي القطـــــــــــــاع المنـــــــــــــتج خـــــــــــــارج الفـــــــــــــالح 

، دنــــــــــــى المضــــــــــــمونمــــــــــــرة الــــــــــــدخل الــــــــــــوطني األ1.76بنســــــــــــبة ، 2013ســــــــــــنة دینــــــــــــار 31755إلــــــــــــى

ـــــــــي اإلحصـــــــــة الفـــــــــرد مـــــــــن نمـــــــــو والشـــــــــكل التـــــــــالي یوضـــــــــح تطـــــــــور معـــــــــدل جمـــــــــالي النـــــــــاتج المحل

.قتصاد الوطني مقارنة مع المعدل العالمياإلسمي لال
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.والعالميقتصاد الوطني جمالي اإلسمي لالنمو حصة الفرد من الناتج المحلي اإل) 2-4(الشكل رقم 

:دوق النقد الدوليموقع قاعدة بیانات الصن:المصدر 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=FM IFM

: جمالي في الجزائر القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلمساهمة: الثاني المطلب

ـــــ ـــــي اإلجمـــــاليمعـــــدلرتبط ی ـــــاتج المحل ـــــرنمـــــو الن ـــــي الجزائ ـــــقف الهیـــــدروكربون،قطـــــاع ببشـــــكل وثی

ـــــز هیكـــــل  ـــــة الخـــــدمات المســـــوقة و خـــــدمات جمـــــاإویتمی ـــــات بهیمن ـــــداخلي خـــــارج المحروق ـــــاتج ال لي الن

ـــــــــةاإلدارة ـــــــــث تمـــــــــثالن معـــــــــا ، العمومی ـــــــــر مـــــــــن نصـــــــــف أحی ـــــــــداخلي خـــــــــارج إكث ـــــــــاتج ال جمـــــــــالي الن

2012.1نسبة محسوبة سنة 55.3%المحرقات

ــــــى الصــــــعید القطــــــاعي  ــــــي القطاعــــــإجــــــابيالنمــــــو كــــــان معــــــدل عل ســــــتراتجیة خــــــالل الفتــــــرة اإلاتف

ـــــــق، 1998-2007 ـــــــه اتصـــــــف بعـــــــدم إجـــــــابيقطـــــــاع الزراعـــــــة معـــــــدل نمـــــــوو حق ـــــــرة لكن خـــــــالل الفت

ـــــــــذذب مـــــــــابین ـــــــــة معـــــــــدالت نمـــــــــو.2003و ســـــــــنة 2000االســـــــــتقرار والت ـــــــــت القطاعـــــــــات الباقی وحقق

، حققــــــت كــــــل محروقــــــات الــــــذي یعــــــیش مرحلــــــة ركــــــودســــــتثناء قطــــــاع الإب2013وفــــــي ســــــنة .متقاربــــــة

ل مــــــن قطــــــاع الخــــــدمات المســــــوقة و قطــــــاع الفالحــــــة یجابیــــــا، ویتمیــــــز كــــــإخــــــرى نمــــــوا القطاعــــــات األ

.في السنوات السابقةداءات تفوق تلك المحققة أب

.2013اكتوبر بنك الجزائر ، تقریر 1
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جماليمساهمة القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي اإل)3- 4(رقم الشكل 

.يصندوق النقد الدوللمختلفة ریراعتمادا على  تقإعداد الطالب إمن : المصدر 

الجفــــــــــاف بســـــــــبب و ،القطــــــــــاع األكثـــــــــر تقلبــــــــــاهـــــــــویعـــــــــد قطــــــــــاع الفالحـــــــــة:الفالحــــــــــةقطـــــــــاع .أ

ثـــــــــــــم مـــــــــــــا ،(1990-1995)%0.4أدنـــــــــــــى مســـــــــــــتوى لهـــــــــــــا معـــــــــــــدالت الزراعیـــــــــــــةســـــــــــــجلت الشــــــــــــدید 

ــــــــــث أن شــــــــــهد متوســــــــــط معــــــــــدل نمــــــــــو  ــــــــــغ ارتفعــــــــــا لب ــــــــــى بل ــــــــــرة %4.87باســــــــــتمرار حت خــــــــــالل الفت

لهــــــــــــــا و تراجعــــــــــــــت قیمتهــــــــــــــا اســــــــــــــوأ اداء2008ســــــــــــــجلت الفالحــــــــــــــة فــــــــــــــي ســــــــــــــنة ،)2002-2005(

ــــــــــــدت%5.3المضــــــــــــافة بنســــــــــــبة  ویرجــــــــــــع الســــــــــــبب ، 2007نقطــــــــــــة مقارنــــــــــــة مــــــــــــع ســــــــــــنة 10.3وفق

ــــــــل مــــــــن إنتــــــــاج الحبــــــــوب الــــــــذي إســــــــاس فــــــــي انخفــــــــاض األ فقــــــــط ملیــــــــون قنطــــــــار 17الــــــــى43نتق

0.بســـــــــــــــــــــــــــــــــــبب الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــروف المناخیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المتقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة%60.5–ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع بر ت

هــــــــــم الحمــــــــــالت االنتاجیـــــــــــة ســــــــــتئناف النمــــــــــو القــــــــــوي ألإب2012-2011ســــــــــمح الموســــــــــم الفالحــــــــــي 

ویبقــــــــــــى القطــــــــــــاع مــــــــــــرتبط %7.2ممــــــــــــا انعكــــــــــــس علــــــــــــى قیمتــــــــــــه المضــــــــــــافة بنســــــــــــبة ، الفالحیــــــــــــة

االســــــــــــــــتراتجیة الحبــــــــــــــــوب الــــــــــــــــدنیا المضــــــــــــــــمنونة للمنتوجـــــــــــــــاتســـــــــــــــعارمطــــــــــــــــار واألبتســـــــــــــــاقط األ

ـــــــــب، والحلیـــــــــب ـــــــــین القطاعـــــــــات الخمســـــــــة مســـــــــاهموترت ـــــــــع ب ـــــــــي مركزهـــــــــا الراب ة قطـــــــــاع الفالحـــــــــة ف

.قتصاد الوطني لى في االو األ
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جمالي في الدول العربیة یوضح مساهمة قطاع الفالحة في الناتج المحلي اإل) 4-4(الشكل رقم 
.2003سنة 

-1994عــــــوام ألجمــــــالي فــــــي ســــــوریا خــــــالل انفــــــاق العــــــام فــــــي النــــــاتج المحلــــــي اإلثــــــر اإلا،نبــــــال قصــــــبة: المصــــــدر
.2006قسم االقتصاد و التخطیط ، جامعة دمشق ، . 2003

وواصــــــــــــل ، 2006دخــــــــــــل قطــــــــــــاع المحروقــــــــــــات فــــــــــــي ركــــــــــــود ســــــــــــنة :قطــــــــــــاع المحروقــــــــــــات. ب

تراجعــــــــــت القیمــــــــــة المضــــــــــافة لهــــــــــذا القطــــــــــاع فــــــــــي حیــــــــــث اتجاهــــــــــه التنــــــــــازلي لقیمتــــــــــه المضــــــــــافة،

ـــــــــــ 2010ســــــــــنة  ـــــــــــ وارتفعــــــــــت قیمتــــــــــه، فــــــــــي الحجــــــــــم%2.6بـ الرتفــــــــــاع متوســــــــــط انعكاســــــــــا%34.5بـ

، 2010ة ندوالر ســـــــــــــــــ62.26دوالر مقابـــــــــــــــــل 80.15ســــــــــــــــعر برمیـــــــــــــــــل البتــــــــــــــــرول الخـــــــــــــــــام بواقــــــــــــــــع 

دوالر لكـــــــــــــل ملیـــــــــــــون 8.4إلـــــــــــــىدوالر 6.6وارتفـــــــــــــاع متوســـــــــــــط ســـــــــــــعر الغـــــــــــــاز الطبیعـــــــــــــي مـــــــــــــن 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة بریطانی ـــــــــــــق بالشـــــــــــــ، )BTU(وحـــــــــــــدة حراری ـــــــــــــاع الحجـــــــــــــم المصـــــــــــــدر المتعل ركة رغـــــــــــــم ارتف

االجنبیـــــــــــة الشـــــــــــریكاتمـــــــــــن صـــــــــــادرات %26.1لقـــــــــــوي ن االنخفـــــــــــاض اأإلـــــــــــى%0.3الوطنیـــــــــــة بـــــــــــــ

.جمالي الناتج الداخليإاثر على مساهمة القطاع في ،المشاركة

ـــــد إســـــجل مؤشـــــر المحروقـــــات وتواصـــــل انخفـــــاض اداءات قطـــــاع  نتـــــاج المحروقـــــات انخفـــــاض جدی

القطــــــاع مــــــا یزیــــــد عــــــن ربــــــع قیمتـــــــه افقــــــد.2006وهــــــو اقــــــوى ركــــــود منــــــذ 2012فــــــي %6.6قــــــدره 

وهـــــو اكبـــــر انخفـــــاض . %5.5ـتراجـــــع بـــــ2013ســـــنوات ففـــــي ســـــنة 8فـــــي غضـــــون %29.5المضــــافة 

.قتصاد العالميالستمرار تباطء االنظرا للعشریة
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جمــالي النــاتج إعلــى مــن نمــو أســجل القطــاع الصــناعي نمــوا 2008منــذ ســنة :القطــاع الصــناعي.ج

%4.4نمت قیمتـه المضـافة بنسـبة ، تجاه التنازلي للعقدین الماضیینمع اإلةالداخلي وسجل بذلك قطیع

ضعف القطاعات المساهمة فـي أعلى رغم من هذا التسارع  تعتبر الصناعة ، ملیار دینار483.0لتبلغ 

ویستمر الوزن النسبي للصـناعة فـي ، 2004في %6.35مقابل 2008في %4.39جمالي الناتج المحلي إ

ســنة %6.9إلــى2011ي خــارج المحروقــات فــي نــاتج الــداخللجمــالي اإمــن %7.2التنــاقص منــتقال مــن 

2012.

فضــال عــن قطــاع الكهربــاء الــذي ینمــو بشــكل منــتظم لتلبیــة الطلــب القــوي جــددت الصــناعة العمومیــة

نشــطتها، خاصـة فــي نشــاط الصــناعة أعهـدها مــع النمــو بالنسـبة لمعظــم ســرللقطاعـات االقتصــادیة واأل

.الغذائیة والمناجم والمقالع

ــىداء جیــدا، حیــث أنتــاج الصــناعي العمــومي حروقــات حقــق اإلخــارج الم 2008ســنة %4.3بنســبة َنمَّ

قــوى نمــو صــناعي منــذ ســنة أیســجل هــذا التوســع قطیعــة و یمثــل . 2007فــي %0.3مقابــل تراجــع بنســبة 

بقى مســتواه دون المســتوى المســجل فــي ســنة نقطــة، وهــو مــایُ 76.3ي و ا، ولكــن بمؤشــر متوســط یســ2000

.1989في 100ساساأل

علـــى حالـــة ســـوء الهیكلـــة التـــي یوجـــد علیهـــا القطـــاع داء المعتبـــریغطـــي هـــذا األال ن أیجـــب مـــع ذلـــك 

، وفـــي المقابـــل تــــم %5.4مایعـــادل 2008مؤسســـة عمومیـــة فـــي ســـنة 273نشـــاء إالصـــناعي، فقـــد تـــم 

قـد توقـف 3184ي و ان خمـس عـدد المؤسسـات الـذي یسـأ، كمـا 2000مؤسسة صـناعیة منـذ 629غالقإ

.ن النشاطع

و حققـت الصـناعة ، %0.9نتاج الصـناعي العمـومي بنسـبة سنوي زاد اإلسساأو على 2000منذ سنة 

ال تتعـــدى ، %2.9فـــي حـــین تراجعـــت الصـــناعة المعملیـــة بنســـبة %0.2خـــارج المحروقـــات نمـــو بنســـبة 

نشــاط وتوجــد ثــالث قطاعــات، نتــاج الصــناعي العمــومي المســتعملة نصــف الطاقــات المتاحــةطاقــات اإل
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مـــر بكـــل مـــن ویتعلـــق األ، فقـــط مـــن بـــین قطاعـــات النشـــاط الصـــناعي تســـتعمل طاقـــة انتاجهـــا الممكـــن

1.%72.7ومواد البناء %72.1والمناجم ، %95.5المحروقات 

ستثناء الفلین تدهورها وتوجد فـي إبتواصل الصناعات العمومیة للنسیج والجلود وكذلك صناعة الخشب 

عدد كبیر من المؤسسات في هذه الصناعات، سواء بسـبب الخوصصـة ختفى، إحالة ركود منذ عشریة

ــــة و الحدیدیــــة أكمــــا ، التصــــفیةأو ن قطاعــــات مهمــــة تســــجل نمــــوا ســــالبا بــــرقمین الصــــناعات المعدنی

.الكیمیاءو ISMMEEلكترونیة والكهربائیة والمكانیكیة واإل

نتـاج الفالحـي نعـاش اإلإ تكثیفـه و صـناعي ولعادة بعث النسـیج اإن التنویع الضروري للموارد یتطلب إ

.مةساسیة لألوتكثیفه، وهما عامالن ضروریان لضمان نمو مستدام وتلبیة الحاجیات األ

ــــةقطــــاع البنــــاء واأل.د كــــد دینامكیــــة هــــذا القطــــاع الــــذي تغذیــــه نفقــــات التجهیــــز أتت:شــــغال العمومی

ســــــاس أقر نمــــــوه علــــــى حیــــــث اســــــت، اصــــــل هــــــذا النشــــــاط تحقیــــــق نتــــــائج جیــــــدةویو ،المعتبــــــرة للدولــــــة

انخفضـــــت .وهــــي الـــــوتیرة التــــي تـــــم تســــجلها فـــــي ســــنوات ســـــابقة2008فــــي ســـــنة %9.8دالحجــــم عنـــــ

ـــــاء واأل ـــــر مســـــاهمة قطـــــاع البن ــــــ و شـــــغال العمـــــومي فـــــي الث ـــــة ب لتســـــتقر2008نقطـــــة ســـــنة 0.1ة الوطنی

.بعــــــــد المحروقــــــــات والخــــــــدماتقــــــــى بــــــــذلك فــــــــي المركــــــــز الثالـــــــث بــــــــین القطاعــــــــاتوتب%8.8عنـــــــد 

شــــــغال العمومیــــــة عنــــــد ى الزیــــــادة الســــــنویة المتوســــــطة فــــــي القیمــــــة المضــــــافة لقطــــــاع البنــــــاء واألوتبقــــــ

شــــــــغال العمومیــــــــة ارتفاعــــــــه بــــــــوتیرة واصــــــــل قطــــــــاع البنــــــــاء واأل. 2008-2004الفتــــــــرة خــــــــالل9.6%

مــــــــــن نفقـــــــــــات %16.7-بتراجــــــــــع نتیجــــــــــة النخفـــــــــــاض االســــــــــتثمارات العمومیــــــــــة2013ســــــــــنة 6.6%

فحســـــب ،الطریـــــق الســـــریع ، المیتـــــرو والســـــكانات(الكبـــــرى للبنیـــــة التحیـــــة شـــــغال التجهیـــــز والنتهـــــاء األ

. )2013مسكن في 276900معطیات وزراة السكن والعمران تم تسلیم 

، 2010فـي سـنة %6.9إلـىجـع ، تراداء مقبولأمع تحقیق قطاع الخدمات المسوقة :قطاع الخدمات.ج

.ملخص من تقاریر مختلفة لبنك الجزائر 1
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هـذا القطـاع بنسـبة یسـاهم، اخلي خارج المحروقـاتجمالي الناتج الدإقوى من نمو ألكن یبقى هذا النمو 

،فـي جـر النمـومـن القیمـة المضـافة خـارج المحروقـات%33.5جمالیـة ومن القیمـة المضـافة اإل21.9%

.نتاج خارج المحروقاتل في اإلو ویبقى ثاني اكبر مساهم في خلق الثروات واأل

وكذلك نشاط النقل على مستواهم العـالي حافظ كل من توزیع السلع بصفة عامة تجارة الجملة والتجزئة

ملیـار 38.89بواقـع %4نتـاج الفالحـي وواردات السـلع التـي ازدادت بنسـبة رتفاع اإلإبسبب ،من النشاط

جمالي المؤسسـات المنشـاة خاصـة إمن %51.9نشاء إخرى تم أمن ناحیة . 2010في سنة ) fob(دوالر

غلبیـةمتعلقـة بالتجـارة و التوزیـع األلوتمثـل تلـك ا) االت تجارة ، فندقـة ، نقـل و اتصـ( بقطاع الخدمات 

مـا یقـرب نشـاط الخـدمات المسـوقةكمـا یولـد، ، كما واصلت الخدمات المصرفیة نموها القـوي44.1%ـب

. %23.1ربع تدفق الثروة 

ة وره یــرتبط بشــكل مباشــر بطبیعــْطــوضــع االقتصــاد الجزائــري وافــاق تَ نإ: قطــاع التجــارة الخارجیــة .د

، حیـــث یـــتم قتصــادیةهــام فـــي التنمیـــة اإللتجـــارة الخارجیـــة دوراالتجــارة الخارجیـــة واتجاهاتهـــا وبنیتهــا، ف

وفـي ،ستهالكیة العامة والخاصة المتزایـدةنتاج والبناء وتلبیة الحاجات اإلتوفیر مستلزمات اإلبواسطتها 

لیـــة فـــي عملیـــة النمـــو و الوقــت نفســـه عـــن طریـــق الفــوائض المحصـــلة مـــن تصـــدیر المنتجـــات والمــواد األ

.قتصادي بصورة واضحةاال

ن الدور البارز للتجارة الخارجیة في النمو االقتصادي في الجزائر یدل على طبیعة البنیة االقتصـادیة إ

جمـالي خـارج الحـدود، مـن النـاتج المحلـي اإل%44وشدة ارتباط التنمیة بالعالم الخارجي، فتتحـرك نسـبة 

.%20و%10مابینفي البلدان المتقدمة ح هذه النسبةو افي حین تتر 

قتصــــــاد الــــــوطني، أهمیــــــة طبیعــــــة البنیــــــة الهیكلیــــــة لالیعبــــــر التركیــــــب الســــــلعي للصــــــادرات عــــــن كمــــــا

ــــى فكلمــــا تنوعــــت مكوناتــــه وتوزعــــت  عــــدد مــــن الســــلع المصــــدرة، كلمــــا دل كبــــر أأهمیتهــــا النســــبیة عل

ا الصـــــادرات وتحقیـــــق الفـــــوائض نتـــــاجي وقلـــــت المخـــــاطر التـــــي تواجههـــــذلـــــك علـــــى تطـــــور الهیكـــــل اإل
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.1یجابي على النموثیره اإلأوت

وهـــــــــــــي نســـــــــــــبة تقریبـــــــــــــا مـــــــــــــن صـــــــــــــادرات البضـــــــــــــائع، %98وتشـــــــــــــكل صـــــــــــــادرات الـــــــــــــنفط والغـــــــــــــاز

وتبقــــــــــى صــــــــــادرات الســــــــــلع خــــــــــارج المحروقــــــــــات جــــــــــد ، مرتفعــــــــــة جــــــــــدًا حســــــــــب المعــــــــــاییر الدولیــــــــــة

مـــــــــــــن ن المـــــــــــــوارد المشـــــــــــــتقة أ، خصوصـــــــــــــا و 2010ملیـــــــــــــار دوالر ســـــــــــــنة 0.97متواضـــــــــــــعة بواقـــــــــــــع

اســــــــــتراتیجیة یجــــــــــب أن تتجــــــــــه .هــــــــــم بالنســــــــــبة لهــــــــــذه الصــــــــــادراتالمحروقــــــــــات تشــــــــــكل القســــــــــط األ

ن الطلــــــــــــب علیهــــــــــــا غیــــــــــــر مــــــــــــرن قــــــــــــالل مــــــــــــن تصــــــــــــدیر المــــــــــــواد الخــــــــــــام ألالتصــــــــــــدیر نحــــــــــــو اإل

.واالتجاه نحو تنویع الصادرات

.جمالي الصادرات لبعض الدول النفطیةإلى إالمحروقات صادرات نسبة )5- 4(الشكل رقم 

، السیاســــة النقدیــــة فــــي ســــوریة وأثرهــــا فــــي نمــــو النــــاتج المحلــــي االجمــــالي خــــالل الفتــــرة محمــــد محمــــد صــــالح جمعــــة : ر المصــــد
.112ص.2001، رسالة دكتوراه في االقتصاد ، قسم االقتصاد و التخطیط ، جامعة دمشق ، 1990-2014

یـــــــــــــع المحافظـــــــــــــة علـــــــــــــى التوز مـــــــــــــا بالنســـــــــــــبة للتركیـــــــــــــب الســـــــــــــلعي للـــــــــــــواردات، فتتجـــــــــــــه نحـــــــــــــو أ

.وارد الخـــــــــــام والمــــــــــواد نصــــــــــف المصـــــــــــنعة و المــــــــــواد المصـــــــــــنوعةمــــــــــالمســــــــــتقر للــــــــــواردات مـــــــــــن ال

ســــــــــــنة %2.4علــــــــــــى مــــــــــــنأتواصــــــــــــل نمــــــــــــو واردات الســــــــــــلع والخــــــــــــدمات، الــــــــــــذي ازداد بمعــــــــــــدالت 

-1990سوریة وأثرها فـي نمـو النـاتج المحلـي االجمـالي خـالل الفتـرة ، السیاسة النقدیة فيمحمد محمد صالح جمعة1
.2001، رسالة دكتوراه في االقتصاد ، قسم االقتصاد و التخطیط ، جامعة دمشق ، 2014
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ـــــــــــداخليإمـــــــــــن %31.3بنســـــــــــبة،2010 ـــــــــــاتج ال ـــــــــــة . جمـــــــــــالي الن ـــــــــــات الجمركی توجـــــــــــه حســـــــــــب معطی

ــــــــــواردات نحــــــــــو النشــــــــــاط االنتــــــــــاجي%67.8كثــــــــــر مــــــــــن أ ــــــــــى ال ــــــــــز %29.8وتبق مــــــــــن ســــــــــلع التجهی

.ل لواردات السلعو الصناعة البند األ

:جمالي نفاقیة لنمو الناتج المحلي اإلتجاهات اإل اإل : الثالثالمطلب

جمــــــــــالي االســــــــــتهالك بشــــــــــقیه العــــــــــام والخــــــــــاص إنفاقیــــــــــة مــــــــــن مجمــــــــــوع تجاهــــــــــات اإلاإلتتكــــــــــون 

ضــــــــــافة إلم الخــــــــــارجي، ومجمــــــــــل االســــــــــتثمارات المحلیــــــــــة بشــــــــــیقها، وصــــــــــافي التعامــــــــــل مــــــــــع العــــــــــا

.الذي یعبر عن الجزء المتبقي من الدخل بعد تنزیل االستهالك منهاالدخار إلى

:االستهالك :اوال 

تراجــــــــــــــع و 2005-2001للفتــــــــــــــرة %  3.3معــــــــــــــدل نمــــــــــــــو االســــــــــــــتهالك اإلجمــــــــــــــالي متوســــــــــــــطبلــــــــــــــغ 

معـــــــــــــدل متوســـــــــــــطوانخفـــــــــــــض ،%3.1إلـــــــــــــى%3.9نمـــــــــــــو االســـــــــــــتهالك الخـــــــــــــاص مـــــــــــــن متوســــــــــــط

ــــــــــى%5لعــــــــــام مــــــــــن نمــــــــــو االســــــــــتهالك ا ــــــــــرة%4.6إل ــــــــــنفس الفت نســــــــــبة االســــــــــتهالك وتراجعــــــــــت، ل

)2003(%55.3مـــــــــــــــــــــن % 10النـــــــــــــــــــــاتج المحلـــــــــــــــــــــي اإلجمـــــــــــــــــــــالي بمقـــــــــــــــــــــدارإلـــــــــــــــــــــىاإلجمـــــــــــــــــــــالي 

ــــــــــــى ــــــــــــىســــــــــــتهالك الخــــــــــــاص ، ویعــــــــــــود تراجــــــــــــع نســــــــــــبة اإل)2007(%43.1إل ــــــــــــاتج مــــــــــــن إل % 55الن

یـــــــــــد الســـــــــــر فـــــــــــي التزااواصـــــــــــل االســـــــــــتهالك النهـــــــــــائي لـــــــــــالدارات العمومیـــــــــــة وكـــــــــــذلك .%43إلـــــــــــى

. 2009على التوالي، مقارنة بسنة %5.6و %6.2بـــ 2010بوتیرة سریعة في سنة 

وازداد االســـتهالك . ملیـــار دینـــار6322.1جمالیـــة بواقـــع مـــن المـــوارد اإل%40یعبـــأ االســـتهالك النهـــائي 

سـنة%2ن الزیـادة الطبیعـة للسـكان تقـدر بـــأفـي الحجـم، علمـا %3.6سـر بشـكل معتبـرالفردي لدخل األ

علــى حصــیلة التــي تعكــس زیــادة رفاهیــة الفــرد كتعبیــرســتهالكبحســاب نصــیب الفــرد مــن اإلو ، 2010

ســنة دج 2236إلــى1990ســنة دج1235رتفــع مــن إســتهالك قــد ن نصــیب الفــرد مــن اإلأالتنمیــة، فنجــد 

2014.
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:االستثمار.ب

ـــــــــــغ وســـــــــــطي معـــــــــــدل النمـــــــــــو الســـــــــــنوي لإل ـــــــــــرة بل )2000-1990(ســـــــــــتثمار اإلجمـــــــــــالي خـــــــــــالل فت

نتیجـــــــــــة ، ویعـــــــــــود ذلـــــــــــك)2007-2001(ن الفتـــــــــــرة عـــــــــــ% 6.1بلـــــــــــغ نحـــــــــــو د حتـــــــــــىیـــــــــــاوتز ،%1.5-

ســــــــــواء مــــــــــن حیــــــــــث تخفــــــــــیض ،ات التــــــــــي قامــــــــــت بهــــــــــا الحكومــــــــــة لتشــــــــــجیع االســــــــــتثمارجــــــــــراءلإل

ــــــــــدخل  ــــــــــى ال ــــــــــزة للقطــــــــــاع أوالشــــــــــرائح الضــــــــــریبیة عل ــــــــــث السیاســــــــــات االقتصــــــــــادیة المحف مــــــــــن حی

ات اإلداریـــــــــــــــة إلقامـــــــــــــــة جـــــــــــــــراءوتبســـــــــــــــیط اإل،الخـــــــــــــــاص ألداء دورهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي عملیـــــــــــــــة التنمیـــــــــــــــة

.المشاریع التنمویة

2003ملیون دینار فـي عـام ) 1344(إلى1998ملیون دینارعام ) 770(ستثماري نفاق اإلفقد تضاعف اإل

مـــن 40.4%نفـــاقي مســـتوى عـــال خـــالل فتـــرة طویلـــة اإلار ســـتثمحقـــق اإل2007.1عـــام ) 3220.4(وبلـــغ 

علــى بوضــوح عــن المعــدل المتوســط للــدول الناشــئة وفــي طریــق أل جمــالي النــاتج الــداخلي، وهــو معــدإ

.2008سنة جمالي الناتج الداخلي إمن %29.5النمو

:صافي التعامل مع العالم الخارجي .د

الذي یمثل الفرق بین الصادرات والواردات تحسنا في وضع یعكس صافي التعامل مع العالم الخارجي

حـین كـان فـي،سـنویاً % 2.3مـن أقـلوسـطي الفعلـي الو الصادراتكان معدل نم، في القطاع الخارجي

ح و اتتــر النــاتج المحلــي اإلجمــاليإلــىنســبة المســتوردات كانــتو ، %1.2وســطي معــدل نمــو المســتوردات 

خالل السنوات %35إلى% 23الناتج من إلىوسطي نسبة الصادرات كان بینما ،%25.6إلى%23بین

وكـذلك في حجم الصادرات الجزائریـةن هناك تذبذبا وعدم استقرارأات ویالحظ من البیان.2003-2007

2.الناتج المحلى االجمالي إلىنسبة هذه الصادرات 

1 International Monetary Fund , Algeria: Statistical Appendix , IMF Country Report No. 08/102, March
2008.

IMF Country Reportاعداد سابقة  اضافة إلى،.Report No. 08/102, March 2008السابقالمرجع 2
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:2014-1990تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة : المبحث الثاني 

متــوازن مــع زداد حجمهــا بشــكلإنواعهــا و أتعــددت وقــدالنفقــات العامــة دور الدولــة و تطورهــاتعكــس 

ن أوبمـــا ، نعكــس علــى النشــاط المــالي للحكومــةإممـــا ، المتدخلــةإلــىتطــور دور الدولــة مــن الحارســة 

خـــذت النفقـــات العامـــة الـــدور الكبیـــر فـــي النشـــاط أ، لـــب فیهـــا القطـــاع العـــامغُ نتهجـــت سیاســـة إالجزائـــر 

.قتصادي اال

:2014-1990تطور حجم النفقات العامة للفترة  : ول المطلب األ 

ملیون )195.300(إلىرتفعت إ و ملیون دینار )140.012(1990عتیادیة الجاریة سنة النفقات اإللغتب

وفي السنوات التالیة سجلت ، %28.31نها زادت بنسبة كبیرةأوهذا یعني ،1991دینار جزائري سنة 

، لترتفع سنة %34.93وبمعدل نمو قدره 1993ملیون دینار جزائري سنة 503.950النفقات الجاریة 

ن مع و اتفاقیات التثبیت و التعدیل الهیكلي بالتعإبرام إو رغم . ملیون دینار جزائري980221إلى1998

مام الدولة في القیام بوظائفها وهو ما تعكسه وتیرة النفقات أكن عائق تلم ، المؤسسات المالیة الدولیة

.%)24.13(قدره )1998-1990(مركب للفترةمة التي ارتفعت وبمعدل نمو سنوي العا

سعار البترول، حیث بلغ أوكان ذلك انعكاسا لتحسن االیرادات العامة بسبب االرتفاع المحسوس في 

إلىضافة باإل. 1986ثناء االزمة البترولیة أدوالر 10زا و امتج،1990دوالر سنة 23.73سعر البرمیل 

عجز الهیئات استمرارالشبكة االجتماعیة، و نشاء إالتدابیر التي اتخذت في هذه الفترة و المتمثلة في 

.العمومیة والتي تمول بصفة مستمرة من خالل نفقات المیزانیة العامة

ملیـار دج 76حیث تم تخصیص مبالغ ضخمة للتطهیر المالي للمؤسسات العمومیة و التي انتقلـت مـن

دولة، وهذا ما تؤكـده نسـبة كلها مولت من النفقات العامة لل،1996ملیار دج سنة 124.4إلى1994سنة 

. 1996سنة %22.6و 1995سنة %27.6الزیادة المعتبرة للنفقات التي قدرت بـــ 

ومشـــــــــــــــروع دعـــــــــــــــم النمـــــــــــــــو)2004-1999(قتصـــــــــــــــادي نعـــــــــــــــاش االمشـــــــــــــــروع اإلنطـــــــــــــــالقإومـــــــــــــــع 
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ــــــــــــإ، حیـــــــــــث تـــــــــــم تخصـــــــــــیص میزانیـــــــــــة )2009-2005(قتصـــــــــــادي اال 7نفاقیـــــــــــة ضـــــــــــخمة قـــــــــــدرت بــ

50قتصــــــــــــــادي موزعــــــــــــــة علــــــــــــــى ســــــــــــــنوات المشــــــــــــــروع ، وعــــــــــــــاش االنمالییـــــــــــــر دوالر لمشــــــــــــــروع اإل

. قتصــــــــــــــادي موزعــــــــــــــة علــــــــــــــى ســــــــــــــنوات المشـــــــــــــــروع ملیــــــــــــــار دوالر لمشــــــــــــــروع دعــــــــــــــم النمــــــــــــــو اإل

إلـــــــــــى1999دوالر للبرمیـــــــــــل ســـــــــــنة 17.97ســـــــــــعار البتـــــــــــرول مـــــــــــنأوموازنـــــــــــة مـــــــــــع ذلـــــــــــك ارتفعـــــــــــت 

التســــــــــــدید المســــــــــــبق للــــــــــــدیون 2006كمــــــــــــا شــــــــــــهدت ، 2004دوالر للبرمیــــــــــــل ســــــــــــنة 38.27حــــــــــــوالي 

ملیــــــــــار دوالر وهــــــــــي دیــــــــــون تجاریــــــــــة لــــــــــدى نــــــــــادي 4.7حــــــــــواليإلــــــــــىرجیــــــــــة وتــــــــــم تخفیضــــــــــها الخا

.لندن

1999دج ســـــنة لـــــفأ1098576715نفـــــاق العـــــام مـــــنكـــــل هـــــذه العومـــــل ســـــاهمت فـــــي رفـــــع و تیـــــرة اإل

وكان متوسط معدل نمو ، 2000عن سنة 0.30%وبنسبة تراجع ، 2001لف دج سنة أ1251794176لىإ

واسـتمرت النفقـات العامـة فـي التزایـد لكـن بتراجـع ،%16ي و ایسـ2007لىإ2002النفقات العامة لسنوات 

-1999لســنوات بوبمعــدل نمــو ســنوي مركــ. 2010ســنة%10متوســط معــدل النمــو الســنوي حیــث بلــغ 

.%13.82قدره 2014

:جمالي  في الجزائرنفاق العام اإلتطور هیكل اإل : ثاني لاالمطلب 

نفاق العام خالل فترة الدراسة، حیث قدر متوسط جمالي اإلإكبر من ألمثلت النفقات الجاریة النسبة ا

ء عباأهمها ارتفاع أمجموعة من العوامل إلىرتفاع ویرجع هذا اإل، %61نسبتها خالل فترة الدراسة بـ 

.عملیات سداد الدین العمومي إلىضافة ، باإلجور والتحویالت االجتماعیةاأل

نفـاق العــام، وقـد عرفـت ارتفاعــا جمـالي اإلإمـن %39تجهیـز مـا نســبته وفـي المقابـل سـجلت النفقــات ال

ز و التتجــ، 2006ســنة %51.23إلــى1998جمــالي ســنة نفــاق اإلمــن حجــم اإل%21.7فــي نســبتها مــن

قتصــادیة جدیــدة منــذ ســنة اوهــو تطــور نــاتج عــن تنفیــذ الحكومــة لسیاســة 2009ســنة %50هــذه النســبة 

.ستثمارينفاق الحكومي اإلاإلع في تعتمد على التوس2001
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2005ابتــــــــــداء مــــــــــن ســــــــــنة نفقــــــــــات التجهیــــــــــز نــــــــــه هنــــــــــاك تحــــــــــول واضــــــــــح لصــــــــــالح أوالمالحــــــــــظ 

ــــــــــــى ــــــــــــي لإل، 2008غایــــــــــــةإل ــــــــــــامج التكمیل ــــــــــــه أقتصــــــــــــادي، حیــــــــــــث نعــــــــــــاش اإلوهــــــــــــي فتــــــــــــرة البرن ن

ن أال إ، 2010ســـــــــــمالیة بعـــــــــــد ســـــــــــنة أوبــــــــــالرغم مـــــــــــن بقـــــــــــاء النفقـــــــــــات الجاریـــــــــــة تفـــــــــــوق النفقـــــــــــات الر 

ــــــــــــ 1998-1990لســـــــــــنوي المركـــــــــــب لنفقـــــــــــات التســـــــــــییر قـــــــــــدر للفتـــــــــــرة معـــــــــــدل النمـــــــــــو ا ، %31.94بـ

نحصـــــــــر إهـــــــــذا التباعـــــــــد ، لنفقـــــــــات التجهیـــــــــز%12.38مقابـــــــــل معـــــــــدل نمـــــــــو ســـــــــنوي مركـــــــــب قـــــــــدره 

%16.95، %17.85مســــــــــــــــجل معــــــــــــــــدل نمــــــــــــــــو ســــــــــــــــنوي مركــــــــــــــــب  قــــــــــــــــدره .2014-1999للفتــــــــــــــــرة 

قــــــــــــائمین علــــــــــــى ممــــــــــــا یؤكـــــــــــد عــــــــــــزم ال، لنفقـــــــــــات التســــــــــــییر و نفقــــــــــــات التجهیـــــــــــز علــــــــــــى التــــــــــــوالي

.ستثمارحالل الواردات من خالل تفعیل اإلإ قتصاد الجزائري و تنوعین اال

:هیكل النفقات العامة في الجزائر) 6-4(الشكل رقم

.2014-1990عتمادا على القوانین المالیة إعداد الباحث إمن : المصدر 
نتقـل إنسـبا معتبـرة حیـث ) صامتصـا( نفـاق الـداخلي جمـالي اإلإوزن النفقات العمومیة ضـمن كما بلغ 

مــن بــاب المقارنــة تقــدر هــذه و . 2012ســنة %50إلــىو 2011فــي %44.8إلــى1999فــي %31.4مــن 

فـي %26.3و %22.8وفـي تـونس بـــــ 2011في %26.9و 2010في %24.9النسب في المغرب بـــ 

.على التوالي . 2011و 2010
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.نفاق الداخليجمالي اإل إلى إمجموع النفقات بالنسبة ) 2- 4(الجدول رقم 

.2012تقریر بنك الجزائر سنة : المصدر 

ســـــــــــنة عـــــــــــوان االقتصـــــــــــادیین فـــــــــــيمـــــــــــن مجمـــــــــــوع النفقـــــــــــات لمجمـــــــــــل األ%44.8والمســـــــــــجل أن 

نقطـــــــــة مئویـــــــــة 19هـــــــــذه الحصـــــــــة بحـــــــــوالي رتفعـــــــــت إحیـــــــــث.قـــــــــد تـــــــــم مـــــــــن طـــــــــرف الدولـــــــــة2011

ومیــــــــــة التــــــــــي قفــــــــــزت حصــــــــــتها ثیر ازدیــــــــــاد نفقــــــــــات التســــــــــییر العمأ، تحــــــــــت تــــــــــ2012و1999بــــــــــین 

فــــــــي 34.4%إلــــــــى2010و1999بــــــــین %23.8متصــــــــاص مــــــــن متوســــــــط قــــــــدره فــــــــي اإل

2012 .1

: 2014-1990فترة الخالل هیكل النفقات الجاریة :الفرع االول 

ـــــــــــر ـــــــــــة المســـــــــــاهم األتعتب ـــــــــــات الجاری ـــــــــــةالنفق ـــــــــــات الكلی ـــــــــــادة النفق ـــــــــــر فـــــــــــي زی ـــــــــــي كب صـــــــــــبحأوالت

وتجســـــــــد 2009مقارنـــــــــة مـــــــــع 2014مســـــــــتواها فـــــــــي ســـــــــنة مـــــــــرة مـــــــــن 1.7مســـــــــتواها یمثـــــــــل مایقـــــــــارب 

فقـــــــــد عرفـــــــــت التحـــــــــویالت الجاریـــــــــة زیـــــــــادات هامـــــــــة بســـــــــبب الزیـــــــــادة فـــــــــي ،ذلـــــــــك فـــــــــي مكوناتهـــــــــا

ـــــــــــىجتماعیـــــــــــة والتحـــــــــــویالت عانـــــــــــات االاإل ـــــــــــف مـــــــــــن األأوســـــــــــر نقـــــــــــدا األإل ـــــــــــاء عینـــــــــــا للتخفی عب

إلــــــــــــىضــــــــــــافةحتیاجــــــــــــات المحـــــــــــددة، باإلاإلأوجتماعیـــــــــــة معینــــــــــــة إالمالیـــــــــــة المتعلقــــــــــــة بمخــــــــــــاطر 

داریــــــــــــة بهــــــــــــدف تحســــــــــــین فــــــــــــرص وصــــــــــــول المــــــــــــواطنین ارتفــــــــــــاع النفقــــــــــــات علــــــــــــى الخــــــــــــدمات اإل

ـــــــــى تحـــــــــدیثها وعصـــــــــرنتها أفضـــــــــل جـــــــــودة فـــــــــي ایطـــــــــار للخـــــــــدمات العامـــــــــة وب عمـــــــــل الحكومـــــــــة عل

.التنمیةبما یتناسب ومتطلبات 

.2013نوفمبر و تقریر،2012بنك الجزائرالتقریر السنوي1
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ــــــــــل الحكومــــــــــة بتعــــــــــویض المتضــــــــــررین  ــــــــــاد تكف ــــــــــة بسســــــــــب ازی ــــــــــد ارتفعــــــــــت التحــــــــــویالت الجاری وق

ــــــــــــرة باإلمــــــــــــن الكــــــــــــوارث الطبیع ــــــــــــر خــــــــــــالل هــــــــــــذه الفت ــــــــــــي شــــــــــــهدتها الجزائ ــــــــــــة الت ــــــــــــىضــــــــــــافة ی إل

ــــــــــــات الموجهــــــــــــة للمــــــــــــواطنین لتــــــــــــوفیر الســــــــــــكن الالئــــــــــــق لهــــــــــــم والقضــــــــــــاء علــــــــــــى الســــــــــــكن اإل عان

ــــــــــــى األ ــــــــــــة الصــــــــــــحیة والقضــــــــــــاء عل ــــــــــــة وكــــــــــــذلك المــــــــــــنح الموجهــــــــــــة الهــــــــــــش، وتحســــــــــــین الرعای می

ــــــــث  ــــــــات المعــــــــوزة حی ــــــــة للتضــــــــامن و إللفئ ــــــــع عــــــــدد المســــــــتفیدین مــــــــن المنحــــــــة الجزافی كــــــــذا مــــــــن رتف

هــــــــــــذا ارتفعــــــــــــت قیمــــــــــــة إلــــــــــــىضــــــــــــافة نشــــــــــــطة ذات المنفعــــــــــــة العامــــــــــــة، باإلالتعــــــــــــویض علــــــــــــى األ

. 2007سنة 3000إلىدج 1000المنحة الجزافیة لتضامن من 

الحكــــــــــــومي نفـــــــــــاق جمـــــــــــالي اإلإمـــــــــــن %31.2جـــــــــــور مثلـــــــــــت نســـــــــــبة وفیمـــــــــــا یخـــــــــــص كتلـــــــــــة األ

ىإلــــــــــــــــویعــــــــــــــــود الســــــــــــــــبب فــــــــــــــــي ارتفاعهــــــــــــــــا . 2010ســــــــــــــــنة %33إلــــــــــــــــىلترتفــــــــــــــــع ، 2000ســــــــــــــــنة 

6000رتفــــــــــع مــــــــــنإجــــــــــر حیــــــــــث دنــــــــــى المضــــــــــمون لألالتعــــــــــدیالت التــــــــــي اجریــــــــــت علــــــــــى الحــــــــــد األ

ــــــــــــى2000دج ســــــــــــنة  ــــــــــــى، ثــــــــــــم 2001دج ســــــــــــنة 8000إل ــــــــــــىلیصــــــــــــل 2004دج ســــــــــــنة 10000إل إل

.2010سنة دج15000

جـور تعـدیالت هامـة نـتج عنهـا اعـادة تصـنیف سـلم األ2008جور في الجزائر سنة كما عرفت شبكة األ

علیمي، وكذا بدأ صدور القوانین الخاصة بكل قطاع في الوظیـف العمـومي، وهـو مـا حسب المستوى الت

ات، و المــنح والعــالأوجــر القاعــدي جــور مــوظفي القطــاع الحكــومي ســواء األأترتــب علیــه زیــادات فــي 

تشــهد 2010ماجعــل ســنة . 2008ل جــانفي أو وترتــب علــى هــذه الزیــادات اثــر مــالي رجعــي ابتــداء مــن 

حیــث عرفــت هــذه الســنة دفــع 2009مقارنــة مــع ســنة %32.73جــور بنســبة علــى األزیــادة فــي النفقــات

1.لموظفي القطاع الحكوميالمنحجور و كبر من مخلفات األالنسبة األ

-2000(دراســة حالــة الجزائــر –الحكــم الراشــد كمــدخل حــدیث لترشــید االنفــاق العــام و الحــد مــن الفقــر، شــعبان فــرج 1
.236، ص 2011توراه في العلوم االقتصادیة، جامعة  الجزائر، سنة ، اطروحة دك)2010
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ـــــــــینومـــــــــن ـــــــــياألســـــــــبابب ـــــــــيأیضـــــــــاســـــــــاهمتالت ـــــــــادةف ـــــــــاتزی ـــــــــةالنفق ـــــــــىالحكومی األجـــــــــورعل

ـــــــــــاعاإلهـــــــــــي ـــــــــــيرتف ـــــــــــيالمســـــــــــتحدثةمناصـــــــــــب الشـــــــــــغلعـــــــــــددف ـــــــــــيالحكـــــــــــوميالقطـــــــــــاعف والت

ــــــــت ــــــــدة للتشــــــــغیلالصــــــــیغإطــــــــارفــــــــيخاصــــــــةمهمــــــــةزیــــــــاداتاألخــــــــرىهــــــــيعرف كعقــــــــودالجدی

جــــــــــور تنمــــــــــو مــــــــــر الــــــــــذي جعــــــــــل النفقــــــــــات علــــــــــى األالتشــــــــــغیل وعقــــــــــود االدمــــــــــاج ، األقبــــــــــلمــــــــــا

جمــــــــــالي جمــــــــــالي النــــــــــاتج المحلــــــــــي اإلإمــــــــــن %11.6بمعــــــــــدالت متزایــــــــــدة حیــــــــــث ارتفعــــــــــت مــــــــــن 

. 2010عام في%15.6إلى2006خارج قطاع المحروقات سنة 

ـــــــــــدره إالنفقـــــــــــات الجاریـــــــــــة ســـــــــــجلت ــــــــــــ 2013ســـــــــــنة %12.1نخفـــــــــــاض ق %23.3مقابـــــــــــل ارتفـــــــــــاع ب

عــــــــــــن االنخفــــــــــــاض هــــــــــــذا االنخفــــــــــــاضونــــــــــــتج اساســــــــــــا. 2011فــــــــــــي %45.9بــــــــــــــ و2012فــــــــــــي 

ـــــــــىقـــــــــل أوبقـــــــــدر ، فـــــــــي التحـــــــــویالت الجاریـــــــــة كـــــــــون المبـــــــــالغ ،انخفـــــــــاض نفقـــــــــات المســـــــــتخدمینإل

ــــــــى عــــــــدة ســــــــنوات للزیــــــــادات فــــــــي المدفوعــــــــة بموجــــــــب هــــــــذه النفقــــــــات احتــــــــوت األ ثــــــــر الرجعــــــــي عل

.جوراأل

.2013-2000جمالي نفقات المیزانیة للفترة إمكونات ) 3- 4(الجدول رقم 
.في الملحق االحصائي 

:)نفقات التجهیز( ستثماریة تطور النفقات اإل:الفرع الثاني 

نفــــــــــــــــاق الحكــــــــــــــــومياعتمــــــــــــــــدت الحكومــــــــــــــــة سیاســــــــــــــــة اقتصــــــــــــــــادیة توســــــــــــــــعیة وازداد حجــــــــــــــــم اإل

ـــــــــــداء مـــــــــــن ســـــــــــنة الموجـــــــــــه خصوصـــــــــــا لإل ســـــــــــتثمار وقـــــــــــد اتضـــــــــــحت معـــــــــــالم هـــــــــــذه السیاســـــــــــة ابت

. %36.13نفـــــــــــــــاق الحكـــــــــــــــومي االســـــــــــــــتثماري زیـــــــــــــــادة بنســـــــــــــــبة التـــــــــــــــي ســـــــــــــــجل فیهـــــــــــــــا اإل،2001

، 2004-2001قتصـــــــــــــادي خـــــــــــــالل الفتـــــــــــــرة تنفیـــــــــــــذ برنـــــــــــــامج دعـــــــــــــم االنعـــــــــــــاش االقـــــــــــــرتْ أبعـــــــــــــدما 

یلـــــــــــي، وســـــــــــجلت مســـــــــــتویات واســـــــــــتمرت نفقـــــــــــات التجهیـــــــــــز فـــــــــــي الزیـــــــــــادة خـــــــــــالل البرنـــــــــــامج التكم

. لى بسبب حجم االستثمارات المنجزة و كبیرة مقارنة بالفترة األ
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ــــــــت  ــــــــات التجهیــــــــز التــــــــي انتقل ــــــــات العامــــــــة لصــــــــالح نفق ــــــــى هیكــــــــل النفق ــــــــادة عل انعكســــــــت هــــــــذه الزی

2006ســـــــــــنة %41.42إلـــــــــــى2000ســـــــــــنة %28.8نفـــــــــــاق العـــــــــــام مـــــــــــن جمـــــــــــالي اإلإنســـــــــــبتها مـــــــــــن 

بشــــــــــدة توجــــــــــه الحكومــــــــــة نحــــــــــو بنــــــــــاء قاعــــــــــدة وهــــــــــو مــــــــــایعكس . 2009ســــــــــنة %45.84إلــــــــــىثــــــــــم 

وتجســـــــــــــد هــــــــــــذا فـــــــــــــي مباشـــــــــــــرتها تنفیـــــــــــــذ برنـــــــــــــامج .اســــــــــــتثماریة و تنویـــــــــــــع االقتصـــــــــــــاد الـــــــــــــوطني

ــــــــــــــــة الخماســــــــــــــــي  ــــــــــــــــغ 2014-2010التنمی ــــــــــــــــه مبل ــــــــــــــــذي خــــــــــــــــص ل ــــــــــــــــار 21214و ال ــــــــــــــــار دین ملی

.جزائري

ســــنة %10.8شــــهدت تطــــور تصــــاعدي جمــــالي النــــاتج الــــداخلي فقــــد إإلــــىمــــا نســــبة نفقــــات التجهیــــز أ

ســنة %13.6لــى إتراجعــت و،2010ســنة %15.1و2009فــي %19.5لتبلــغ2007ســنة 2003،15.3%

نتیجـــة االرتفــاع فـــي مبلـــغ كانـــت هـــذه الزیــادة2008غایــة إلـــى.%14.1لــىإ2012ســـنة لترفــع ،2011

یرجــع انخفــاض هــذه النســبة فــي ســنتي و . )اســتهالك القــروض(میزانیــة التجهیــز وتحســن معــدل االنجــاز

وارتفـــاع اجمـــالي النــــاتج ،2010اســـتقرار المبـــالغ المدفوعـــة بموجــــب نفقـــات التجهیـــزإلـــى2011و2010

ـــداخلي باأل ـــةال ـــار فـــي 2275.5و بلغـــت نفقـــات التجهیـــز.2011ســـعار الجاری ـــار دین ن أ، قبـــل 2012ملی

جمـــالي النـــاتج إإلـــىفـــي تراجـــع نســـبة نفقـــات التجهیـــز ممـــا تســـبب.2013فـــي %17بنســـبة تـــنخفض 

2013.1في %11.5إلى2012في %14.4الداخلي من 

غلـب أن النفقـات الجاریـة قـد اسـتحوذت علـى أنفـاق العـام نجـد جمـالي اإلإمن خالل النظر فـي هیكـل 

ن أومــن هنــا یتضــح ،قــلأن النفقــات التجهیــز قــد ازدادت بنســبة أالزیــادة فــي النفقــات العامــة، فــي حــین 

تجـــاه غیـــر ن هـــذا اإلأســـتثماري خـــالل فتـــرة الدراســـة و نفـــاق اإلكبـــر مـــن اإلأســـتهالكي العـــام االنفـــاق اإل

.مرغوب و الیتالئم مع اتجاهات و ظروف التنمیة االقتصادیة في الجزائر 

.2014فمبر، التطور االقتصادي و النقدي للجزائر ، نو 2013، التقریر السنوي بنك الجزائر1
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:2014-1990سباب تزاید النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة أ: الثالثالمبحث 

ســـباب حقیقیـــة ألـــى إنهـــا ویرجـــع جـــزاء ممـــن خـــالل ماســـبق یتضـــح تزایـــد النفقـــات العامـــة فـــي الجزائـــر

و المســجل، ســباب الغیـر حقیقیــةلــى األإسـاهمت فــي ارتفــاع النفقـات العامــة، كمــا یعـود جــزء غیــر قلیـل 

ملیــون 140012ذا ارتفعــت مـن إ،2014-1990مــرة خـالل فتــرة الدراسـة)700(تضـاعف النفقــات العامـة 

.ملیــون دینــار2014،7656166ســنة لتبلــغ2000ســنةرملیــون دینــا1255567إلــى1990دینــار ســنة 

:سبابهاأة و یالزیادة الظاهر :ولالمطلب األ 

تضـخم فـي الـرقم الحسـابي للنفقـات العامــة إلـىالمقصـود بالزیـادة الظاهریـة هـي تلـك الزیـادة التـي تــؤدي 

. فراد المجتمع ن تقابلها زیادة في كمیة السلع و الخدمات المقدمة ألأدون 

:توى العام لالسعارارتفاع المس: الفرع االول 

تجاها تصاعدیا في كافة دول العالم إخذت أبرزت ظاهرة ارتفاع االسعار منذ الحرب العالمیة الثانیة و 

ن اختلفت نسبة هذه الزیادة فیما بینها، حیث تترتب على هذه الظاهرة زیادة في عدد الوحدات النقدیـة إ و 

مات التــي كــان مــن الممكــن الحصــول علیهــا التــي ســتدفع مقابــل الحصــول علــى كمیــة مــن الســلع والخــد

داة سـعار األوتعتبـر االرقـام القیاسـیة لأل، سـعارقل من الوحدات النقدیة في حالة عدم ارتفاع األأبمقدار 

سعار من جهة و مؤشرا لتطـور قیمـة النقـود وقیـاس التضـخم تجاهات المستوى العام لألإالتي تعبر عن 

.خرىأمن جهة 

عطــي نتـائج مضــللة و بالتــالي ال یمكــن یسـعار الجاریــة لفتــرات مختلفـة قــد مــة باألن دراسـة النفقــات العاإ

نهـا ال تعكـس بدقـة أإلـىالتعرف على مقدار النمو الحقیقي في النفقات العامـة و السـبب فـي ذلـك یعـود 

ویمكــن ، نتیجــة لتطــور الخــدمات العامــة كمــا ونوعــاأوســعار مقــدار الزیــادة الحقیقیــة بســبب ارتفــاع األ

من الدراسة خالل فترة سعار على تطور النفقات العامة في الجزائرثر ارتفاع المستوى العام لألأفة معر 

).4-4(القراءة في الجدول رقم 
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نقطــة21.16مـن ،)100/100(2001سـاسعتبـار سـنة األإوبسـعار المســتهلكأللارتفـع الـرقم القیاسـي -1

ن الفتــرة تشــهد ارتفاعــا حــادا فــي المســتوى العــام أهــذا یعنــي و، 1994ســنة نقطــة42.28إلــى1990ســنة 

علــى أسـتمر بالزیـادة حتــى وصـل اخــذ اتجاهـا تصــاعدیا و أ2001بعـد سـنة وخاصــة، سـعار المسـتهلكلأل

.176.2حیث بلغ 2014مستوى له في نهایة فترة الدراسة 

التــي انعكســت ولموجــة التضــخم العالمیــة ،یــرادات الــنفط مــن جهــةإزیــادة إلــىو الســبب فــي ذلــك یعــود 

سـعار أارتفـاع إلـىدت أخـرى، ممـا أثارها على الجزائر من خالل تعامله مع العالم الخارجي مـن جهـة أ

سعار تزایدا صاحب هذا التغیر في الرقم القیاسي لأل،مختلف السلع و الخدمات خاصة المستوردة منها

. 1993ســــنة %34.9إلــــى1990ســـنة %28.3فـــي النفقــــات الجاریـــة حیــــث معـــدل نموهــــا الســـنوي مــــن 

-بـ2013و2001سجلت مرتین تراجع سنة ،تباینة واستمرت النفقات العامة في االرتفاع  وبمعدالت م

%24.3قـــدره 1998-1990وفـــي العمـــوم كانـــت فـــي تزایـــد وبمعـــدل نمـــو ســـنوي للفتـــرة .7.49%-،0.3%

.2014-2007للفترة %9.80مستقرا في .2006-1999للفترة %11.58إلىولیتراجع 

:1تم استخدام الصیغة التالیة 2001ساس سنةأبسعار الثابةباألالنفقات العامةوللحصول على 

=الثابتة باألسعارالنفقات العامة 
سعار الجاریةالنفقات العامة باأل

 *100
2001سعار المستهلك باساسالرقم القیاسي أل

)04-4(جدول رقم 

.)2014-1990(سعار على تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة أثر ارتفاع المستوى العام لأل

في الملحق االحصائي

ن النفقـــات العامـــة بســـعر الثابـــت، اســـتمرت فـــي أســـعار المســـتهلك نجـــد ثـــر الـــرقم القیاســـي ألأو بإبعـــاد 

.28ص ، التحلیل االقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،عمر صخري1
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.1994سـنة %21.45-إلـىللتراجـع %9.74معـدل1991قل مسجلت نسبة نمـو سـنةأالتزاید لكن بمعدالت 

ســـنوي مركـــب قـــدره ن ارتفـــاع فـــي النفقـــات الحقیقیـــة كـــان بمعـــدالت مقبولـــة و بمعـــدل نمـــوأو المالحـــظ 

-2007للفتــرة %4.46مســتقرا فــي . 2006-1999للفتــرة %9.11إلــىلیرتفــع ،1998-1990للفتــرة 5.24%

لحقیقیـة وبمعـدالت ثر التضخم الزیادة المقبولة في النفقات العامـة اأنه بعد استبعاد أو المالحظ . 2014

.سعار الجاریة قل منها في النفقات محسبوبة باألأ

تـــم ســـعار والنفقـــات العامـــة بشـــقیها الجـــاري والحقیقـــيولغـــرض اختبـــار العالقـــة بـــین المســـتوى العـــام لأل

:للفرضیات التالیةاستتخدام اختبار بیرسون وفقا

ومعـدلالمسـتهلكألسـعارالقیاسـيالـرقمنبـیمعنویةداللةذاتارتباطعالقةتوجدال:فرضیة العدم -

.%5ثقةمستوىعندسمي االنفاق الحكومي اإل

المسـتهلكالقیاسـي ألسـعارالـرقمجـدا بـینقویـةطردیةارتباطعالقةوجودبیرسوناختبارتحلیلوأظهر

. لــى حالهــاواالنفــاق الحكــومي باالســعار الجاریــة، فــي حالــة بقــاء العوامــل االخــرى ذات العالقــة ثابتــة ع

وهــو مــا یتفــق مــع . 1%ثقــةولهــا  داللــة احصــائیة بمســتوى.%0.89ارتبــاط بیرســونمعامــلحیــث بلــغ

.نفاق الحكومي في الجزائرقتصادي لزیادة الظاهریة لإلالتفسیر اال

: تخفیض قیمة العملة الوطنیة : الفرع الثاني 

لـى تحضـیریة وقائیـة بغـرض مـنح أو منذ بدایـة إصـالح سـوق الصـرف فـي الجزائـر كانـت هنـاك مرحلـة 

وتتمیـــز هـــذه المرحلـــة فـــي إنشـــاء المیزانیـــات . المؤسســـات الوســـائل األساســـیة لتنفیـــذ عملیتهـــا الخارجیـــة

ثــم بعــد ذلــك جــاءت المرحلــة الثانیــة التــي 1990.1بالعملــة الصــعبة وبــدأ فــي تطبیــق هــذا البرنــامج ســنة 

، %25یهـدف لتخفـیض1991برنامج التثبیت لعـامتتمثل في تخفیض القیمة الخارجیة للدینار، فكان ذلك 

العـدد األول،-فریقیـاإصـالح االقتصـادي فـي الجزائـر، مجلـة اقتصـادیات شـمال اإل، سیاسـات التحریـر و بطاهر علـي1
.188، ص 2004
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وبعبــارة أخــرى . مــن الفجــوة الموجــودة بــین ســعر الصــرف الرســمي وســعر الصــرف فــي الســوق الموازیــة

وبالموازنـة مـع ذلـك كـان ،جزائـريدینار31دوالر أمریكي یعادل1جعلإلىتخفیض الدینار كان یهدف 

.أجل الممارسات التجاریةاإلتفاق یهدف لتحقیق قابلیة تحویل الدینار من 

22.5دوالر أمریكـي یعـادل 1أما في الواقع فإن تخفیض للعملة كان أقل مما هو مرغـوب حیـث أصـبح 

أمـا بخصـوص عملیـات قابلیـة تحویـل الـدینار فقـد أجلـت بسـبب . 1991دینار جزائري ابتداء من سـبتمبر

دایـة اسـتعمال برنـامج التعـدیل لـى مـن بو وخالل السـنة األ1994وفي . ضعف احتیاطات الصرف انذاك

: الجزائري كمایلي إنخفاض لقیمة الدینار الهیكلي تم حدوث 

مـن قیمـة الـدینار بالنسـبة للـدوالر األمریكـي %50و تقدر قیمتـه 1994ل و تم في أبریل و االنخفاض األ

تحضـیر ىإلـیجـاد التـوازن الخـارجي الـذي یـؤدي إدینـار وذلـك بهـدف 36إلـىدینار 24الذي انتقل من 

وأصــبح 1994ثــم حــدث تخفــیض فــي الــدینار فــي ســبتمبر.الشــروط الضــروریة لتحریــر التجــارة الخارجیــة

من %70شهر العملة الوطنیة فقدت أدینار جزائري وكذلك في غضون عدة 41الدوالر االمریكي یعادل

الــدینار نتیجـة تحریــر البدایـة الفعلیــة لقابلیـة تحویـل1994كــان عـام .قیمتهـا خـالل فتــرة التعـدیل الهیكلـي

ثر محسـوس علـى تثبیـت وتحدیـد سـعر أستیراد خالل هذه السنة، وقابلیة تحویل الدینار له مدفوعات اإل

الحقیقــــي الصــــرف الفعلــــي ارتفــــع ســــعر1998و1995وبــــین .الصــــرف علــــى ضــــوء العــــرض والطلــــب

2001.0000000000-1998بـــــــــین %13بحـــــــــوالي وتبعـــــــــه اخنفـــــــــاض%20للـــــــــدینار بـــــــــأكثر مـــــــــن 

.2014-1990للفترة قیمة الدینار مقابل الدوالرتطور)07-4(رقم الشكل 0000000000000

.عداد الباحث اعتماد على معطیات بنك الجزائرإالمصدر من 
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ـــــــــدینار أمـــــــــام األورغـــــــــم ا ـــــــــذي شـــــــــهده ال ـــــــــر ال ـــــــــزالق الكبی ـــــــــي و الن أمـــــــــام هـــــــــذه رو وانخفاضـــــــــه الحقیق

انخفــــــــــاض قیمــــــــــة الــــــــــدینار الحقیقیــــــــــة و مقارنــــــــــة بســــــــــنة األســــــــــاس، %23.8بـــــــــــ2003العملــــــــــة ســــــــــنة 

ــــــــــدوالر ســــــــــنة  ــــــــــیَ مــــــــــن الجنیــــــــــةكــــــــــل، وأمــــــــــام %18بـــــــــــ2003أمــــــــــام ال ــــــــــدوالر نْ اإلســــــــــترلیني، ال وال

1.)بالقیمة الحقیقیة(على الترتیب %25.21و%12.8،%2.28الكندي بـ

2003ســنة %33.16جنبیــة بتزایــد قیمــة الــواردات التــي ارتفعــت بـــاألواصــلت الجزائــر تفضــیلها للمنتجــات 

الواردات مستویات واستمر ذلك حیث بلغت .دوالرملیار13.53مقارنة بسنة األساس وبلغت ما قیمته 

تبقـــى الظـــاهرة التـــي تمیـــز المیـــزانتاریخیـــة لـــم تشـــهدها مـــن قبـــل، فـــالمنحى التصـــاعدي لـــواردات الســـلع

لیسـتقر هـذا . 2003مقارنة بسنة%35.27بیرا یقدر بـكارتفاعا 2004لذي عرف سنة التجاري الجزائري، ا

مقارنـــة بســـنة % 28.78بــــ2007د االرتفـــاع مـــن جدیـــد ســـنة و اثـــم عـــ2006و2005نســـبیا ســـنتيالمســـتوى

ملیــار 39.47قمــة تاریخیــة تقــدر بـــإلــىلتصــل 2008التصــاعدي ســنة مســارهالتســتمر الــواردات. 2006

مــع ارتفــاع طفیــف ســنة 2009االســتقرار عنــد هــذا المســتوى ســنة دو التعــ،2007مقارنــة بـــ% 42.88دوالر

ـــواردات الجزائریـــةورغـــم .2010 ـــ2تراجعـــت ال ـــغ %2.3ـب ل لســـنة و دوالر الثالثـــي األملیـــار 13.83، لتبل

ن النســــق العــــام لقیمــــة أاال .لســــنة ســــبقتهافــــي نفــــس الفتــــرةملیــــار دوالر14.12مقابــــل حــــوالي،2014

: عاملین أساسیینإلىلواردات كان في زیادة و ذلك یعود ا

ـــــــــث الحجـــــــــم ـــــــــق مخططـــــــــات :مـــــــــن حی ـــــــــي حجـــــــــم الـــــــــواردات لغـــــــــرض تطبی ـــــــــر ف توســـــــــع الجزائ

إتبـــــــــاع سیاســـــــــة إلـــــــــىحیـــــــــث أدت جمیـــــــــع هـــــــــذه البـــــــــرامج ،مخططـــــــــات التنمیـــــــــة المتعاقبـــــــــةبرنـــــــــامج 

الطلـــــــــــــب علـــــــــــــى التجهیـــــــــــــزات الصـــــــــــــناعیة والســـــــــــــلع رتفـــــــــــــاعاوســـــــــــــجل مـــــــــــــن مالیـــــــــــــة توســـــــــــــعیة

. 11/2012عـدد ،، معدل الصرف الحقیقي وو تنافسیة االقتصاد الجزائري،مجلة الباحثلزعر علي، ایت یحیى سمیر1
rc11/A1104.pdfluedld.net/b.http://rcwe.   55ص

.27/07/2014: تاریخ التصفح . تقریر عن المیزان التجاري، وزراة التجارة2
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers14/stataps210414ar.pdf
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البنیــــــــــــــة التحتیــــــــــــــة تجهیزیــــــــــــــة المرتبطــــــــــــــة بزیــــــــــــــادة االســــــــــــــتثمارات العمومیــــــــــــــة الموجهــــــــــــــة لبنــــــــــــــاءال

.وتحسینهاللجزائر

ــــــــث الســــــــعر ــــــــورو : مــــــــن حی ــــــــاع قیمــــــــة الی ــــــــدوالر و فارتف ــــــــريأال ــــــــدینار الجزائ ــــــــه كــــــــمــــــــام ال ان ل

ــــــــــواردات الجزائریــــــــــةســــــــــمیةاالفــــــــــي تضــــــــــخیم القیمــــــــــة األثــــــــــر البــــــــــالغ ــــــــــاع .لل وهــــــــــذا انعكــــــــــس بارتف

الـــــــــواردات الرتفـــــــــاع ســـــــــعر الصـــــــــرف أســـــــــعارالمحلیـــــــــة بســـــــــبب زیـــــــــادة لألســـــــــعارالمســـــــــتوى العـــــــــام

ارتفـــــــــــاع إلـــــــــــىي تخفـــــــــــیض فـــــــــــي ســــــــــعر الصـــــــــــرف الـــــــــــدینار یـــــــــــؤدي أن أكمـــــــــــا ، األجنبـــــــــــيالنقــــــــــد 

،ومــــــــــــــن ثــــــــــــــم زیــــــــــــــادة نفقــــــــــــــات الحكومــــــــــــــة علــــــــــــــى المســــــــــــــتلزمات الســــــــــــــلعیة ســــــــــــــعار المحلیــــــــــــــةاأل

ــــــــــؤدي  ــــــــــة، وت ــــــــــىوالخدمی ــــــــــواردإل ــــــــــواردات بصــــــــــفة عامــــــــــة وال ــــــــــاع تكــــــــــالیف ال ات مــــــــــن الســــــــــلع ارتف

.1نفاق العامزیادة اإلإلىأدىالوسیطة بصفة خاصة، وهو ما 

قیمـــة بـــینمتوســـطةعســـكیةارتبـــاطعالقـــةوجـــودبیرســـوناختبـــارتحلیـــلوهـــذا مـــا أظهـــر

فـــــــــي حالـــــــــة بقـــــــــاء الجزائـــــــــري مقابـــــــــل الـــــــــدوالر واالنفـــــــــاق الحكـــــــــومي باالســـــــــعار الجاریـــــــــة،الـــــــــدینار

ـــــــــىالعوامـــــــــل األ ـــــــــغ. حالهـــــــــاخـــــــــرى ذات العالقـــــــــة ثابتـــــــــة عل -معامـــــــــل ارتبـــــــــاط بیرســـــــــونحیـــــــــث بل

وهـــــــــــــو مـــــــــــــا یتفـــــــــــــق مـــــــــــــع التفســــــــــــــیر .5%ثقــــــــــــــةداللـــــــــــــة احصـــــــــــــائیة بمســـــــــــــتوىولهـــــــــــــا،0.46%

.نفاق الحكومي في الجزائراالقتصادي لزیادة في حجم اإل

:الزیادة السكانیة :الفرع الثالث

ذلــــــــــك الزیــــــــــادة الســــــــــكانیة مــــــــــن العوامــــــــــل المهمــــــــــة فـــــــــي تقریــــــــــر حجــــــــــم النفقــــــــــات العامــــــــــة و تعتبـــــــــر

ن التوســــــــــع فــــــــــي حجــــــــــم النفقــــــــــات یتوقــــــــــف علــــــــــى معــــــــــدل النمــــــــــو الســــــــــنوي للســــــــــكان وتــــــــــوزیعهم أل

.خرى ذات العالقة ثابتة على حالهاالجغرافي، في حالة بقاء العوامل األ

االقتصـادیة الكلیـة للسیاسـة المالیـة فـي مصر،رسـالة دكتـوراه الفلسـفة فـي االقتصـاد، االثـار، الوهـاب البنـداريخالد عبد 1
.105، ص2007و التجارة الخارجیة، جامعة حلوان،قسم االقتصاد
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).2014- 1990(الزیادة السكانیة في الجزائر للفترة ) 08-4(رقم الشكل

.ني لالحصاءات عتمادا على الدیوان اوطإعداد الطالب إمن : المصدر 

ولكــن هـــذه الزیـــادة الســـكانیة تعتبـــر فـــي جـــزء منهـــا زیــادة حقیقیـــة فـــي النفقـــات العامـــة ناجمـــة عـــن زیـــادة 

عبـاء العامــة المترتبـة علیهــا و المتمثلــة فـي زیــادة كمیـة الخــدمات المقدمــة للسـكان و تحســین نوعیتهــا األ

ي نفس الوقت تعتبر زیادة ظاهریة في جتماعیة كالتعلیم والصحة وغیرها، وفوخاصة خدمات التنمیة اال

یـة زیـادة فـي كمیـة الخـدمات المقدمـة للسـكان أجزء منها ناجمة عن زیادة النفقات الجاریـة دون حصـول 

.تحسین في نوعیتهاأو

قتصادیة حیـث یلعـب هـذا العنصـر دور ساسي في عملیة التنمیة االن السكان هم العنصر األأوالمعلوم 

ن واحد، فهو یعتبر العنصر المنتج من خالل مساهمته في نمو الناتج المحلي أالمنتج و المستهلك في 

جـل زیـادة و تحسـین أالمهارات التـي یكتسـبها مـن أوجمالي قوة العمل، إمن خالل الزیادة الحاصلة في 

علــى حجـم الطلــب النهــائي فــي ثیرأویعتبـر الســكان عنصــرا مســتهلكا مـن خــالل التــ، نتـاج كمــا ونوعــااإل

.السوق

)2014-1990(الزیادة السكانیة على تطور النفقات العامة في الجزائر للفتر اثر)05-4(لجدول رقم ا

في الملحق االحصائي 

ساســــــــــــیة للســـــــــــــكان، یجـــــــــــــب حتیاجـــــــــــــات األولضــــــــــــمان اســـــــــــــتمرار تقــــــــــــدیم الخـــــــــــــدمات والوفــــــــــــاء باإل
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ـــــــــادة النـــــــــاتج المحلـــــــــي اإل ن إكبـــــــــر مـــــــــن معـــــــــدل النمـــــــــو الســـــــــكاني، لـــــــــذلك فـــــــــأجمـــــــــالي  بنســـــــــبة زی

خــــــــــرى ذات العالقــــــــــة ادة الســــــــــكان تعنــــــــــي فــــــــــي حالــــــــــة بقــــــــــاء الــــــــــدخل القــــــــــومي والمتغیــــــــــرات األزیــــــــــ

قتصـــــــــــادیة المتاحـــــــــــة، ممـــــــــــا یعرقـــــــــــل خطـــــــــــط الضـــــــــــغط علـــــــــــى المـــــــــــوارد اإل، ثابتـــــــــــة علـــــــــــى حالهـــــــــــا

دیــــــــــة أارتفــــــــــاع التكــــــــــالیف الالزمــــــــــة لتإلــــــــــىالتنمیــــــــــة الوطنیــــــــــة و ذلــــــــــك الن تلــــــــــك الزیــــــــــادة تــــــــــؤدي 

ن ترافقهـــــــــــا زیـــــــــــادة فـــــــــــي الخـــــــــــدمات أن دون ضـــــــــــافیة مـــــــــــن الســـــــــــكاعـــــــــــداد اإلنفـــــــــــس الخـــــــــــدمات لأل

.عن مستواها السابق

ـــــــــ ـــــــــب العمـــــــــري للســـــــــكان، إكـــــــــذلك ف ـــــــــر التركی ـــــــــى تغیی ـــــــــادة معـــــــــدل النمـــــــــو الســـــــــنوي تعمـــــــــل عل ن زی

ــــــــى شــــــــكل مجموعــــــــات حســــــــب فئــــــــات العمــــــــر، وهــــــــو عامــــــــل مــــــــؤثر أ خــــــــر أي توزیــــــــع الســــــــكان عل

وینقســـــــــم .تنـــــــــواع معینـــــــــة مـــــــــن النفقـــــــــاأفـــــــــي التنمیـــــــــة االقتصـــــــــادیة فـــــــــي الـــــــــبالد ویتطلـــــــــب زیـــــــــادة 

و تنتهـــــــــي ) ســـــــــنة14قـــــــــل مـــــــــن أ( عـــــــــدة فئـــــــــات عمریـــــــــة تبـــــــــدأ مـــــــــن الفئـــــــــة إلـــــــــىالســـــــــكان عـــــــــادة 

والشــــــــــكل التــــــــــالي یوضــــــــــح تطــــــــــور الهــــــــــرم الســــــــــكاني للجزائــــــــــر خــــــــــالل ) ســــــــــنة60(كبــــــــــرأبالفئــــــــــة 

.خیرة العقود األ

.2010التركیبة السكانیة في الجزائر :)09-4(الشكل رقم

http://www.escwa.un.org/popin/members/algeria.pdfofile of Algeria;The Demographic Pr.: المصدر 

كمــــــــــا ،ل فــــــــــي التركیــــــــــب العمــــــــــري للســــــــــكان فــــــــــي الجزائــــــــــرو لــــــــــى المركــــــــــز األو وتحتــــــــــل الفئــــــــــة األ

تســــــــــاع قاعــــــــــدة الهــــــــــرم إوالتــــــــــي تمتــــــــــاز بخــــــــــذة فــــــــــي النمــــــــــوهــــــــــو الحــــــــــال فــــــــــي بقیــــــــــة البلــــــــــدان األ
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مجمــــــــــــوع الســــــــــــكان علــــــــــــى إلــــــــــــىفتــــــــــــنخفض نســــــــــــبتها )60-15(مــــــــــــا الفئــــــــــــة الثانیــــــــــــة أ. الســــــــــــكاني

ـــــــــرغم مـــــــــن  ـــــــــة ذات أال ـــــــــة التنمیـــــــــة اإلأن هـــــــــذه الفئ ـــــــــرة فـــــــــي عملی وهـــــــــذا مـــــــــا .قتصـــــــــادیةهمیـــــــــة كبی

ـــــــــىیـــــــــؤدي  ـــــــــى حجـــــــــم إل ـــــــــؤثر عل ـــــــــذین هـــــــــم دون ســـــــــن العمـــــــــل ممـــــــــا ی ـــــــــاع نســـــــــبة الســـــــــكان ال ارتف

نفـــــــــاق علـــــــــى الخـــــــــدمات العامـــــــــة الموجهـــــــــة لطبقـــــــــة بالد ممـــــــــا یتطلـــــــــب زیـــــــــادة اإلالعمالـــــــــة فـــــــــي الـــــــــ

. غیر المنتجة

على التوالي، وهـذه 2000و 1999من مجموع السكان للعامین %2و%5لى و فقد بلغت نسبة الفئة األ

ن نصـف سـكان الجزائـر ضـمن مجمـوع أننـا نسـتطیع إولـذلك ف.النسبة تفوق النسـب فـي الـدول المتقدمـة

.ن ذوي الشعوب الفتیة حیث یكون هرمها السكاني واسع القاعدة قلیل االرتفاع السكا

مـــــــــا نســـــــــبة الســـــــــكان الـــــــــذین هـــــــــم فـــــــــي ســـــــــن العمـــــــــل وهـــــــــم الفئـــــــــة الثانیـــــــــة فقـــــــــد بلغـــــــــت بموجـــــــــب أ

جمـــــــــــــالي إعلـــــــــــــى التـــــــــــــوالي مـــــــــــــن %63،%2014،64و2013عـــــــــــــوامالتعـــــــــــــداد العـــــــــــــام للســـــــــــــكان لأل

العمــــــــل فهــــــــي فــــــــي تزایــــــــد فــــــــي الجزائــــــــر مــــــــا الفئــــــــة االخیــــــــرة والتــــــــي هــــــــي خــــــــارج ســــــــن أ.الســــــــكان

.جتماعیةوذلك راجع لتحسن الظروف الصحیة والخدمات اال

ن زیــــــــادة نســــــــبة الســــــــكان الــــــــذین هــــــــم خــــــــارج ســــــــن العمــــــــل مقارنــــــــة بالســــــــكان فــــــــي ســــــــن العمــــــــل إ

ـــــــــؤدي  ـــــــــىت ـــــــــة االقتصـــــــــادیة، زیـــــــــادة نســـــــــبة اإلإل ـــــــــة التنمی ـــــــــدا علـــــــــى عملی ـــــــــة والتـــــــــي تشـــــــــكل قی عال

وهـــــــــــي %23حـــــــــــوالي 2000لتعـــــــــــداد العـــــــــــام لســـــــــــكان عالـــــــــــة بموجـــــــــــب احیـــــــــــث بلغـــــــــــت نســـــــــــبة اإل

ـــــــــــي  ـــــــــــل أنســـــــــــبة مرتفعـــــــــــة و تعن ـــــــــــاك 100ن مقاب ـــــــــــع هن ـــــــــــي المجت ـــــــــــا خـــــــــــارج 23مـــــــــــواطن ف مواطن

.سن العمل وهؤالء هم طبقة مستهلكة غیر منتجة

ـــــــــر أكمـــــــــا  ـــــــــذین تت ـــــــــرو ان  نســـــــــبة الســـــــــكان ال ـــــــــي %3.2ارتفعـــــــــت مـــــــــن ،ســـــــــنة65ح أعمـــــــــارهم اكث ف

ـــــــــى1990عـــــــــام  المتوقـــــــــع أن تســـــــــتمر فـــــــــي الزیـــــــــادة بعـــــــــد عـــــــــام ومـــــــــن. 2010فـــــــــي عـــــــــام %4.7إل

ـــــــــــــىوسیصـــــــــــــل 2015 وهـــــــــــــي نســـــــــــــبة مرتفعـــــــــــــة و تشـــــــــــــكل عـــــــــــــامال . 2050فـــــــــــــي عـــــــــــــام %14.3إل
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معـــــــــــرقال لعملیـــــــــــة التنمیـــــــــــة االقتصـــــــــــادیة فـــــــــــي الـــــــــــبالد ویترتـــــــــــب علیهـــــــــــا زیـــــــــــادة حجـــــــــــم النفقـــــــــــات 

.العامة ذات الطابع الخدمي

ـــــــــي دخلـــــــــت الفرصـــــــــة الدیمغلرافیـــــــــ ة المســـــــــاعدة علـــــــــى رغـــــــــم هـــــــــذا تعـــــــــد الجزائـــــــــر مـــــــــن الـــــــــدول الت

رض أممـــــــــــــا یعـــــــــــــد 2045غایـــــــــــــة إلـــــــــــــىوهـــــــــــــي مســـــــــــــتمرة 2000النهـــــــــــــوض والرقـــــــــــــي فـــــــــــــي عـــــــــــــام 

ــــــــــاء  ــــــــــة التنمیــــــــــة وفرصــــــــــة لنهــــــــــوض وبن ــــــــــوع وقــــــــــوي، وكمــــــــــا یوضــــــــــح إخصــــــــــبة لعملی قتصــــــــــاد متن

.عالة وجحم القوة الناشطة من العمالالشكل التالي تطور نسبة اإل

.2050-1950الجزائر تطور نسبة نمو الفئة النشطة لسكان ) 10-4(الشكل رقم 

http://www.escwa.un.org/popin/members/algeria.pdf: المصدر 

الصـغرى سـلوب المربعـاتأسـتخدام إیجاد العالقة بین الزیـادة السـكانیة والنفقـات العامـة یمكـن إولغرض 

وبتطبیــــق المعادلــــة متغیــــر التــــابع وعـــدد الســــكان المســــتقل مــــن النفقـــات العامــــة واعتبـــار نصــــیب الفــــرد 

:اللوغارتیمیة تم الحصول على النتائج التالیة 

:حیث 

G :النفقات العامة.
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Pop :الزیادة السكانیة.

S.E = (7.07) (24.93)

R2 = 0.64 D.W = 0.301

ذلـك إلـىكمـا یشـیر ، قوة العالقة بین التغیرات في الزیادة السكانیة والنفقات العامة إلىوتشیر النتائج 

مــن التغیـــرات فـــي %64ن التغیــرات فـــي الســكان قـــادرة علــى تفســـیرأحیــث یبـــین )R2(معامــل االرتبـــاط 

المرونة وهي إلى) b(مة ، في حین تشیر قیمة المعلقتصادي المعروفمع االفتراض اإلالنفقات العامة

ن تغیــر أالنســبي فــي الســكان حیــث التغیــرإلــىتقــیس العالقــة بــین التغیــر النســبي فــي النفقــات العامــة 

.وحدة1.5تغیر النفقات العامة بمقدارإلىالسكان بوحدة واحدة یؤدي 

:سبابهاأالزیادة الحقیقیة و : المطلب الثاني 

ذا بقـــي ســـكانه إالفعلیـــة فـــي النفقـــات العامـــة فـــي الـــبالد معـــین لمقصـــود بالزیـــادة الحقیقیـــة هـــي الزیـــادةا

:سباب هذه الزیادة فهيأما أسعار ومساحته بدون تغییر، والمستوى العام لأل

: جتماعیةسباب اإلاألقتصادیة و سباب االاأل: الفرع االول 

:جتماعیة والسیاسیةسباب االاأل:اوال

زیادة النفقات العامة لدولة إلىدت أخرى أجتماعیة عوامل اإلسبابتعتبر األ:جتماعیةالسباب االا.أ

جتماعیــة جدیــدة محــل إحــالل سیاســة إإلــىدى أالمتدخلــة والــذي إلــىنظــرا لتحــول دورهــا مــن الحارســة 

فلیس هدف المجتمع هو تحقیق زیادة في االنتاج ورفـع مسـتوى الـدخل فقـط . ةمجتماعیة محتشإسیاسة 

قامـة العدالـة االجتماعیـة ومـا تتطلبهـا مـن زیـادة فـي وتوزیعه بشكل عادل، إلنتاج نما هدفه تحسین اإلإ و 

ن ذلك واجـب یملـه جتماعیة للطبقات الفقیرة ألتجاه تحسین الظروف االإجتماعیة و توجیها بالنفقات اال

.جتماعي والصحة العامة والتعلیمویتطلب ذلك التوسع في نفقات الضمان اال. جتماعيالتضامن اال
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جتماعیــــــة فــــــي ســــــباب االیبــــــدو اثــــــر األ،الجزائــــــر تعتمــــــد علــــــى سیاســــــة اجتماعیــــــة بامتیــــــازنأوبمــــــا 

زیـــــادة النفقـــــات العامـــــة بـــــارزا فقـــــد شـــــرعت الحكومـــــة الكثیـــــر مـــــن القـــــوانیین والمـــــنح  التـــــي اســـــتهدفت 

.ألكبر عدد ممكنالصحة والتعلیمخدماتتوفیررفع  الكفاءة و 

.الحق في التعلیم مضمون:1تنصمن الدستور الجزائري53المادة ففي 

.التعلیم مجاني حسب الشروط التي یحددها القانون-

.التعلیم األساسي إجباري-

.تنظم الدولة المنظومة التعلیمیة-

ــــــى التســــــ- ــــــة عل ــــــي اإلو اتســــــهر الدول ــــــيي ف ــــــالتعلیم، والتكــــــوین المهن ــــــر قطــــــاع أكمــــــا ،لتحــــــاق ب عتب

تاحتهــــــا فرصــــــا إرتهــــــا وبرامجهــــــا، دیمقراطیــــــة فــــــي صــــــیلة بمضــــــامینها واطاأمنظومــــــة وطنیــــــة التربیــــــة

ـــــــة لجمیـــــــع األ ـــــــى الحضـــــــارات األمتكامل خـــــــرى وذات توجـــــــه علمـــــــي طفـــــــال الجزائـــــــریین، متفتحـــــــة عل

.وتكنولوجي

.الرعایة الصحیة حق للمواطنینن أب: 54المادة كما نصت 

زائـــر علـــى تـــوفیر لهـــذا عملـــت الج، تتكفـــل الدولـــة بالوقایـــة مـــن األمـــراض الوبائیـــة والمعدیـــة وبمكافحتهـــا

طارات و فتح مستشفیات ومراكـز العـالج عبـر التـراب الـوطني یالخدمات الصحیة من خالل التكوین اإل

.خذاتا في الحسبان التوزان الجهوي والتقرب من خدمة المواطنأ

ــــف ،لكــــل المــــواطنین الحــــق فــــي العمــــلن أ: 55كــــد المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادةأو  لهــــذا عملــــت مختل

عاقبة على العمل على توفیر مناصب عمل في صیغها المختلف وتجسد ذلك في العدید الحكومات المت

مـن القـانون أثنـاء العمـل فـي اطـار مایضـمنه ، من برامج اإلدماج والدعم وخلق الصـیغ المختلفـة للشـغل

.1996دیسمبر 8المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة رقم 1
http://www.joradp.dz/har/consti.htm
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.الحق في الراحة مضمون، واألمن، والنظافةالحق في الحمایة

ظـــروف ن أو ، األســـرة تحظـــى بحمایــة الدولـــة والمجتمـــعنأوالتـــي تــنص علـــى 59و58تینالمـــادو فــي 

معیشة المواطنین الذین لم یبلغوا سن العمل، والذین ال یستطیعون القیام به، والذین عجزوا عنه نهائیـا، 

جتمـاعي ومـا خصـص سرة و الطفـل ووزارة التضـامن اإلتجسد ذلك في تخصیص وزارتین األ. مضمونة

. ج المختلفة الخاصةلهما من اعتمادات لتغطیة البرام

دى أغیرهـــــا أوتعلیمیـــــة أوجتماعیـــــة صـــــحیة ن التطـــــور فـــــي مجـــــال الخـــــدمات اإلأیتضـــــح ممـــــا تقـــــدم 

.2014-1990زیادة حقیقیة في النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة إلى

،السیاسـيمنـي واألسـتقرارشـهدت الجزائـر بعـد مرحلـة مـن عـدم اإل:سباب السیاسیة والعسكریةألا.ب

جتمــاعي مكنتهــا مــن وضــع خطــط تنمویــة شــاملة، فشــهدت مراحــل مــن ســتقرار االمرحلــة جدیــدة مــن اإل

جتمــــاعي، قتصــــاد اإلادئ االبــــیمانــــا بالمإ و ، نتخبــــات رئاســــیةإاالنتخبــــات البلدیــــة و البرلمانیــــة و خمســــة 

ت الـدخل هتمـام بالطبقـات ذافـراد المجتمـع ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن اإلأتمسكت الدولة بمسـؤلیتها تجـاه 

دعمهـا إلـىضـافة الكثیـر مـن الخـدمات المجانیـة وشـبة المجانیـة والتوسـع فـي ذلـك باإلتقـدیم و ، المحدود

.السلع األساسیةسعارأل

عــن مطالــب بعــض الفئــات جتماعیــة تعبــركمــا شــهدت الجزائــر خــالل هــذه الفتــرة بعــض التذبــذبات اال

ـــةجتماعیـــة واال ـــة إاســـتوجب سیاســـة ممـــا ،المنطقی ـــت فـــي رفـــع األجتماعی جـــور وتكثیـــف توســـعیة تمثل

.السیاست التنمویة الجواریة، كذلك بعض السیاسات الداعمة للمشاریع ذات الطابع السیاسي

إلــى لتزمــت الجزائــر بواجــب التضــامن الــدولي وذلــك مــن خــالل تقــدیم المســاعدات وبشــكل متزایــد إكمــا 

زمـــة أمعالجـــة أوقتصـــادیة التنمیـــة االنتهـــا علـــى تحقیـــق او االقطـــار الشـــقیقة والصـــدیقة وذلـــك بهـــدف مع

منیة التي یشهداها العـالم وخاصـة مـا تشـهده دول الجـوار الشـقیقةكذلك الظروف األ، اقتصادیة تمر بها

مــن الــوطني ممــا ثــر ذلــك علــى سیاسـة األأجتماعیـة، و تتفكــك فــي بنیتهــا اإلسـقرارإفریقیـة مــن عــدم واإل
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انعكس ذلك على ،شقاءغاثیة لألإدوما صحبها من جهو منیة على الحدود، ستوجب تكثیف الجهود األإ

.المقدمة للخارجعاناتزیادة میزانیات الدفاع واإل

ضـاع و النفقـات العسـكریة فـي كتابـة السـنوي المتعلـق بدراسـة األ)IFM(صندوق النقد الدولي 1ویعرف

خرى، أما یندرج في بنود أوعبارة عن مجمل النفقات سواء ما یندرج في بند الدفاع "نها أالحكومیة ، ب

، والمرصــود للمحافظــة علــى القــوات المســلحة، بمــا فــي ذلــك المشــریات العســكریة مــن الــذخائر والمعــدات

هـذه االنفـاق المسـاعدة العسـكریة الخارجیـة والمسـاهمة فـي تمویـل المنظمـات العسـكریة إلـىكما یضاف 

"الدولیة والتحالفات

2005ملیـــــــــــون دج ســـــــــــنة 214319رتفعـــــــــــت مـــــــــــن إقـــــــــــد ن نفقـــــــــــات الـــــــــــدفاع الـــــــــــوطني أوالمالحـــــــــــظ 

جملـــــــة االنفـــــــاق الجـــــــاري إلـــــــىنفـــــــاق العســـــــكري و نســـــــبة اإل. 2014ملیـــــــون دج ســـــــنة 955926إلـــــــى

ـــــــة اإل8,43%حـــــــوالي 2000-1990خـــــــالل الفتـــــــرة بلغـــــــت  نفـــــــاق العـــــــام الجـــــــاري، وارتفعـــــــت مـــــــن جمل

.%34.27وبمعدل نمو سنوي مركب قدره، 2014-2001خالل الفترة%9,48لتبلغ 

ســلوب المربعــات أنفـاق العســكري یمكــن اسـتخدام یجــاد العالقـة بــین الزیــادة النفقـات العامــة واإلإولغـرض 

وبتطبیـق المعادلـة اللوغارتیمیـة تـم الحصـول علـى نفـاق العسـكري المتغیـر المسـتقلاإلالصغرى واعتبار

:النتائج التالیة

: حیث

G   : نفاق  العامةاإل.

DFC : العسكرينفاق اإل.

ردن، األ( ثــر االنفــاق العســكري علــى التنمیــة االقتصــادیة لمجموعــة مــن دول الطــوق أ، حــابس فــؤاد یوســف عصــفور1
.ملخص .7، ص 1992، رسالة ماجستیر في جامعة الیرموك ، )سوریا مصر واسرائیل 
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S.E  =  (7.07) (24.93)

R2 = 0.905           D.W = 0.278

إلىنفاق الحكومي كما یشیر قوة العالقة بین التغیرات في االنفاق العسكري واإلإلىحیث تشیر النتائج 

مــن %90ي  قــادرة علــى تفســیرنفــاق العســكر ن التغیــرات فــي اإلأحیــث یــبن )R2(ذلــك معامــل االرتبــاط 

.نفاق الحكومي في الجزائرالتغیرات في اإل

المرونة وهي تقیس العالقة بین التغیر النسبي في النفقـات العامـة إلى)b(في حین تشیر قیمة المعلمة 

إلــىنفــاق العســكري  بوحــدة واحــدة یــؤدي ن التغیــر اإلأالتغیــر النســبي فــي االنفــاق العســكري، حیــث إلــى

ثـر وهـذا مـا یـدل علـى األ، مع بقـاء العوامـل ذات العالقـة ثابتـةوحدة8.8نفاق الحكومي بمقدار اإلتغیر

نفـــاق الحكـــومي  فـــي الجزائـــر خـــالل الفتـــرة الواضـــح لزیـــادة فـــي حجـــم االنفـــاق العســـكري علـــى تطـــور اإل

1990-2014.

:نفاق الحكوميقتصادیة وتزاید اإل النظریة اال: المطلب الثالث

ن أفي الزیـادة الحقیقیـة للنفقـات العامـة بـالرغم مـن قتصادیة اإلة الدخل القومي من العوامل تعتبر زیاد

نهـا تخضـع فـي حـدود معینـة أال إیـرادات العامـة زیادة النفقات العامـة ذات طـابع سیاسـي متمیـز عـن اإل

0000000000000000000000000000000000.لهیكــــــــــــــــــــــــــــــل االقتصــــــــــــــــــــــــــــــاد القــــــــــــــــــــــــــــــومي 

ـــــات و. أ ـــــادة النفق ـــــوطني زی ـــــدخل ال 00000000000000000000000000000000:نمـــــو ال

وسـوف ، الحكـومينفـاقیـادة اإلوجود توافـق بـین زیـادة الـدخل القـومي وز إلىحصائیة تبین الدراسات اإل

ذ تشــیر إ، فــي الجزائــرجمــاليطــار بیــان العالقــة بــین النفقــات العامــة والنــاتج المحلــي اإلیــتم فــي هــذا اإل

وجـــود عالقـــة إلـى) MacroeconomicModeling(قتــصاد الكلــي قتصـادیة السـیما نمـاذج االدبیات االاأل

Government(الحكـــومي بـــین اإلنفـــاق expenditure (والنــــاتج المحلـــي اإلجمـــالي)GDP(، وقـد حضــیت

وكانـت موضـع جــدل هتمام الكثیر من خبراء االقتصاد والباحثین منـذ العدیـد مـن العقــود،إهذه العالقة ب



.نفاق الحكومي في الجزائر تحلیل مكونات التنمیة االقتصادیة واتجاهات اإل :         الفصل الرابع 

220

حـول طبیعــة هــذه العالقــة بــین اإلنفــاق الحكـــومي والنمـــو االقتـــصادي ینعارضـتمرائیینشـدید، وهنـاك 

000000000000:فكارهـــا الخلفیـــة لهـــذه الدراسـاتأمدرســتین رئیــستین تمثـــل إلىتــي تــستند نظریــاوال

ـــروبمـــا یعـــرف بقـــانونأولهمـــا فرضـــیة أو  مـــع مـــرور الـــزمن وازدیـــاد النمـــو ن أالـــذي یـــنص علـــى ، اجن

الحاجــــات العامــــة والرغبــــات شــــباعجتماعیــــة لزیــــادة اإلنفــــاق الحكــــومي إلإتبــــرز ضــــرورة قتصــــادي،اإل

وجــــود عالقــــة إیجابیــــة ومباشــــرة بــــین مســــتوى النمــــوإلــــىتحلیلــــه حیــــث خلــــص، المتزایــــدة لــــدى األفــــراد

ن أكمـا نجـد ، یزید معـه اإلنفـاق الحكـومياالقتصادي وحجم القطاع الحكومي، فكلما زاد الدخل القومي

R.Bird(ریتشاد بیرد 1:ن القانون یعمل تحت الشروط التایةأیدعم هذه الفكرة ویفترض )1971:

.رتفاع نصیب الفرد من الدخلإ. 1

.التغیر التكنولوجي من نوع معین. 2

).توسیع المشاركة السیاسیة في نظام البالد( التحول الدیمقراطي . 3

نفـاق الحكــومي، اإلإلـىجمـالي ن الســببیة تتجـه مـن النـاتج المحلــي اإلأن مضـمون هـذا القـانون یشـیر إ

نفـــاق م زیـــادة اإلثـــى اتســـاع نشـــاط الدولـــة ومـــن لـــإقتصـــادي تـــؤدي حتمـــا الزیـــادة فـــي معـــدالت النمـــو اإلف

.جماليكبر من نسبة زیادة متوسط نصیب الفرد الناتج المحلي اإلأالحكومي بنسبة 

الذي یستند على عالقة موجبة نفاق الحكومي هو فرضیة فانجر،ن نهج الكالسیكیة في تفسیر نمو اإلإ

ودالـة فـي النمـو االقتصـادي، نفـاق العـام متغیـر داخلـيذ یعـد اإلإالنفاق العام و النمو االقتصادي بین ا

تطــویر خمســة نمــاذج مختلفــة ،تــم التحقیــق فیهــا فــي ســتینات القــرن إلــىدت طبیعــة هــذا القــانون أوقــد 

ر قناعـة ي واحـد مـن هـذه الصـیغ ، االكثـأالماضي، ومع ذلك ال یوجد معیـار حاسـم التخـاذ قـرار حـول 

: وفاعلیة الختبار قانون فانجر وهي على النحو التالي
Model 1 : G=F(Y) (Peacock – wiseman 1969).

تحلیـل قیاسـي، ) : 2010-1975(فـي العـراق للمـدة )Wagner’s Law(االنفـاق الحكـومي واختبـار قـانون فـانجنر 1
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82337. 35كلیة االدارة و االقتصاد ، جامعة القادسیة ، ص 
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Model 2: G=F(Y/N) (Goffman 1968).
Model 3: G/N=F(Y/N) ( Gupta , 1967 , Michas 1975).
Model 4: G/GDP=F(Y/N) (Musgrave 1969).
Model5: G/GDP=F(Y) (Modified p-w,(1967) ).

: حیث 
G:نفاق الحكومي الحقیقياإل.

Y :جمالي الناتج المحلي الحقیقيإ.

N :عدد السكان.

G/N :نفاق الحكوميحصة الفرد من اإل.

Y/N : جمالي الناتج المحلي الحقیقيإحصة الفرد من.

G/GDP : جماليالناتج المحلي اإلإلىنسبة االنفاق الحكومي.

G(سي بین هـذه النمـاذج هـو قیـاس المتغیـرین ن االختالف الرئیإ ,Y (الكثیـر مـن الدراسـات اعتمـدت و

نســب هــي األ)Goffman(ن صــیغة كوفمــان أ، فــي حــین یــرى الــبعض )Musgrave(صــیغة موســغریف 

.في هذا المجالءواالكف

نشــاط نفــاق العــام فــي تحفیــز الهمیــة وفاعلیــة اإلأالفرضــیات هــي فرضــیة المدرســة الكینزیــة تــرى وثــاني

ن قیـام الدولـة ببنـاء البنــى التحتیـة وٕانتـاج الســلع أقتصـادي مـن خـالل تــأثیره علـى الطلـب الكلـي، كمــا اإل

لكونهـا عوامـل ذات أثـر إیجـابي علـى ،في زیادة معدل فـي االقتصـادالعامة سیساهم في المدى الطویل

1.إنتاجیة القطاع الخاص

ــــــــدخل اجــــــــد كینــــــــز عالقــــــــة بــــــــین اإلأو وقــــــــد  لیــــــــة المضــــــــاعف ألقــــــــومي مــــــــن خــــــــالل نفــــــــاق ونمــــــــو ال

)Multiplier(ــــــــــدخل القــــــــــومي،نفــــــــــاق اإل، الــــــــــذي یوضــــــــــح اثــــــــــر اإل ــــــــــى زیــــــــــادة ال فــــــــــيســــــــــتثماري عل

ــــــــــــوة الشــــــــــــرائیة ومفهــــــــــــوم  ــــــــــــم زیــــــــــــادة الق ــــــــــــدة ومــــــــــــن ث ــــــــــــق دخــــــــــــول فردیــــــــــــة جدی ــــــــــــى خل قدرتــــــــــــه عل

ــاحســین علــي العمــر1 ــة العلمیــة لجامعــة الملــك فیصــل ، أثــر اإلنفــاق العــام علــى الن تج المحلــي  بدولــة الكویت،المجل
.184، ص ).م2010(هـ 1431–العدد األول –المجلد الحادي عشر ) العلوم االنسانیة و االداریة ( 
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ــــــــاق العــــــــام، وفقــــــــا  ــــــــزة الخاصــــــــة لالنف ــــــــى المی ــــــــة یســــــــتند عل ــــــــي كــــــــل النمــــــــاذج الكنیزی المضــــــــاعف ف

ـــــــــاق العـــــــــام یلهـــــــــذه الفرضـــــــــیة  ـــــــــر خـــــــــارجي عـــــــــد اإلنف exogenous(یعامـــــــــل كمتغی given ( یســـــــــبب

كثـــــــــر نمــــــــــاذج االقتصـــــــــاد الكلـــــــــي یصـــــــــبح كمتغیـــــــــر السیاســــــــــةأن أالنمـــــــــو فـــــــــي الـــــــــدخل القـــــــــومي و 

)Policy variable( ن یـــــــــــؤثر علـــــــــــى النمـــــــــــو والتنمیـــــــــــة، هـــــــــــذا ویمكـــــــــــن عـــــــــــرض أالـــــــــــذي یمكـــــــــــن

ــــــــــــذي األطــــــــــــار المفــــــــــــاهمي للفرضــــــــــــیة الكینزیــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل نمــــــــــــوذج القطاعــــــــــــاتاإل ربعــــــــــــة ال

: ي الطلب الكليو ایعرض توازن الدخل عندما الناتج یس

Output(y) = Total Demand = {(C+I+G+(X-M)}

: حیث

C :ستهالك الخاص اإل.

I :ستثمار الخاص اإل.

G :نفاق الحكومي اإل.

X-M : صافي الصادرات.

یــــــــــادة فـــــــــــي ، ففــــــــــي حالـــــــــــة الز )GDP(بوصــــــــــفها مكـــــــــــون مــــــــــن مكونـــــــــــات )G(ن أومــــــــــن الواضـــــــــــح 

مـــــــــــن شـــــــــــأنها تتســـــــــــبب ارتفـــــــــــاع الـــــــــــدخل المعتمـــــــــــد علـــــــــــى اثـــــــــــر المضـــــــــــاعف فـــــــــــي )G(نفـــــــــــاق اإل

ـــــــــــي  ـــــــــــي و العـــــــــــرض الكل ـــــــــــب الكل ـــــــــــال )AS-AD(اطـــــــــــار نمـــــــــــوذج الطل ـــــــــــى انتق ـــــــــــث تعمـــــــــــل عل ، حی

ـــــــــي  ـــــــــب الكل ـــــــــى الطل ـــــــــىمنحن ـــــــــي األإل ـــــــــد ف ـــــــــوازن جدی ـــــــــق نقطـــــــــة ت ـــــــــیمن، ممـــــــــا یحق جـــــــــل جهـــــــــة ال

ســــــــــعار بمــــــــــرور اع مســــــــــتوى األوارتفــــــــــ) GDP(ارتفــــــــــاع مســــــــــتوى النــــــــــاتج إلــــــــــىالقصــــــــــیر ویــــــــــؤدي 

جهـــــــــة الیســـــــــار إلـــــــــىجـــــــــل القصـــــــــیر الـــــــــزمن، بالمقابـــــــــل یتحـــــــــول منحـــــــــى العـــــــــرض الكلـــــــــي فـــــــــي األ

.سعارمعدالته الطبیعیة و كذلك األإلىعادة التوازن، بعدئذ سیعود الناتج إل

ــــــــ ــــــــذا ف ـــــــــر اإلإل ـــــــــز أكـــــــــدت األث ــــــــي جــــــــاء بهــــــــا كین ــــــــب الفعــــــــال الت ــــــــة الطل یجـــــــــابي لإلنفـــــــــاق ن نظری
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ـــــــــ ــــــــــة، وأداة ـائيالعــــــــــام التلق ــــــــــة مبكــــــــــرة مــــــــــن التنمی ــــــــــي مرحل ــــــــــصادي الســــــــــیما ف ــــــــــى النمــــــــــو االقت عل

ـــــــــــة(ســـــــــــتخدام النشـــــــــــاط االقتصـــــــــــادي وتحقیـــــــــــق اإلمهمــــــــــــة متاحــــــــــــة للحكومــــــــــــات لتحفیــــــــــــز ، )العمال

النـــــــــــاتج المحلـــــــــــي إلـــــــــىالحكـــــــــــومي ن ســـــــــببیة العالقـــــــــة تمتـــــــــد مــــــــــن اإلنفــــــــــاقأنـــــــــه یفتـــــــــرض إلـــــــــذا ف

النمــــــــــــو ارتفــــــــــــــاع معــــــــــــــدلإلــــــــــــىیــــــــــــــادة اإلنفــــــــــــــاق الحكــــــــــــــومي یــــــــــــــؤدي اإلجمــــــــــــــالي، بمعنــــــــــــــى إن ز 

.قتصادي كما تقترحه سیاسات التوجه الكنیزي اإل

ـــــــــذكر  ختبـــــــــار صـــــــــحة كــــــــــل إهتمـــــــــت بإن العدیـــــــــد مـــــــــن الدراســــــــــات التطبیقیــــــــــة، أومـــــــــن الجـــــــــدیر بال

ــــــــــــاتمــــــــــــن هــــــــــــاتین ــــــــــــد اســــــــــــتخدمت تقنی ـــــــــــةالفرضــــــــــــیتین أعــــــــــــاله، وق االقتصـــــــــــاد القیاســـــــــــي الحدیث

ـــــــــــــة الســـــــــــــببیة لجرانجـــــــــــــر ونمـــــــــــــوذج تصـــــــــــــحیح الخطــــــــــــــأ وغیرهــــــــــــــا .كالتكامـــــــــــــل المشـــــــــــــترك والعالق

ن النتـــــــــــــائج لـــــــــــــم تكـــــــــــــن حاســـــــــــــمه وهنـــــــــــــاك عـــــــــــــدم توافـــــــــــــق فـــــــــــــي اآلراء، بعـــــــــــــض هـــــــــــــذه أویبـــــــــــــدو 

الفرضـــــــــــیة الكنیزیـــــــــــة، بینمـــــــــــا مــــــــــــنالدراســـــــــــات التجریبیــــــــــــة تؤیــــــــــــًد وتـــــــــــدعم قـــــــــــانون فــــــــــاجنر بـــــــــــدال

.قانون فاجنرـدالخـرى تؤیـد الفرضـیة الكنیزیـة بأدراسـات 

-1990للفترة في الجزائر جمالي والنفقات العامةالناتج المحلي اإلمعدل تزاید ) 06- 4(الجدول رقم 
2014.

GDP/Gنسبة GDPمعدالت نمو Gمعدالت النمو السنوات 
متوسط نصیب الفرد

اإلجماليمن الناتج المحلي 
الجاریةباألسعار

1990-199527%2,5029,2544411,91
1996-20018%3,0130,20110290,77
2002-200716%4,4831,11209879,62
2008-201410%2,9239,10377674,45

20144,241,5113,35- 1990معدل النمو السنوي املركب

.ء عتمادا على تقاریر الصندوق النقد الدولي و الدیوان الوطني لالحصاإعداد الطالب إمن : المصدر 

ـــــــــــي اإلأومالحـــــــــــظ   ـــــــــــاتج المحل ـــــــــــي الن ـــــــــــادة ف ـــــــــــرتبط ن الزی ـــــــــــىجمـــــــــــالي ت ـــــــــــادة إل ـــــــــــر بزی حـــــــــــد كبی

جمــــــــــالي ســــــــــتمر النــــــــــاتج المحلــــــــــي اإلإحیــــــــــث .ســــــــــعارها العالمیــــــــــةأالعوائــــــــــد قطــــــــــاع المحروقــــــــــات و 
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ســـــــــــــجل معـــــــــــــدل 1995-1990وففـــــــــــــي الفتـــــــــــــرة ، خـــــــــــــذ اتجاهـــــــــــــا تصـــــــــــــاعدیاأالحقیقـــــــــــــي بالزیـــــــــــــادة و 

ــــــــــي ا ــــــــــي . 2.5%جمــــــــــالي الحقیقــــــــــي نســــــــــبة إلالنمــــــــــو الســــــــــنوي المتوســــــــــط للنــــــــــاتج المحل لیســــــــــتمر ف

علــــــــــــى معــــــــــــدالت لــــــــــــه جســــــــــــلها أو 2001-1996للفتــــــــــــرة %3.01الزیــــــــــــادة لیبلــــــــــــغ معــــــــــــدل ســــــــــــنوي 

ـــــــــــــــرة ـــــــــــــــب العـــــــــــــــالمي . %4.48بمعـــــــــــــــدل 2011-2007خـــــــــــــــالل الفت ـــــــــــــــى ونتیجـــــــــــــــة لتراجـــــــــــــــع الطل عل

ــــــــــــدعیات األ ــــــــــــات بســــــــــــبب ت ــــــــــــة العالمیــــــــــــة تراجــــــــــــع معــــــــــــدل النمــــــــــــو الســــــــــــنوي للمحروق زمــــــــــــة المالی

.%2.92إلىالمتوسط 

ـــــــــــادة نســـــــــــبة اإلوالمالحـــــــــــظ  ـــــــــــاتج المحلـــــــــــي اإلزی ـــــــــــاق الحـــــــــــوكمي بالنســـــــــــبة لن جمـــــــــــالي وبنســـــــــــب نف

ـــــــــــــة حیـــــــــــــث ســـــــــــــجل  ـــــــــــــع نســـــــــــــبة اإل. 1995-1990للفتـــــــــــــرة%29.25متقارب ـــــــــــــاق الحكـــــــــــــومي لترتف نف

لتیلـــــــــــغ 2007-2002كمتوســـــــــــط ســـــــــــنوي للفتـــــــــــرة %31.11إلـــــــــــىجمـــــــــــالي مـــــــــــن النـــــــــــاتج المحلـــــــــــي اإل

وبمعــــــــــدل نمــــــــــو ســــــــــنوي مركــــــــــب %39,10علــــــــــى قیمــــــــــة لهــــــــــا وهــــــــــي أفــــــــــي نهایــــــــــة فتــــــــــرة الدراســــــــــة 

.%1.51قدره

ة(وفـي دراسـة حدیثـة لطالبـة  الحكـومياإلنفـاقبـینالسـببیةاختبـارإلـىتهـدف، 1)2015غضابنة لیلی

حالـةعلـىواجنـرقـانونفرضـیةصـحةواختبـارالحقیقـي،اإلجمـاليالمحلـيوالنـاتجالحقیقـياإلجمـالي

فـولردیكيحیث تبین من خالل اختبار. 2014-1990للفترةیةسنو بیاناتباستخدامالجزائرياالقتصاد

وأصبحتالحقیقي،اإلجماليالمحليالناتجستثناءإبالمستوىعدم سكون المتغیرات عند(ADF)الموسع

تصـحیحمتجـهنمـوذجسـتخدامإوبالمشـتركالتكامـلطریقـةوبتطبیـق. لو األالفـرقأخـذبعـدسـاكنة

طویلـةعالقـةوجـودإلـىالمشـتركالتكامـلاختبـارنتائجلسببیة،أشارتاومن خالل اختبارVECMالخطأ

أظهـرتكمـا،٪5معنویـةمسـتوىفي الجزائـر عنـدالمحليوالناتجاإلجماليالحكومياإلنفاقبیناألجل

،2012-1990دراســة قیاســیة للفتــرة : ،العالقــة بــین اإلنفــاق الحكــومي والنمــو االقتصــادي فــي الجزائــرلیلیــة غضــابنة1
. 1،2015،العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد2المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االردنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیة، المجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

https://journals.ju.edu.jo/JJES/article/viewFile/8091/4250.



.نفاق الحكومي في الجزائر تحلیل مكونات التنمیة االقتصادیة واتجاهات اإل :         الفصل الرابع 

225

نحواإلجماليالحكومياإلنفاقمنواحداتجاهذاتسببیةعالقةوجودإلىنجرجرالاختبارالسببیةنتائج

النـاتج المحلـي یسـببالحكـومياإلنفـاقبـأنالكینزیـةالنظریـةفرضـیةیـدعمممـااإلجمـاليالمحلـيالنـاتج

.واجنرقانونفرضیةتشیركماولیساالجمالي الحقیقي 

إتجــاهاختبــاربطــاء الضــروریة إلجــراء ولتحدیــد درجــة اإلكــد لنــا مــن خــالل اختبــار الســببیة،أوهــذا مــا ت

نفـاق الحكـومي  فـي الجزائـر خـالل و حجـم اإل)GDP(جمـاليج المحلـي اإلالنـاتبـینالسـببیةالعالقـات

Schwarzinformationو كانـت قیمـةVAR Lag Order Selection Criteriaقمنـا باختبـار .الفترةالدراسـة

criterionمعنویــة فــي الرتبــة الثانیــة)AIC: 2( ممــا یمكننــا مــن إجــراء اختبــار الســببیة لجــرانج فــي درجــة

.2ءاالبطا

.جمالي والكتلة النقدیة السببیة بین الناتج الحلي اإلاختبار) 07- 4( الجدول رقم 
االحتمالفترات االبطاءFالفرضیة العدیمة

GتسببGDP4.161582،4)21(0.0242

GDP تسببالG2.421492،40.1056

F21, 21 = 2.31

النــــاتج المحلــــي إلــــى)G(لنفقــــات العامــــة مــــن الجــــدول نســــتنتج أن هنــــاك عالقــــة ســــببیة تتجــــه مــــن ا

المحســــوبة للعالقــــة مــــن النــــاتج المحلــــي Fالمحســــوبة معنویــــة، فــــي حــــینFحیــــث أن قیمــــة. اإلجمــــالي

نفــاق اإلإلـىالنفقـات العامــة أقـل مـن الجدولیــة وعلیـه لـیس هنــاك عالقـة تتجـه مــن النـاتج إلـىجمـالي اإل

.الحكومي

ـــــاء علـــــى نتیجـــــة اختبـــــارات الســـــببیة نســـــ تنتج أن التغیـــــرات فـــــي حجـــــم االنفـــــاق الحكـــــومي تســـــاعد وبن

ــــاتج  ــــي الن ــــرات ف ــــي االجمــــاليفــــي تفســــیر التغی ــــاتج المحل ــــي الن ــــرات ف ــــي ، بینمــــا ال تســــاعد التغی المحل

ــــرات فــــي حجــــم اإلجمــــالياإل ــــي تفســــیر التغی ــــاق الحكــــوميف ــــلنف ــــین القصــــیر والطوی وهــــو .فــــي األجل

االقتصـــــــاد الجزائـــــــري یتســـــــق مـــــــع النظریـــــــة نأممـــــــا یؤكـــــــد . الطلـــــــب الفعـــــــالكـــــــد نظریـــــــة كینـــــــزؤ مای

.على زیادة النفقات العامة في الجزائرجماليالمحلي اإللناتج لثیر أنه ال تأالكنزیة و 
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.2014-1990الجزائر للفترة العامة في اإلیراداتحجم ومكونات تطور : المبحث الرابع  

تمد علیها الحكومة في تغطیة نفقاتها حیث تعیرادات العامة في الجزائراإلل هذا البحث تطورو ایتن

نواعها الضرائب المباشرة والغیر المباشرة حواصل أیرادات الجبائیة بتتكون من اإلالتي المتزایدة، و

خرى كحاصل دخل االیرادات العادیة األإلىضافة ،إالجمارك وحواصل الرسوم المختلفة على االعمال

ومن خالل هذا المبحث نتتبع . هم مكونات مداخل الجزائرأوتعد الجبایة البترولیة من. امالك الدولة

.یرادات وتطور مكوناتها في الجزائر خالل فترة الدراسةتغیرات اإل

:العامةاإلیراداتهیكل وتطور : لوالمطلب األ 

.2014-1990جمالي للفترة اإلالعامةاإلیراداتتطور : ال أو 

1998إلــــــــــى1990لعامــــــــــة كمتوســــــــــط لســــــــــنواتالســــــــــنوي لمجمــــــــــوع االیــــــــــرادات امعــــــــــدل النمــــــــــوبلــــــــــغ

.%1.68-،2003وباســـــــــــــــتثناء تراجـــــــــــــــع معـــــــــــــــدل نمـــــــــــــــو االیـــــــــــــــرادات العامـــــــــــــــة لســـــــــــــــنة. %20نســـــــــــــــبة 

ــــــــــــــار1528ارتفعــــــــــــــت االیــــــــــــــرادات العامــــــــــــــة مــــــــــــــن ملیــــــــــــــار 1831لتبلــــــــــــــغ2004دینــــــــــــــار ســــــــــــــنة ملی

ــــــــــار ــــــــــي .%7.77بمعــــــــــدل نمــــــــــو ســــــــــنوي فــــــــــي المتوســــــــــط. 2007دین ــــــــــي قــــــــــانون 2008وف جــــــــــاء ف

وبمعــــــــــدل 2014لیبلــــــــــغ ســــــــــنة .ملیــــــــــار دینــــــــــار2763االیــــــــــرادات الكلیــــــــــة المالیــــــــــة التكملــــــــــي قیمــــــــــة

والشـــــــــــكل التـــــــــــالي یوضـــــــــــح تطـــــــــــور. لســـــــــــنوات االربعـــــــــــة االخیـــــــــــرة%8.67متوســـــــــــط ســـــــــــنوي قـــــــــــدره

.یرادات العامة خالل فترة الدراسةاإل
.2014-1990للفترة ئرتطور المجموع العام الیرادات المیزانیة النهائیة في الجزا) 11- 4(الشكل رقم 

.2014-1990عداد الباحث اعتمادا على قوانین المالیة لسنوات فترة الدراسة إمن : در المص
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كمتوســــــــــــط %25یــــــــــــرادات العامــــــــــــة نســــــــــــبة ســــــــــــجلت اإلالمحلــــــــــــيجمــــــــــــالي النــــــــــــاتج إإلــــــــــــىنســــــــــــبة 

كمـــــــــــــــا ،%30نســـــــــــــــبةإلـــــــــــــــى2003، 2001،2002رتفـــــــــــــــع فـــــــــــــــي الســــــــــــــنواتللت. 1998-1990لســــــــــــــنوات 

.كمتوسط2006،2007كنسبة من الناتج المحلي االجمالي لسنوات %20بلغ 

جمــالي االیــرادات العامــة، والنســق العــام كــان إمــن 1990ســنة %64.47مثلــت نســبة االیــرادات الجبائیــة 

وهـذا . 1995سـنة %51.32نسبة بالجبایة البترولیة تفوقت،1990ستثناء سنة إلصالح الجبایة البترولیة فب

.یدل على اعتماد الكبیر على الجبایة البترولیة

جمـــــــــــــالي النــــــــــــــاتج الــــــــــــــداخلي الخــــــــــــــام خــــــــــــــارج إإلــــــــــــــىانخفضـــــــــــــت نســــــــــــــبة االیــــــــــــــرادات العادیــــــــــــــة 

ـــــــــــى2012فـــــــــــي %20.3المحروقـــــــــــات مـــــــــــن  رتفـــــــــــاع المســـــــــــجل بـــــــــــین بعـــــــــــد اإل. 2013فـــــــــــي %19.4إل

انخفضـــــــــــــــت .نقطــــــــــــــة مئویــــــــــــــة2011،1.1و 2010یــــــــــــــة وبـــــــــــــــین نقطــــــــــــــة مئو 0.8بـــــــــــــــ 2012و 2011

، 2012فـــــــــــــــي %5.1بعـــــــــــــــد ارتفـــــــــــــــاع قـــــــــــــــدره%12.1بنســـــــــــــــبة 2013ایـــــــــــــــرادات المحروقـــــــــــــــات فـــــــــــــــي

1.دینارملیار3678.1بملغ قدره 2013مقفلة سنة 

.یراداتیرادات النفطیة لمجموع اإلنسبة اإل) 12-4(الشكل رقم 

- Amor Tahari and David Marston, ALGERIA,Staff Report for the 2009 Article IV Consultation,Prepared by the Staff
Representatives for the 2009 Consultation with Algeria, IMF Country Report No. 10/57, March 2010,pp13.

. 2008تقریر بنك الجزائر 1
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ــــــــــــار 2262.7جمالیــــــــــــا قــــــــــــدره إمبلغــــــــــــا 2013بلغــــــــــــت االیــــــــــــرادات خــــــــــــارج المحروقــــــــــــات فــــــــــــي  ملی

مــــــــــــن ایــــــــــــرادات المیزانیــــــــــــة الكلیــــــــــــة %38.1، مثلــــــــــــت%19مقابــــــــــــل%5ي بزیــــــــــــادة قــــــــــــدرها أدینــــــــــــار،

ورغـــــــــــــــم تزایـــــــــــــــد االیـــــــــــــــرادات خـــــــــــــــارج المحروقـــــــــــــــات . مـــــــــــــــن النفقـــــــــــــــات الكلیـــــــــــــــة%37.1ومولـــــــــــــــت 

2014وفـــــــــــي ســـــــــــنة.%53.8ال بواقـــــــــــع إ، فهـــــــــــي التغطـــــــــــي النفقـــــــــــات الجاریـــــــــــة 2013المســـــــــــجل فـــــــــــي

ن مكونــــــــــات تطــــــــــور مكونــــــــــات والشــــــــــكل التــــــــــالي یــــــــــب%62.60نســــــــــبة االیــــــــــرادات العادیــــــــــةبلغــــــــــت

.االیرادات العامة في الجزائر

2014-1990مكونات اإلیرادات في الجزائر )13-4(الشكل رقم

: 2014-1990للفترة یرادات الضریبیةتطور هیكل اإل: المطلب الثاني

یــــــــــــرادات مــــــــــــن اإل1990ســــــــــــنة%88.64یــــــــــــرادات الضــــــــــــریبیة اإلمــــــــــــن الجانــــــــــــب الهیكلــــــــــــي تشــــــــــــكل

.%85.78بمتوســــــــــــــط خــــــــــــــالل الفتــــــــــــــرة قــــــــــــــدره 2000ســــــــــــــنة %80.88قــــــــــــــات مقابــــــــــــــلخــــــــــــــارج المحرو 

ـــــــــــــــــــرادات الضـــــــــــــــــــریبیة ـــــــــــــــــــت االی ـــــــــــــــــــي %88.6و2013ســـــــــــــــــــنة%89.2ومثل ـــــــــــــــــــي %84.4و 2012ف ف

ــــــــــرة 2011ســــــــــنة ــــــــــات خــــــــــالل الفت ــــــــــي هیكــــــــــل الضــــــــــریبة خــــــــــارج المحروق ــــــــــر ف ــــــــــر التغی -2004، یعتب

ازلي تجــــــــــــــاه التنــــــــــــــتؤكــــــــــــــد جیــــــــــــــدا اإل2012ن ســــــــــــــنة أهــــــــــــــم المالحظــــــــــــــات، خاصــــــــــــــة أمــــــــــــــن 2012

.اعتمادا على قوانین المالیة لفترة الدراسة عداد الباحثإمن : المصدر 
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ـــــــــى الســـــــــلع والخـــــــــدمات  ـــــــــىنســـــــــبة (للضـــــــــریبة عل فـــــــــي ظـــــــــروف یتمیـــــــــز ) االیـــــــــرادات الضـــــــــریبیةإل

.بتزاید المعامالت الغیر رسمیة 

مــن الضــرائب علــى الســلع و الخــدمات، %50.2نســبة 2002وبینمــا مثلــت الضــریبة علــى المــداخیل فــي

2004به مسـتمر مـن، بعـد انخفـاض شـ2012فـي%129.4إلىلتصل 2010في%100زت هذه النسبة و اتج

والجـــدول التـــالي یوضـــح تطـــور الجبایـــة ، 2011فـــي %14.6إلـــى2004فـــي %23.9منـــتقال مـــن،2011إلـــى

. بمختلف عناصرهاالعادیة

)08-4(جدول رقم 

ــــي ســــاهمت اإل ــــرادات الضــــریبیة ف ــــاع اإلإی ـــــ رتف ــــات ب ــــرادات خــــارج المحروق ــــك بســــبب )%101.9(ی ، وذل

ملیـار دینـار 2018.5لتبلـغ 2013فـي %5.8ال بنسـبة إت الغیـر الضـریبیة االنخفاض الطفیف في االیرادا

نجمــت هــذه الزیــادة فــي مجملهــا مــن ارتفــاع الضــرائب علــى الســلع .2012فــي %25مقابــل ارتفــاع قــدره 

، 2013ربـاح انخفاضـا فـي والخدمات والحقوق الجمركیة ، في حین عرفت الضـرائب علـى المـداخیل واأل

.%40.5رباح تشكل اكبر حصة ضمن االیرادات الضریبیةئب على المداخیل واألنه تبقى الضراأغیر 

%19.9بنســبة 2013یــرادات الضــریبیة، فقــد ازدادت فــي اإلإلــىمــا فیمــا یخــص نســبة الحقــوق الجمركیــة أ

فیمـــا .2011واســـتقرارها فـــي 2003متباینـــة بـــذلك مـــع انخفـــاض المســـتمرة منـــذ 2012ســـنة %17.7مقارنـــة 

.93ص . 2012اكتوبر 2011نقال عن  تقاریر بنك الجزائر : المصدر 
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دات غیـر الضـریبیة التـي تعتمـد مبالغهـا السـنویة علـى االربـاح الموزعـة مـن طـرف الهیئـات یخص االیرا

كما انخفضت حصتها في االیرادات %0.8بنسبة 2013یضا في أوالمؤسسات العمومیة، فقد انخفضت 

.2013في %10.8إلى2012في %11.4خارج المحروقات من 

جمــالي النــاتج إكنســب مــن ایــرادات المیزانیــة الكلیــة علــى هیمنــة ایــرادات صــادرات المحروقــات تتطــور 

. جمــالي النــاتج الــداخليإالمحلــي الــداخلي، بطریقــة مباشــرة مــع حصــة القیمــة المضــافة للمحروقــات فــي 

. 2010-2004خـالل الفتـرة النشـاطات خـارج المحروقـات مسـتقرا نسـبیامـنقتطـاعبالمقابل بقي معدل اإل

ب التغیــر فــي هیكــل الضــرائب خــارج المحروقــات خــالل الســنوات ن ال یحجــألكــن هــذا االســتقرار یجــب 

ن االقتطاعـــات علـــى المـــداخیل، االجـــور و اربـــاح الشـــركات، قـــد ارتفعـــت أ، بمـــا ) 2010-2004(االخیـــرة 

الضـــرائب علــى الســـلع و الخـــدمات و (بشــكل اســـرع نســبیا مـــن تلـــك المحققــة علـــى النشــاط االقتصـــادي 

). الحقوق الجمركیة

:النفطبأسعارالجزائرفيالعامیرداتاإلإرتباط:ثالمطلب الثال

نمـو فـي الـبالد، حیـث تمثـل الجبایـة لارتبطت االیرادات في الجزائر بقطاع المحروقات الـدافع الـرئیس 

ن الجزائـر تعتمـد علـى تصـدیر أوبمـا . كبـر فـي مجمـوع االیـردات العامـةالبترولیة و كما رأینا النسب األ

ســعار الــنفط والمتتبــع أل. ســعار العالمیــة لبرمیــل مــن الــنفطألاة كخــام فهــي مترتبطــة بهــذه المــادة الطاقویــ

انتعــاشتحســن مــع .زمــة التســعیناتأدوالر فــي 10زو امــرت بفتــرة كــان الســعر الیتجــمــاالعالمیــة وبعــد

ر دوال38زو ا، و تجــدوالر للبرمیــل28إلـىفــارتفع . بنمــو نشــاط الـدول الناشــئةاالقتصـاد العــالمي المـدفوع 

.ملیار دوالر31.55حروقات بــــ مما انعكس على مجموع مداخیل الم.2004في 

54.6مسـجل السـعر التــالي2008إلــى2004التالیـةالسـنواتفــي الـنفط اسـتمرســعارأهـذا االنتعـاش فـي 

سعار التالیةبأل2010و2009لیشهد تراجع لسنوات . 2008دوالرسنة99.97دوالر74.95دوالر،65.8دوالر،

ـــر مـــن المحروقـــات و التـــي ارتفعـــت مـــن . دوال80.15دوالر و62.26 ـــرادات الجزائ ـــى ای ـــذي انعكـــس عل ال
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-بنســـبة2009وتراجعـــت فـــي الســـنة . 2007ملیـــار دوالر ســـنة 77.19إلـــى2004ملیـــار دوالر ســـنة 45.58

واسـتمر ، دوالر112.94ـــلسـعر وحـدة برمیـل نفـط بملیـار دوالر71.66بمجمـوع 2011، لتسـتقر سـنة 42%

و الشـــكل التـــالي یوضـــح العالقـــة بـــین .2013دوالر للبرمیـــل ســـنة 109.55الـــنفط مســـجالســـعارأاســـتقرار 

.یردات المحروقات في الجزائرإسعار النفط و أ

-Algeria: Selected Issues , IMF Country Report No. 05/52, International Monetary Fund
Washington, D.C. February 2005,pp13.

، حیـث كـان االیـراداتوحجـم طمن خـالل الشـكل أعـاله تظهـر لنـا العالقـة الطردیـة مـا بـین أسـعار الـنف

.ل في زیادات إیرادات الدولة و السبب األطالتحسن في أسعار النف

نشــــــــــاء صــــــــــندوق ضــــــــــبط المــــــــــوارد الــــــــــذي إرتفــــــــــاع فــــــــــي اســــــــــعار البتــــــــــرول بوقــــــــــد ســــــــــمح هــــــــــذا اإل

ت الجبایــــــــــة البترولیــــــــــة الــــــــــذي یفــــــــــوق تقــــــــــدیرات قــــــــــانون متصــــــــــاص فــــــــــائض ایــــــــــراداإیعمــــــــــل علــــــــــى 

ـــــــــم ت ـــــــــد ت ـــــــــتم اعـــــــــداده ســـــــــنویا، وق ـــــــــذي ی ـــــــــة ال ـــــــــانون أالمالی ســـــــــیس هـــــــــذا الصـــــــــندوق مـــــــــن خـــــــــالل ق

نشـــــــــاء صـــــــــندوق ضـــــــــبط إوكـــــــــان مبـــــــــرر . 2000جـــــــــوان 27المالیـــــــــة التكمیلـــــــــي الـــــــــذي صـــــــــدر فـــــــــي 

لیــــــــــة تعمــــــــــل علــــــــــى ضــــــــــبط االیــــــــــرادات أســــــــــتحداث إالمــــــــــوارد یكمــــــــــن فــــــــــي رغبــــــــــة الحكومــــــــــة فــــــــــي 

ــــــــــةالعامــــــــــ ــــــــــى،ة للدول ــــــــــاظ عل ــــــــــالي الحف ــــــــــةوبالت ــــــــــة العامــــــــــة للدول ، ممــــــــــا یمكنهــــــــــا اســــــــــتقرار الموازن

ریردات المحروقات  في الجزائإجمالي إ من النفط و لمینسبة التغیر السنوي لسعر بر )  14- 4(الشكل رقم 
.2013-2000للفترة 
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التخفیــــــــــف مــــــــــن حــــــــــدة إلــــــــــىضــــــــــافة مــــــــــن تنفیــــــــــذ مختلــــــــــف السیاســــــــــات و البــــــــــرامج التنمویــــــــــة، باإل

والجــــــــــــدول التــــــــــــالي یوضــــــــــــح تطــــــــــــور مكونــــــــــــات . الصــــــــــــدمات التــــــــــــي یتعــــــــــــرض لهــــــــــــا االقتصــــــــــــاد

.صندوق ضبط االیرادات

.2013-2000ة صندوق ضبط االیرادات االجمالیة  خالل الفترة وضعی) : 09-4( الجدول رقم 

ملیار دینار : الوحدة 

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014السنوات 
1213,21001,41007,913501570,72352,727992796,84088,62412,729053979,74184,33678,1ایرادات المحروقات 

453,2123,926,5448,9632,51368,817981738,82288,6400,71318,32300,32535,32062,2منها : صندوق ضبط االیرادات االجمالیة 
70,2-232,116,926,5292,9153,211211088,4284,51064,536,4526,4538,9525صندوق ضبط االیرادات الصـافیة 

.من جمع الباحث اعتمادا على تقاریر بنك الجزائر : المصدر 

خـــرى متهـــا مـــن ســـنة ألن مـــوارد الصـــندوق قـــد عرفـــت زیـــادة فـــي قیأمـــن خـــالل الجـــدول اعـــاله نالحـــظ 

إلـىسـاس ، والذي كـان راجعـا فـي األنخفاضا نوعا من اإلالتي عرفت فیه2002و 2001ستثناء سنتيإب

دوالر للبرمیـل، كمـا نالحـظ 25مـا دون إلـىانخفـاض الجبایـة البترولیـة جـرائ انخفـاض اسـعار البتـرول 

علـــى صـــبحت تســـتخدم مـــوارد الصـــندوق فـــي تغطیـــة عجـــز الخزینـــة بنـــاءأ، 2006بتـــداء مـــن ســـنة إانـــه 

تراجــع إلـىدى التحسـن فـي اسـعار الـنفط أل هـذه السـنة حیـث هدافـه خـالأدخلـت علـى أالتعـدیالت التـي 

ف الحكومـــة بشــأن انهیـــار اســـعاره علــى المـــدى المتوســـط مــا شـــجعها تقـــدم علــى اســـتخدام مـــوارده و امخــ

.ستثمارينفاق اإللتغطیة عجز الخزینة الناتج عن التوسع في اإل

.2014-1990لجزائر نفاق الحكومي في االعالقة بین العجز المالي واإل : الرابعالمطلب

:نفاق الحكومي في الجزائرالعجز المالي واإل : وال أ
ــــــــــــر خــــــــــــالل مــــــــــــدة الدراســــــــــــة  ــــــــــــي الجزائ ــــــــــــعلدراســــــــــــة حجــــــــــــم العجــــــــــــز المــــــــــــالي و تطــــــــــــوره ف نتتب

الـــــــــــــذي یصـــــــــــــور المیـــــــــــــزان المـــــــــــــالي بـــــــــــــالقیم ) 10-4(البیانـــــــــــــات الـــــــــــــواردة فـــــــــــــي الجـــــــــــــدول رقـــــــــــــم 
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لعجـــــــــز المـــــــــالي مـــــــــن النـــــــــاتج الـــــــــذي یقـــــــــیس نســـــــــبة ا) 11-4(الجاریـــــــــة ، و كـــــــــذلك الجـــــــــدول رقـــــــــم 

.جماليالمحلي اإل

.الفائض في المیزانیة العامة للجزائرأوالعجز ) 10- 4(الجدول رقم 
.2014-1990للفترة 

في المللحق االحصائي 
( جمـــــــــالي خـــــــــالل المـــــــــدة مـــــــــن النـــــــــاتج المحلـــــــــي اإل%8.10بلـــــــــغ متوســـــــــط نســـــــــبة العجـــــــــز المـــــــــالي 

خــــــــــــــــذت أنهــــــــــــــــا أال إ. 1993م عــــــــــــــــا%33.4شــــــــــــــــكلت نســــــــــــــــبة هــــــــــــــــذا العجــــــــــــــــز و)1990-1995

عــــــــــــادة هیكلــــــــــــة إتبــــــــــــاع سیاســــــــــــة إبالتنــــــــــــاقص خــــــــــــالل العشــــــــــــرة الســــــــــــنوات التالیــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــالل 

ـــــــــــي اســـــــــــعار الـــــــــــنفطاإل ـــــــــــغ متوســـــــــــط العجـــــــــــز المـــــــــــالي .قتصـــــــــــاد الـــــــــــوطني وتحســـــــــــن ف حیـــــــــــث بل

ســــــــــــتمر هــــــــــــذا المتوســــــــــــط بــــــــــــالتحرك إ و .2000-1996للفتــــــــــــرة )%4.03(للفتــــــــــــرة GDPإلــــــــــــىبالنســــــــــــة 

-2001للفتـــــــــــــــرة )%3.63(إلـــــــــــــــىنخفـــــــــــــــض إذ إالالحقـــــــــــــــة تجـــــــــــــــاه خـــــــــــــــالل الســـــــــــــــنوات بـــــــــــــــنفس اإل

.نفاق العام بنسبة لمجموع اإل%1.39بنسبة 2001قل عجز سنة أوسجل . 2005

ـــــــــي أ2002و مـــــــــن ســـــــــنة  رتفـــــــــاع و یرجـــــــــع ذلـــــــــك للمخططـــــــــات التنمیـــــــــة إخـــــــــذ منحـــــــــى العجـــــــــز ف

ــــــــــــــغ العجــــــــــــــز المتبعــــــــــــــة وسیاســــــــــــــة اإل ــــــــــــــة التوســــــــــــــعیة ، فبل لیصــــــــــــــل 2003عــــــــــــــام %15.17نفاقی

النـــــــــــــاتج المحلـــــــــــــي إلـــــــــــــىو تضـــــــــــــاعفت نســـــــــــــبة العجـــــــــــــز بالنســـــــــــــبة .2006عـــــــــــــام %36.62إلـــــــــــــى

ــــــــــــرة اإل ــــــــــــك الزیــــــــــــادة فــــــــــــي حجــــــــــــم ،%19.91ســــــــــــجل2010-2006جمــــــــــــالي خــــــــــــالل الفت ویبــــــــــــرر ذل

ــــــــى اإلاإل ــــــــاق المتفوقــــــــة عل ــــــــرامج اإلنف ــــــــة االجــــــــور مــــــــن جهــــــــة وب نفــــــــاق یــــــــرادات بســــــــبب زیــــــــادة كتل

ن دینـــــــــــار بنســـــــــــبة مـــــــــــن ملیـــــــــــو 2013،3059بلـــــــــــغ العجـــــــــــز ســـــــــــنة حیـــــــــــث .ســـــــــــتثماري المختلفـــــــــــةاإل

خیـــــــــــرة تقـــــــــــارب فـــــــــــي معـــــــــــدالت ، هـــــــــــذا شـــــــــــهدت الســـــــــــنوات األ%44.48نفـــــــــــاق العـــــــــــام جمـــــــــــالي اإلإ

یعـــــــــــــادل 2014-2011للفتـــــــــــــرة GDPإلـــــــــــــىوكـــــــــــــان متوســـــــــــــط نســـــــــــــبة العجـــــــــــــز بالنســـــــــــــبة العجـــــــــــــز

16.93%.
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في الجزائرجماليمتوسط العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي اإل) 11-4(جدول رقم 
.2014- 1990للفترة 

2005:السنوات - 20011995 -19902000 - 19962010 - 20062014 - 2011
-3,63%-8,10%-4,03%-19,91%-16,93%

.عتمادا على قوانین المالیة لسنوات الدراسة إعداد الباحث إمن : المصدر 

لعجز، وذلـك لتمویـل جـزء تنظیم میزانتیاتها باستخدام وسـیلة التمویـل بـاإلىت أن الحكومة لجأمالحظ ال

مقاربـة فـي أون ترافقهـا زیـادة مماثلـة أعتیادیـة دون بسبب زیادة النفقات اإل، من نفقات الخدمات العامة

مبــین فــي هــوزیــادة وســیلة التمویــل بــالعجز وبشــكل متواصــل كمــاإلــىدى أاالیــرادات العامــة وهــذا مــا 

:الشكل التالي 

.2014-1990للفترة نفاق الحكوميجمالي اإل إارنة مع تطور نسب العجز مق) 15-4(الشكل  رقم 

.لسنوات الدراسة عتمادا على القوانین المالیة إمن اعداد الباحث : المصدر 

ـــــــــــــات المتتالیـــــــــــــة مســـــــــــــجال إن إ ن عـــــــــــــعبـــــــــــــر یة، و ارقامـــــــــــــا متفـــــــــــــأســـــــــــــتمر العجـــــــــــــز فـــــــــــــي المیزانی

رامج النمــــــــورغبــــــــة منهــــــــا فــــــــي مســــــــیارة بــــــــ. السیاســــــــة التوســــــــعیة المنتهجــــــــة مــــــــن طــــــــرف الحكومــــــــة

ـــــــــــة الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى الـــــــــــنهج االوقتصـــــــــــادي لتحقیـــــــــــق معـــــــــــدالت نمـــــــــــو مقبولـــــــــــة اال جتمـــــــــــاعي لدول

.جتماعیة وتكفل الحكومة بذلكنفاق على الحاجات االمن خالل زیادة اإل

: أثاره االقتصادیةمصادر تمویل العجز المالي و : ثانیا
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ــــــــة عــــــــن طریــــــــق صــــــــندوق ضــــــــبط اإل ــــــــي المیزانی ــــــــراداتتــــــــم معالجــــــــة العجــــــــز ف ــــــــق أوی عــــــــن طری

بلــــــــــغ تـــــــــــدفق حیــــــــــث ، ســــــــــتثمار للدولــــــــــةدخــــــــــار العمــــــــــومي الــــــــــذي ســــــــــمح  بتمویــــــــــل نفقــــــــــات اإلاإل

ملیــــــــــار دینــــــــــار1736.6)ایــــــــــرادات كلیــــــــــة مطروحــــــــــا منهــــــــــا نفقــــــــــات التســــــــــییر(دخــــــــــار العمــــــــــومياإل

ملیــــــــــــار دینــــــــــــار 1910.9مقابــــــــــــل 2012ملیــــــــــــار دینــــــــــــار فــــــــــــي ســــــــــــنة 1556.7مقابــــــــــــل2013ســــــــــــنة 

.2011سنة 

ــــــــــغ لإل ــــــــــي ســــــــــنة العمــــــــــومي نفقــــــــــات اإلاردخــــــــــمــــــــــول هــــــــــذا المبل ــــــــــة ف ــــــــــع 2013ســــــــــتثمار للدول بواق

حتیـــــــــــاج الخزینـــــــــــة العمومیـــــــــــة للتمویـــــــــــل بواقـــــــــــع إإلـــــــــــىمؤدیـــــــــــا . 2012عـــــــــــام%68.4مقابـــــــــــل 92%

لكـــــــــن لـــــــــم تـــــــــنخفض قـــــــــدرة التمویـــــــــل للخزینـــــــــة العمومیـــــــــة، والمعبـــــــــر عنهـــــــــا . ملیـــــــــار دینـــــــــار248.2

ـــــــــــــ إبقــــــــــــائم ادخاراتهــــــــــــا المالیــــــــــــة لــــــــــــدى بنــــــــــــك الجزائــــــــــــر یــــــــــــار دینــــــــــــار لتســــــــــــتقر فــــــــــــي مل70.2ال بـ

5381.7و.2012ملیــــــــــــار دینــــــــــــار فــــــــــــي نهایـــــــــــــة5713.4ملیــــــــــــار دینــــــــــــار مقابــــــــــــل 5643.2مســــــــــــتوى

.2011ملیار دینار سنة

قتطاعـــــات الفعلیـــــة مـــــن اإلإلـــــىدون اللجـــــوء 2012إلـــــى2009ذا تـــــم تمویـــــل عجـــــوزات الســـــنوات مـــــن إ

ــــــرادات صــــــندوق ضــــــبط اإل ــــــل عجــــــز ســــــنة إفــــــ) FRR(ی ــــــم 2013ن تموی ــــــار 70.2ه قتطــــــاع قــــــدر إت ملی

.دینار من هذا الصندوق الذي تمثل موارده قدرة تمویل هامة 

ســــــــــــــمحت قــــــــــــــدرة التمویــــــــــــــل هــــــــــــــذه للخزینــــــــــــــة العمومیــــــــــــــة خــــــــــــــالل العشــــــــــــــریة بالمســــــــــــــاهمة فــــــــــــــي 

وكــــــــــــذا مـــــــــــــن الصـــــــــــــدمات ، ســــــــــــعار المحروقـــــــــــــاتأتخصــــــــــــیص المالیـــــــــــــة العامــــــــــــة مـــــــــــــن تقلبـــــــــــــات 

ــــــــــــة ــــــــــــة المحتمل ــــــــــــة.الخارجی ــــــــــــرادات الضــــــــــــریبیة وهیكــــــــــــل االتشــــــــــــكل تطــــــــــــورات الجبایــــــــــــة البترولی ی

ـــــــــــات ـــــــــــةأعناصـــــــــــر هشاشـــــــــــة خـــــــــــارج المحروق ـــــــــــات المیزانی ـــــــــــد لنفق ـــــــــــر،مـــــــــــام الهیكـــــــــــل الجدی ویعتب

زم لتحقیــــــــــق تــــــــــوازن میزانیــــــــــة الن مســــــــــتوى ســــــــــعر البتــــــــــرول الــــــــــأهمیــــــــــة علمــــــــــا أكثــــــــــر التحــــــــــدى األ

.دوالر للبرمیل120الدولة یفوق
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زمـــــــــــــــة شـــــــــــــــكل اســـــــــــــــتمرار المالیـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة انشـــــــــــــــغاال متكـــــــــــــــررا ومزعجـــــــــــــــا للبلـــــــــــــــدان منـــــــــــــــذ األ

نعـــــــــــاش المكثفـــــــــــة التـــــــــــي رفقتهـــــــــــا كمصـــــــــــدرومخططـــــــــــات اإل،2009االقتصـــــــــــادیة العالمیـــــــــــة لســـــــــــنة 

جــــــــــرءات تخفــــــــــیض العجــــــــــز إتــــــــــزامن مــــــــــع 1.هتمــــــــــام رئیســــــــــي فــــــــــي البلــــــــــدان المتقدمــــــــــة والناشــــــــــئةإ

ــــــــدین العمــــــــومي  ــــــــة مــــــــع نســــــــب ال ــــــــىفــــــــي المیزانی ــــــــي، والجهــــــــود الواجــــــــب إإل جمــــــــالي النــــــــاتج المحل

ــــــــي ع ــــــــي مجــــــــال التعزیــــــــز المیزان ــــــــى المــــــــدى المتوســــــــطبــــــــذلها ف ــــــــب ل نعــــــــاش النمــــــــو إ، بینمــــــــا یتطل

.على المدى القصیر نوعا من التدرج في هذا المیدان

عتمـــــــــــاد بشـــــــــــكل كبیـــــــــــر علـــــــــــى رتبطـــــــــــت قابلیـــــــــــة اســـــــــــتمرار المالیـــــــــــة العامـــــــــــة فـــــــــــي الجزائـــــــــــر باإلإ و 

ال تســــــــــــتثني قابلیــــــــــــة اســــــــــــتمرار و كثــــــــــــر فــــــــــــاكثر، أالمحروقــــــــــــات وعلــــــــــــى منطــــــــــــق نفــــــــــــوذ المیزانیــــــــــــة 

المـــــــــدى المتوســـــــــط تنفیـــــــــذ تـــــــــدابیر مالیـــــــــة لغـــــــــرض تحفیـــــــــز النمـــــــــو، نظـــــــــرا المالیـــــــــة العامـــــــــة علـــــــــى 

ــــــــدین العمــــــــومي وقــــــــدرة تمویــــــــل الخزینــــــــة العمومیــــــــة التــــــــي تــــــــم تكوینهــــــــا فــــــــي الســــــــنوات  لضــــــــعف ال

. خیرة األ

ن هـــــــــــذه السیاســــــــــــة التـــــــــــي تســــــــــــتهدف المحافطــــــــــــة علـــــــــــى النفقــــــــــــات العمومیـــــــــــة خاصــــــــــــة نفقــــــــــــات إ

نخفـــــــــاض ض النظـــــــــر عـــــــــن اإلبغـــــــــ،المعـــــــــدل المخطـــــــــطس المـــــــــال، فـــــــــي مســـــــــتوى قریـــــــــب مـــــــــن أر 

ـــــــــــع . یـــــــــــرادات الضـــــــــــریبیة للمحروقـــــــــــاتالمتوقـــــــــــع فـــــــــــي اإل ـــــــــــى مســـــــــــتوى مرتف تســـــــــــمح بالحفـــــــــــاظ عل

للنشـــــــــــــــاط االقتصـــــــــــــــادي خـــــــــــــــارج المحروقـــــــــــــــات ومواصـــــــــــــــلة بـــــــــــــــرامج انجـــــــــــــــاز البنـــــــــــــــى التحتیـــــــــــــــة 

.في الجزائرالعمومیة

.2011یة و النقدیة لالقتصاد حول الوضیعیة المالتقریر بنك الجزائر1
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: خالصة الفصل 

ـــــــــــــــین تحســـــــــــــــنت األداءات اال ـــــــــــــــة للجزائـــــــــــــــر ب دعمـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا م2014و2001قتصـــــــــــــــادیة والمالی

قتصـــــــــــادي خـــــــــــارج المحروقـــــــــــات، الـــــــــــذي تجـــــــــــره تشـــــــــــهد علـــــــــــى ذلـــــــــــك األداءات القویـــــــــــة للنمـــــــــــو اال

ـــــــــرامج اإلنعـــــــــاش ودعـــــــــم النمـــــــــو ـــــــــر مـــــــــن جانبهـــــــــا . ب ـــــــــة للجزائ ـــــــــة الكلی ـــــــــت األداءات المالی كمـــــــــا كان

خــــــــــالل %2.3معــــــــــدل النمــــــــــو النــــــــــاتج المحلــــــــــي الحقیقــــــــــي كمتوســــــــــط حیــــــــــث بلــــــــــغ. جــــــــــد متمیــــــــــزة

ــــــــــــرة  ــــــــــــ. )2008-1990(الفت ــــــــــــي اإلجمــــــــــــاليرتبط مو ی ــــــــــــاتج المحل ــــــــــــر عــــــــــــدل نمــــــــــــو الن ــــــــــــي الجزائ ف

جمــــــــــــالي النــــــــــــاتج الــــــــــــداخلي خــــــــــــارج إویتمیــــــــــــز هیكــــــــــــل قطــــــــــــاع الهیــــــــــــدروكربون،ببشــــــــــــكل وثیــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقة وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات اإل دارت المحروقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بهیمن

0000000000000000000.العمومیة

لعامــــــــــة خــــــــــذت النفقــــــــــات اأنتهجــــــــــت سیاســــــــــة ُغلــــــــــب فیهــــــــــا القطــــــــــاع العــــــــــام، إن الجزائــــــــــر أوبمــــــــــا 

)700(والمســــــــــــجل تضــــــــــــاعفت النفقــــــــــــات العامــــــــــــة . قتصــــــــــــاديالــــــــــــدور الكبیــــــــــــر فــــــــــــي النشــــــــــــاط اال

ســــــــــتمرت النفقــــــــــات العامــــــــــة فــــــــــي التزایــــــــــد وبمعــــــــــدل إ و . 2014-1990مــــــــــرة خــــــــــالل فتــــــــــرة الدراســــــــــة 

و مثلـــــــــــــت النفقــــــــــــات الجاریـــــــــــــة .%13.82قــــــــــــدره 2014-1999نمــــــــــــو ســــــــــــنوي مركـــــــــــــب لســــــــــــنوات 

الل فتــــــــــرة الدراســــــــــة، حیــــــــــث قــــــــــدر متوســــــــــط نفــــــــــاق العــــــــــام خــــــــــجمــــــــــالي اإلإكبــــــــــر مــــــــــن النســــــــــبة األ

رتفــــــــاع إلــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن العوامــــــــل ویرجــــــــع هــــــــذا اإل.%61نســــــــبتها خــــــــالل فتــــــــرة الدراســــــــة بـــــــــ 

ة إلـــــــــــى عملیـــــــــــات ســـــــــــداد جتماعیـــــــــــة باإلضـــــــــــافجـــــــــــور والتحـــــــــــویالت االعبـــــــــــاء األأرتفـــــــــــاع إهمهـــــــــــا أ

ـــــــــــدین العمـــــــــــومي ـــــــــــات العامـــــــــــة إال ورغـــــــــــم تعـــــــــــدد األ.ال ـــــــــــادة النفق ـــــــــــي زی ـــــــــــه المؤكـــــــــــد أســـــــــــباب ف ن

ـــــــــــب الفعـــــــــــالســـــــــــیا قتصـــــــــــاد الجزائـــــــــــري یتســـــــــــق مـــــــــــع ن االأممـــــــــــا یعنـــــــــــي دة  نظریـــــــــــة كینـــــــــــز الطل

ــــــــــي اإلأالنظریــــــــــة الكنزیــــــــــة و  ــــــــــى زیــــــــــادة النفقــــــــــات العامــــــــــة نــــــــــه ال تــــــــــأثیر للنــــــــــاتج المحل جمــــــــــالي عل

..................................... .فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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ولمعالجـــــــــــة العجـــــــــــز فـــــــــــي المیزانیـــــــــــة المتكـــــــــــرر اعتمـــــــــــد علـــــــــــى صـــــــــــندوق ضـــــــــــبط االیـــــــــــرادات أو

، ســـــــــــــتثمار للدولـــــــــــــةعـــــــــــــن طریـــــــــــــق االدخـــــــــــــار العمـــــــــــــومي الـــــــــــــذي ســـــــــــــمح  بتمویـــــــــــــل نفقـــــــــــــات اإل

وارتبطـــــــــــت قابلیـــــــــــة اســـــــــــتمرار المالیـــــــــــة العامـــــــــــة فـــــــــــي الجزائـــــــــــر باالعتمـــــــــــاد بشـــــــــــكل كبیـــــــــــر علـــــــــــى 

ال تســــــــــــتثني قابلیــــــــــــة اســــــــــــتمرار و ،كثــــــــــــر فــــــــــــأكثرأالمحروقــــــــــــات وعلــــــــــــى منطــــــــــــق نفــــــــــــوذ المیزانیــــــــــــة 

المالیـــــــــة العامـــــــــة علـــــــــى المـــــــــدى المتوســـــــــط تنفیـــــــــذ تـــــــــدابیر مالیـــــــــة لغـــــــــرض تحفیـــــــــز النمـــــــــو، نظـــــــــرا 

ــــــــدین العمــــــــومي وقــــــــدرة تمویــــــــل الخزینــــــــة العمومیــــــــة التــــــــ ي تــــــــم تكوینهــــــــا فــــــــي الســــــــنوات لضــــــــعف ال

. خیرة األ
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:الجزائـرفيةاالقتصادیإلنفاق الحكومي في تحقیق التنمیةمساهمة ترشید ا: الفصل الخامس
:تمهید

هتمامــــــــا واســـــــــعا مـــــــــن قبـــــــــل إلقیـــــــــتالتـــــــــي بــــــــرز الموضـــــــــوعاتأیعتبــــــــر موضـــــــــوع التنمیـــــــــة مـــــــــن 

ـــــــــــوم اال ـــــــــــل مـــــــــــن قبـــــــــــل كافـــــــــــة األالمختصـــــــــــین فـــــــــــي العل وســـــــــــاط الرســـــــــــمیة قتصـــــــــــادیة فحســـــــــــب، ب

قتصــــــــــــــــادیة فالتنمیــــــــــــــــة اإل.ت المختلفــــــــــــــــة المحلیــــــــــــــــة والدولیــــــــــــــــةوالمجتمعیــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــى المســــــــــــــــتویا

نمـــــــــا علـــــــــى إ حـــــــــداث تغییـــــــــر كمـــــــــي  یتمثـــــــــل فـــــــــي زیـــــــــادة دخـــــــــل الفـــــــــرد الحقیقـــــــــي و إالتشـــــــــمل فقـــــــــط 

.قتصادیةاقتصاد القومي حتى یمكن القول بوجود تنمیة بنیان االفيهیكليتغیر

ن تكــون أو تنمویــة جدیــدةكــد المفهــوم الجدیــد علــى ضــرورة وضــع خطــط ومفــاهیم أســاس وعلــى هــذا األ

نمـا یجـب إ قتصـادیة فقـط و عملیة نهوض حضاري شامل وعدم اقتصارها على الجوانب االعملیة التنمیة

التنمیـــة اهتمـــام بالعنصـــر البشـــري هـــدفاإلویعتبـــر جتماعیـــة والثقافیـــة والسیاســـیة، ن تشـــمل الجـــواني االأ

المـوارد البشـریة هـي المعیـار النهـائي "بقولـه عـن ذلـكفردریـك هاریسـون یعبـر و ،ن واحـدأووسـیلتها فـي 

منة تنمویةطار سیاسإتنمیة الفرد والمجتمع في إلىوالجزائر ومنذ استقالها وهي تسعى ."مم لثروة األ

:ساسیةهم سماتها األأ

عتمــاداالو ،جنبیــةاألمــن خــالل العمــل علــى التقلیــل مــن التبعیــة كیــد علــى الهویــة الوطنیــة للتنمیــةأالت

االعتمــاد علــى الــذات وبنــاء إطــارفــي ، والنهــوض بالقاعــدة االقتصــادیة الوطنیــةت الوطنیــةعلــى الطاقــا

.جنبیة و التعاون المشتركهمال الخبرات األإهداف التنمیة مع عدم أخبرات وطنیة في تحقیق 

الصـناعة والزراعـة مـنو كـل میـادین الحیـاةقتصـاداالفهـي تشـمل كـل فـروع ،شمولیة عملیـة التنمیـة

تحقیـق نمـو متـوازن إلـىولـذلك فهـي تهـدف نها تشمل كافة المنـاطق عبـر تـراب الـوطنأكما ، ماتوالخد

.في جمیع المناطق
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:2014-1990للفترة قتصادیة في الجزائر نفاق العام في التنمیة االاإل دور: ول المبحث األ 

تحسـن مـع و ، كاملـةجتمـاعي لعشـریةاقتصـادي و ابعد مرحلة من التذبذب السیاسي ترتب علیـه تذبـذب 

یـردات ساسي لإلاألرولیة المصدرتقتصادیة وتوفر مالئة مالیة نتیجة لتحسن في الجبایة البالوضعیة اال

ـــة ـــة ومترابطـــةماضـــعت خطـــط تنو ، المیزانی ـــة مرحلی ــــوی ـــداء بـ أو، 1قتصـــادياالبرنامج دعـــم اإلنعـــاشإبت

ملیــــــار دینــــــار 525لــــــغ الــــــذي خصــــــص لــــــه غــــــالف مــــــالي أولــــــي بمب)2001-2004(المخطــــــط الثالثــــــي

ملیـار 16(ملیـار دینـار 1.216المالي النهـائي مقـدرا بحـوالي غالفهلتبلغ، )مالییر دوالر أمریكي7حوالي(

ثــــم اتبــــع . المشــــاریع المبرمجــــة ســــابقاتقییمــــات لمعظــــم، بعــــد إضــــافة مشــــاریع جدیــــدة لــــه وٕاجــــراء)دوالر

عتمــادات الــذي قــدرت اإل)2009-2005(ول الخماســي األالمخطــطوأ.2النمــولــدعمالتكمیلــيالبرنــامجب

، بمـا فـي ذلـك مخصصـات )دوالرملیـار114(مالییـر دینـار 8.705المالیة األولیـة المخصصـة لـه بمبلـغ

ومختلـف البـرامج اإلضـافیة، السـیما برنـامجي الجنـوب والهضـاب) ملیـار دینـار1.216(البرنامج السـابق 

أمــا الغــالف . ص الســكن الهــش، والبــرامج التكمیلیــة المحلیــةالعلیــا، والبرنــامج التكمیلــي الموجــه المتصــا

ـــ 2009ایــةبدعنــد اختتامــه فــي البرنــامجبهــذاالمــالي اإلجمــالي المــرتبط  ملیــار دینــار 9.680فقــد قــدر ِب

الجاریـــة ومختلـــف التمـــویالت للمشـــاریع، بعـــد إضـــافة عملیـــات إعـــادة التقیـــیم)ملیـــار دوالر130حـــوالي(

. اإلضافیة األخرى

بقـوام مـالي إجمـالي قــدره )2014-2010(الخماسـي الثـاني المخطـطأو قتصـادياالالنمـوتوطیـدبرنـامج و 

ملیـار 9.680(ذلك الغالف اإلجمالي للبرنامج السـابق في، بما)ملیار دوالر286(ملیار دینار 21.214

. 3ملیار11.534، أي أن البرنامج الجدید مخصص له مبلغ أولي بمقدار)دینار

1 « Programme de soutien à la relance économique » PSRE.
2 « Programme complémentairede soutien à la croissance» . PCSC.

.147، ص 10/ 2012عدد -لة الباحث سیاسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو، مج، محمد مسعي3
http://rcweb.luedld.net/rc10/A1013.pdf
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النفقـات العامـة بشـیقها الجـاري الـذي لعبتـه دور نجاعة هذه المخطاطات والض تسلیط الضوء على ولغر 

ننـا سـنقوم بدراسـة مفصـلة لتطـور إف2014-1990قتصـادیة فـي الجزائـر للفتـرة ستثماري في التنمیـة اإلواإل

.ئرقتصادیة في الجزانواعها ودورها في التنمیة االأستثماریة حسب النفقات الجاریة واإل

: نفقات التربیة والتعلیم :ول المطلب األ 
مـن خاللهـا فعــلیا تحقیــق یضطلع التعلیـم بدور محوري في العملیة التنمویـة، ذلك أنه أهـم وسیلة یتسنى

لإلنفاق على التعلیـم نظـروعلى هـذا األساس ی، قتصادیة أو غیـر اقتصادیةاسـواء كانت أهداف التنمیة

1،إن علــى مســتوى األفـــراد أو المجتمعــاتلــه عـــوائد جمــة،البشـــريرأس المــال علــى أنــه اســتثمار فــي

لمؤهلــة والخبــرة الالزمــة لتســییر خطــة االعاملــة الیــد عــداد إقطــاع التربیــة والتعلــیم دورا اساســیا فــي یلعــب 

.جتماعیة قتصادیة واالالتنمیة اال

ـــیم نوعـــا مـــن اإلأیـــرى مارشـــالفنجـــد  ـــى ضـــأســـتتثمار و ن التعل ـــة رورة اإلكـــد عل ـــدوره فـــي التنمی هتمـــام ب

ن قیمــة مــاینفق علــى أ" قتصــادیة وضــرورة مســاهمة الــدول فــي تحمــل نفقــات التعلــیم وفــي ذلــك یقــول اإل

سـتثمار بـل قـد ال یقـاس بعائـد المباشـر مـن هـذا اإلأفراد یجـب و بواسطة األأالتعلیم سواء بواسطة الدولة 

وقـد ،كتشـاف مـواهبهم و قـدراتهمكثـر للتعلـیم إلأا فراد الشـعب فرصـأعطاء أتحصل على عائد كبیر من 

2".سرها أالتعلیم لمدینة بهب والقدردات تكالیف ماینفق على كتشاف هذه المواإطى غی

ن یخلوا من تحلیل منهجـي لثـروة البشـریة فـي أي اقتصاد حدیث الیمكن أل3:القائلتیودور شولتزماأ

عـــداد كبیـــرة مـــن القـــوى البشـــریة العاملـــة فـــي أنتــاج ة إلنـــه صـــناعأیعـــرف التعلـــیم علـــى و ،تحفیــز التنمیـــة

ن أنــه منــتج ومســتهلك فــي أخــرى یتمیــز بنــه علــى عكــس الصــناعات األأكمــا ،مختلــف قطاعــات العمــل

ــــــــة1 ـــــــي بكـــــــر بلقــــــــاید  ،فیصــــــــل بوطیب ـــــــي الجــزائـــــــــر، مـــــــذكرة دكتــــــــوراه فــــــــي االقتصــــــــاد، جامعـــــــة أب العــائــــــــد مــــــــن التعلیـــــــــم ف
.16، ص 2010تلمسـان،

، دراســة فــي االنفــاق الحكــومي علــى التعلــیم واثــره علــى هیكــل العمالــة فــي مصــر، رســالة عبــد اهللا محمــد عبــد اهللا الشــناوى2
.38، ص 1993ماجستیر في االقتصاد ، جامعة الزقازیق ، 

3 E. T. York, Jr. EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH; University of Florida. P31
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/17036/1/ar630031.pdf



.الجزائـرفيي في تحقیق التنمیة االقتصادیة مساهمة ترشید اإلنفاق الحكوم:الفصل الخامس

243

بحـاث فـي مجـال دور قطـاع التربیـة وهناك العدید من الدراسات واأل، واحد لمستویات من القوى العاملة 

: صادیة ومنها في التنمیة االقتاوالتعلیم وعائده

بیـان دور التربیـة والتعلـیم فـي إلـىتوصـلت هـذه الدراسـة :Smith & Redwayدراسة سمیث ورویدوى-

Residual( ن العامل المتبقي أكد بأقتصادیة و التنمیة اإل Factor ( كان وراء القسم العظم من النمـو الـذي

ن دور أتضـــح للبـــاحثین بـــإهـــا الدراســـة لیإتحقـــق فـــي مختلـــف بلـــدان العـــالم، ومـــن النتـــائج التـــي توصـــلت 

نتـاج للفـرد الواحـد فـي الصـناعات على تحقیق زیادة مقـدارها ربـع اإلقتصرإعنصر العمل و رأس المال 

.رباع هذه الزیادةأثالثة ن العامل المتبقي قد ساعد فيإ، وهكذا ف1954-1948البریطانیة خالل الفترة 

Jacob(نشــر منســر1974وفــي ســنة  Mincer (حیــث قــام ،الخبــرة والــدخلقــاال عــن العالقـــة بــین التعلیـــمم

وهي األكثر شـیوعا بـین البـاحثین الیـوم فـي ، بنمذجة ریاضیة لهذه العالقـة تسمى بدالة الكسب المنسریة

وتوصـل فــي . وقـد اعتبـــر الـدخل دالــة لسـنوات التعلــیم والعمـر والخبــرة. تقدیــر العائـد الخــاص مـن التعلــیم

فـي ٪ 7ال یعملـون فـي الفالحـة یزیـد دخلهـم بــالمتحـدة الـذینلـذكور البـیض فـي الوالیـاتأن اإلـىدراسته 

وبما أنه تـم تأكیــد صـلة التعلـیم بمسـتوى الـدخل فلـیس غریبـا أن تكـون لـه 1،حال زیادة عام دراسي واحد

.بتوزیع الدخلصلة أیضا

ویـرى سـاكاروبولوس ،إنصـافاأكثـریجـابي علـى توزیـع الـدخل ویجعلـه إفتـوسیع التعلیـم سـیكون لـه أثــر 

ففـي حالـة المكسـیك مـثال .الواجـب توسـیعهاأن أثـر اإلنصاف هذا یرتبط بقـوة بطبیعة المرحلة التعلیمیـة

عمــا هــو علیــه ٪ 5جعــل توزیــع الــدخل منصــفا بـــ إلــىاألمیــین مــن٪10یـــؤدي تــوفیر التعلیـــم االبتــدائي لـــ 

.)inequality index(مؤشر التفاوت

ثــــــــــــر علـــــــــــى النمــــــــــــو االقتصــــــــــــادي ومنهــــــــــــا أن لتعلــــــــــــیم أبــــــــــــین تُ العدیــــــــــــد مــــــــــــن الدراســـــــــــات وهنـــــــــــاك

.24، ص 2010تلمسـان،،،العــائـد مـن التعلیــم في الجــزائــر، لدكتـوراه فـي االقتصـاد ، جامعة أبي بكر بلقـایدفیصـل بوطیبـة1
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وتعرضـــــــــــــــت لدراســـــــــــــــة حجـــــــــــــــم التـــــــــــــــراكم ،مریكـــــــــــــــاأوالتـــــــــــــــي طبقـــــــــــــــت علـــــــــــــــى Schultw"1" دراســـــــــــــــة

ومعــــــــدل نمــــــــو متمــــــــثال فــــــــي كمیــــــــة التعلــــــــیم التــــــــي تحتویهــــــــا قــــــــوة العمــــــــل فــــــــي البشــــــــرييســــــــمالأالر 

مـــــــــن خبـــــــــراء البنـــــــــك الـــــــــدولي فــــــــــي وهـــــــــو " نورمـــــــــان هكـــــــــس" كـــــــــذلك قـــــــــام ). 1957-1929(الفتـــــــــرة 

لمـــــــــــام بـــــــــــالقراءة و الكتابـــــــــــة قتصـــــــــــادي واإلبقیـــــــــــاس العالقـــــــــــة بـــــــــــین معـــــــــــدل النمـــــــــــو اال1980عـــــــــــام 

ـــــــــة مـــــــــن دول العـــــــــام الثالـــــــــث خـــــــــالل 83نســـــــــان فـــــــــين یعیشـــــــــه اإلأومتوســـــــــط العمـــــــــر المتوقـــــــــع  دول

علــــــــــــى معــــــــــــدالت فــــــــــــي النمــــــــــــو أدولــــــــــــة التــــــــــــي قــــــــــــد حققــــــــــــت 12نأفوجــــــــــــد )1977-1960(الفتــــــــــــرة 

ـــــــــــت ـــــــــــاالقتصـــــــــــادي كان ـــــــــــي یحقـــــــــــق أتتمتـــــــــــع ب ـــــــــــي التعلـــــــــــیم، وكـــــــــــذلك هـــــــــــي الت على المعـــــــــــدالت ف

.نتاجاإلولوجیا و مواطنوها العالقة الترابطیة بین العلم والتكن

هــــــــــداف أقتصــــــــــادیة و هــــــــــداف التنمیــــــــــة االأهنــــــــــاك تــــــــــداخل عمیــــــــــق بــــــــــین ن أیتضــــــــــح ممــــــــــا ســــــــــبق

ــــــــــة التنمیــــــــــة االقتصــــــــــامــــــــــنالبشــــــــــریة للمــــــــــوارد ا، لمــــــــــالتنمیــــــــــة التربویــــــــــة دیة دورا هامــــــــــا فــــــــــي عملی

حـــــــــد أبـــــــــر ذ تعتإعلـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواءخـــــــــذة فـــــــــي النمـــــــــو قطـــــــــار المتقدمـــــــــة واألجتماعیـــــــــة فـــــــــي األواإل

.كثر حسما في تحقیق التنمیةالعنصر األ

ــــــــــذ اإلو  ــــــــــت الحكومــــــــــةأســــــــــتقالل من ــــــــــة ول ــــــــــیم الجزائری ــــــــــة والتعل ــــــــــة أقطــــــــــاع التربی ــــــــــرةهمی مــــــــــن كبی

جیــــــــــــة نتاتــــــــــــه اإلء، وزیــــــــــــادة كفاه مــــــــــــن ناحیــــــــــــةیتــــــــــــع فــــــــــــي حجــــــــــــم التعلــــــــــــیم و كمحیــــــــــــث التوســــــــــــ

ســــــــــس التشــــــــــریعیة التــــــــــي تعــــــــــزز حیــــــــــث وفــــــــــرت لــــــــــه األ.خــــــــــرىأوتحســــــــــین نوعیتــــــــــه مــــــــــن ناحیــــــــــة 

ـــــــــــق  ـــــــــــیم عـــــــــــن طری ـــــــــــة التعل ـــــــــــاء، وتمكنـــــــــــه مـــــــــــن تحقیـــــــــــق دیمقراطی مســـــــــــیرته وتســـــــــــهل عملیـــــــــــة البن

لزامیــــــــــة التعلــــــــــیم ومجانیتــــــــــه والتوســــــــــع فــــــــــي مؤسســــــــــاته لتســــــــــتقبل كافــــــــــة المــــــــــواطنین وفــــــــــق مبــــــــــدأ إ

.تكافؤ الفرص للجمیع

نفـاق العــام علـى التعلـیم فـي رفـع جودتـه فــي مصـر، رسـالة ماجسـتیر فـي االقتصـاد، جامعــة اإلدور منـى عمـر محمـد،1
.45ص،2012عین شمس ، 
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ـــــــــة التطـــــــــور  ـــــــــر مـــــــــن ویمكـــــــــن معرف ـــــــــي الجزائ ـــــــــیم ف ـــــــــة والتعل ـــــــــي قطـــــــــاع التربی ـــــــــوعي ف الكمـــــــــي والن

: و كما یلي ) 02-5(و ) 01-5(خالل المؤشرات المحتسبة في الجداول المرقمة 

.)2014-1990( في المراحل المختلفة للفترة ) فباأل( عداد المؤسسات التعلمیة والطلبة أ)1- 5(جدول رقم ال

المستوى الدراسي
1990/19912010/2011

معدل النمو السنوي المركب
1990-2011 %

الطلبةالمدارس الطلبة المدارس الطلبة المدارس 
%1,11-%94127418915211200233458850,87االبتدائيالتعلیم 

%3,76%24221423316490129803253,58التعلیم المتوسط 

%2,35%672752264181311988885,09التعلیم الثانوي 

63647327525098المجموع 

%2558224674311,99التعلیم العالي المتخرجینتطور عدد 

.عتمادا على احصائیات الدیوان الوطني لالحصائیات إعداد الباحث إمن : المصدر 

ـــة فـــي الطـــور ـــغ عـــدد الطبل ـــذ، لیبلـــغ عـــ4189152،)1991/1990(بتـــدائي لموســـم الدراســـي اإلبل دد تلمی

4720،)2000/2001(التالمیذ موسم واكب هذا التطور حجم الهیاكل من المدارس فارتفعت . تلمیذ950

15مــــــن 121مدرســــــة و729 ــــــع. 1999/2000قاعــــــة دراســــــة موســــــم 015 ــــــذ موســــــم عــــــددلیرتف التالمی

ورغـم تسـجیل معـدل مركـب سـنوي سـالب. تلمیـذ3345885تـوفر مـن معطیـات حسـب مـا2010/2011

كانــــت مســــتمرة ومتزایــــدة بمعــــدل ســــنوي مركــــب قــــدره اإلنشــــاءاتإنإلــــىفــــي عــــدد الطلبــــة )1,11%-(

وهـــو معــــدل یجــــاري تطـــور عــــدد الطلبــــة فـــي هــــذا الطــــور، والمالحـــظ فــــي الجزائــــر االنشــــار ).0,87%(

.المقصود للمدارس االبتدائیة و التركیز على المدارس الجواریة

وبمعــدل نمــو ، 2011ســنة 144885إلــى1990ســنة معلــم 151262تطــور مــن طیرأالتــمــا فیمــا یخــص أ

و الطلــب علــى التعلــیم االبتــدائي كإنعكــاس أوهــي تــدل علــى تراجــع الفئــة العمریــة . %0.21-سـالب قــدره 

.لثقافة االسر الجزائریة وانتهجاه ثقافة تنظیم النسل

ـــةإرقـــام فـــي األوالتخ ـــیم االبتـــدائي ألهتمـــام الحكومـــة بمرحل ـــل نهـــا القاعـــدة االالتعل ساســـیة النطـــالق الجی
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ــة التنمیــة وتحقیــق أحیــث ، المــتعلم ن مهمــة تعلــیم النشــأ هــي بحــد ذاتهــا عملیــة فعالــة لغــرض دفــع عجل

.جتماعيقتصادي واالالمستوى المطلوب من التقدم اال

فقــــد شــــهد ،ن التعلــــیم المتوســــط هــــي تكملــــة وحلقــــة ربــــط مهمــــة بــــین التعلــــیم االبتــــدائي والثــــانويأوبمــــا

ـــــر  ـــــرزه األاهتمامـــــا كبی ـــــك مـــــا تب ـــــام، حیـــــث مـــــن طـــــرف الحكومـــــة وذل فـــــي نالمتمدرســـــیكـــــان عـــــدد رق

ــــــــــــــیم المتوســــــــــــــط موســــــــــــــم 2186،)2002/2003(التعل 2980325، وارتفــــــــــــــع لیبلــــــــــــــغ متمــــــــــــــدرس338

متوســــــــطة بعــــــــدما كانــــــــت عــــــــددها فــــــــي موســــــــم 4901وفــــــــرت لهــــــــم . 2010/2011متمــــــــدرس موســــــــم 

النمــــــــو الســــــــنوي المركــــــــب وكــــــــان معــــــــدل .منهــــــــا خمســــــــة ملحقــــــــات،متوســــــــطة2000/2001،3419

، قریــــــــب منــــــــه كــــــــان معــــــــدل نمــــــــو الهیاكــــــــل 2011-1990للفتــــــــرة %3,76ن یعــــــــادلیدرســــــــتملعــــــــدد الم

2011اســــــــتاذ ســــــــنة 140098یــــــــؤطرهم .لــــــــنفس الفتــــــــرة%3,58متمثلــــــــة فــــــــي عــــــــدد المتوســــــــطات بــــــــــــ 

.بالمئة2.66وبمعدل نمو مركب 1990سنة 82741بعدما كان 

طیر أو الهیاكــــل وقــــد وفــــر لهــــم التــــأعــــداد الطلبــــة أكبیــــر مــــن حیــــث كمــــا شــــهد التعلــــیم الثــــانوي تطــــور 

مـــــــن مخرجـــــــات العملیـــــــة التكونیـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر، بعـــــــدما كانـــــــت نســـــــبة كبیـــــــرة مـــــــن المـــــــؤطرین مـــــــن 

ـــــــغ عـــــــدد األ،خـــــــرى أجنســـــــیات  ـــــــث بل ـــــــغ الموســـــــم 1990لســـــــنة 44283ســـــــاتذة حی م 2010/2011لیبل

ـــــــــــغ عـــــــــــدد ، %2.63ســـــــــــتاذ وبمعـــــــــــدل نمـــــــــــو مركـــــــــــب أ74550 ـــــــــــد بل ـــــــــــة للموســـــــــــم الدراســـــــــــي وق الطلب

.2.35%وبمعـــــــــدل نمـــــــــو مركـــــــــب 2011طالبـــــــــا ســـــــــنة1198888طالبـــــــــا لیبلـــــــــغ 1990/1991،752264

20لتبلـــــغ بعـــــد عملیـــــة البنـــــاء والتشـــــید لمـــــدة1990ثانویـــــة ســـــنة672كمـــــا تتطـــــورة البنیـــــة التحتیـــــة مـــــن

.%5.09وبمعدل نمو مركب ثانویة1813إلىسنة

ة بــــــالتعلیم الثــــــانوي وذلــــــك باعتبــــــاره مصــــــدرا هامــــــا فــــــي تــــــوفیر هتمــــــام الحكومــــــإرقــــــام تعكــــــس هــــــذه األ

مرحلــــــة التعلــــــیم الجــــــامعي التــــــي تســــــاهم فــــــي عملیــــــة التنمیــــــة إلــــــىعــــــداد الطلبــــــه إ و ،الطاقــــــة البشــــــریة

.جتماعیةقتصادیة واالاال
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ساســــیا لعملیــــة أصــــبح هــــدفا وأجتمــــاعي كــــم شــــمل التوســــع فــــي التعلــــیم تحریــــر المــــرأة مــــن التمیــــز اال

ـــــىاملة التـــــي تهـــــدف التنمیـــــة الشـــــ ـــــبالد فـــــي مختلـــــف الجوانـــــب مـــــن رفـــــعإل مســـــتوى معیشـــــة ســـــكان ال

.خرىأجتماعي والثقافي بین الجنسین من جهة االالتمییزجهة والحد من 

.تطور عدد المعلمین في كل مرحلة)02-5(جدول رقم 

%معدل النمو السنوي المركب1990/19912010/2011المستوى الدراسي

%0,21-151262144885دائيالتعلیم االبت
%827411400982,66التعلیم المتوسط
%44283745502,63التعلیم الثانوي

%2782863595331,28المجموع
.حصائیات حصائیات الدیوان الوطني لإلإعداد الباحث اعتمادا على إمن : المصدر 

: نفاق الحكومي على التعلیم في الجزائرتطور اإل : ثانیا 

هــداف التعلــیم للمؤسســات التعلمیــة لتحقیــق األإطــارفــي تمویــل التعلــیم هــو مجموعــة المــوارد المرصــدة

مــوال والسیاســة التعلمیــة فــي الجزائــر تعتمــد فــي تمویلهــا علــى المــوارد الحكومیــة فــي تــوفیر األالمســطرة، 

لمراحـل التعلــیم المختلفــة توزیــع هـذه المــوارد توزیعـا عــادال جـل أمــن و ، الالزمـة لهــا بسـبب مجانیــة التعلـیم

.یجابیة إوللحصول على نتائج 

فهــي تقــدم فــرص التعلــیم للمــواطنین كافــة،نفــاق علــى الخــدمات التعلیمیــةوقــد اهتمــت الحكومــة بزیــادة اإل

ربعــة التــياألمؤشــراتالومــن ،حــق یكفلــه الدســتور الجزائــري حــق التعلــیم ومجانیتــه، فهــوســتثناءإدون 

: عام على التعلیم وهي نفاق التعبر عن حجم اإل

على التعلیم كما یظهر في الموازنات الحكومیة اإلنفاقجمالي إ.

 نفاق على التعلیممن اإلالفردنصیب.

جمالي الناتج المحليإنفاق على التعلیم كنسبة من جمالي اإلإ.

 التعلیمةالمؤشر المركب للنواتج.



.الجزائـرفيي في تحقیق التنمیة االقتصادیة مساهمة ترشید اإلنفاق الحكوم:الفصل الخامس

248

بیة والتعلیم حیث تضـاغف عـدد الطلبـة والمدرسـیین نفاق الحكومي على التر رقام على زیادة اإلوتؤكد األ

وما ، زیادة عدد المؤسسات التربویة والتعلمیة وتوزعها في تراب الوطنإلىضافة إفي المراحل المختلفة 

زیـــادة نفقــــات التربیـــة والتعلــــیم مــــن إلــــىدى أممـــا ، جــــور و التعویضـــات المالیــــة تتبعهـــا مــــن زیـــادة األ

بمعـدل نمـو سـنوي مركـب ،م2011لـف دج سـنة أ6386082817إلـى1990لف دج سنة أ140012000

زیــادة نفقــات المیزانیــة العامــة، وكــذلك زیــادة عــدد المعلمیــین و إلــى، و تعــود هــذه الزیــادة %19.95قــدره 

إلىدت أزیادة عدد المؤسسات التربویة و التعلمیة والتي إلىضافة إاالداریین لجمیع المراحل الدراسیة، 

ارتفــاع كلفــة إلــىضــافة إجــور والمخصصــات للعــاملین و المــوظفین فــي هــذا القطــاع، تــب واألزیــادة الروا

.2011دج سنة 20519.36إلى1990دج سنة 1179.16الطالب الواحد في مراحل التعلیم المختلفة من 

ـــــــیم مـــــــن  دج ســـــــنة 1179.16وكـــــــذلك ارتفـــــــاع فـــــــي نصـــــــیب الفـــــــرد الواحـــــــد مـــــــن نفقـــــــات التربیـــــــة والتعل

.%2.81وبمعدل نمو مركب. 2011دج سنة20519.36إلى1990

جمالي ونفقات المیزانیة العامةتطور النفقات التعلیم ونسبتها من الدخل القومي اإل) 03-5(جدول رقم 

.)2014-1990( للفترة 

في الملحق االحصائي 

نفــــــــــاق كثــــــــــر تجســــــــــیدا للواقـــــــــع عنــــــــــدما تنســـــــــب قــــــــــیم اإلأعلــــــــــى التعلـــــــــیمنفـــــــــاقصــــــــــور اإلتبـــــــــدوو 

ســـــــــــتثمرت حكومـــــــــــات إ، فقـــــــــــد حجـــــــــــم الـــــــــــدخل القـــــــــــوميإلـــــــــــىزانیـــــــــــة العامـــــــــــة للحكومـــــــــــة المیإلـــــــــــى

ـــــــــة أمیركـــــــــا الشـــــــــمالیة و أ ـــــــــا الغربی ـــــــــیم أوروب ـــــــــي مجـــــــــال التعل ـــــــــة ف ـــــــــى نســـــــــب مـــــــــن المـــــــــوارد القومی عل

فریقیــــــــــا جنــــــــــوب إ و %4.9وتلیهــــــــــا الــــــــــدول العربیــــــــــة ،جمــــــــــالي النــــــــــاتج المحلــــــــــيإمــــــــــن %5.6بلغــــــــــت 

روبـــــــــــا الوســـــــــــطى أومنطقـــــــــــة اریبيتنیـــــــــــة والكـــــــــــالمیركـــــــــــا الأمـــــــــــا منطقـــــــــــة أ. %4.5الصـــــــــــحراء

ـــــــــــــرب  ـــــــــــــىوالشـــــــــــــرقیة فهـــــــــــــي اق ـــــــــــــوالي%4.2و%4.4المعـــــــــــــدل العـــــــــــــالمي بنســـــــــــــبتي إل ـــــــــــــى الت . عل

ســــــــــیا الشــــــــــرقیة ومنطقــــــــــة أســــــــــیا الوســــــــــطى و أنفــــــــــاق الحكــــــــــومي فــــــــــي دنــــــــــى مســــــــــتوى لإلأن أونجــــــــــد 
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.1جمالي الناتج المحليإفقط من %2.8المحیط الهادي بنسبة 

إلـى2000، للتراجـع سـنة GDPمـن 1996سـنة %4.75التعلـیم نفـاق علـى وفي الجزائر بلغت نسبة اإل

2009ســــنوات لترتفــــع علــــى التــــوالي، %3.16، %3.23إلــــى2008و 2007لتــــنخفض ســــنوات 3,75%

.%2011،5.2بلغ سنة تو 2010و

تماشـــــــــیا مـــــــــع التوســـــــــع ن نفقـــــــــات التربیـــــــــة والتعلـــــــــیم بقیـــــــــت تتزایـــــــــد بشـــــــــكل منـــــــــتظم تقریبـــــــــا أرغـــــــــم و 

نخفـــــــــــــاض فـــــــــــــي نســـــــــــــبة نفقـــــــــــــات التربیـــــــــــــة  ن اإلأالإ. التربیـــــــــــــة والتعلـــــــــــــیمالســـــــــــــنوي فـــــــــــــي قطـــــــــــــاع

%11.7إلـــــــــــــــى1990ســـــــــــــــنة ،%21.1ـبـــــــــــــــالنفقـــــــــــــــات العامـــــــــــــــة والتـــــــــــــــي تتـــــــــــــــراوحإلـــــــــــــــىالتعلـــــــــــــــیم 

نفــــــــــــاق التوســـــــــــع الكبیــــــــــــر فــــــــــــي اإلإلــــــــــــىیرجــــــــــــع ، %11,4نســـــــــــبة2011لتبلــــــــــــغ ســــــــــــنة. 2002ســـــــــــنة

كبـــــــــر مـــــــــن أمـــــــــة خـــــــــرى، حیـــــــــث كانـــــــــت الزیـــــــــادة فـــــــــي نفقـــــــــات العاغـــــــــراض األالحكـــــــــومي علـــــــــى األ

.الزیادة في نفقات التربیة والتعلیم

.2011-1990للفترةجمالي الناتج المحليإ جمالي االنفاق العام و إ نفاق على التعلیم و تطور اإل ) 01-5(رقم الشكل 

.عتمادا على معطیات الجداول ذات العالقة إعداد الباحث إ: المصدر 
ـــىوبرجـــوع  ـــة والتعإل ـــة لتربی ـــیم للجمیـــع المعـــاییر الدولی ـــر العـــالمي لرصـــد التعل ـــیم الصـــادرة  فـــي التقری ل

ن الجزائـــر حققـــت ارقامـــا متباینـــة وذلـــك مـــاأالصـــادرة عـــن منظمـــة االمـــم المتحـــدة لتربیـــة و التعلـــیم نجـــد 

:یوضحة الجدول التالي

تـاریخ التصـفح .9، ص2007، مقارنة احصائیات التعلیم عبر العالم ، معهد الیونسكو لالحصاء ،الموجز التعلمي العالمي1
22/08/2015  ..ar.pdf-http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ged07
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.2010المؤشرات العالمیة لتربیة والتعلیم لسنوات ) 04- 5(الجدول رقم 
لعالمادول الدول العربیةتركیامصرئرالجزامؤشرات تنمیة التعلیم

7372917584%) سنة فما فوق 15( معدل محو امیة الكبار 

--7.53.71.8.االبتدائي والتسرب منها الرسوب في مرحلة التعلیم 
---2326.بتدائيالمعلمین في اإلإلىنسبة التالمیذ 

4.43.73.04.54.8.جماليالناتج القومي اإلجمالي كنسبة مئویة مننفاق الحكومي اإلاإل

16.714.0-20.311.9.جمالينفاق الحكومي اإلنفاق على التربیة والتعلیم كنسبة من اإلاإل

.منظمـــة االمـــم المتحـــدة لتربیـــة و التعلـــیممـــن جمـــع الباحـــث اعتمـــادا علـــى التقریـــر العـــالمي لرصـــد التعلـــیم للجمیـــع ،: المصـــدر 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218003a.pdf

):قطاع الصحة والسكان ( الشؤون الصحیة :المطلب الثاني 

زایـد خـذ فـي التأن هـذه النسـبة تأقتصـادي الـوطني، كمـا صبح قطاع الصحة یشـكل نسـبة كبیـرة مـن االأ

نفـاق علـى الرعایـة الصـحیة ارتفعـت نسـبة اإلففي الوالیات المتحدة علـى سـبیل المثـالاخرإلىمن عام 

%15.9إلــىثــم وصــلت 1990عــام %12.2إلــى1980عــام %5.1جمــالي مــن مــن النــاتج المحلــي اإل

2000.1عام 

كذلك ما یشـهد العـالم . و الغنیةأجتماعیة لكل الدول سواء الفقیرة هداف اإلتعتبر الصحة على قمة األو 

مــو مــراض التــي تشــكل خطــرا علــى اســتقرار المجتمــع والنعــدد مــن األخیــرة مــن ظهــورفــي الســنوات األ

.قتصادي مثل االیدز وغیرهااإل

، حیـث 1948الـذي قدمتـه عـام WHO(world Health Organization(وفي تعریف منظمة الصحة العالمیة 

" و العجــزأالســالمة البدنیــة والعقلیــة والنفســیة ولیســت مجــرد غیــاب المــرض حالــة"نهــا أعرفـت الصــحة ب

نـواحي الحالـة الصـحیة،ن التعریـف السـابق قـد ركـزأعلـى الـرغم مـن ،و Lockerشار أوفي هذا الصدد 

.ما على القضاء على المرض والعجزن تاریخ استخدام الرعایة والخدمات الصحیة یؤكد تركیزهأال إ

نتاجیــة النفقــات العامــة الصــحیة دراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه فــي الفلســفة االقتصــادیة، إ، حســنى ابــراهیم عبــد الواحــد1
.66ص 2007جامعة حلوان ، 
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ي جهـــــود لتحســــــین الصـــــحة هــــــو ن الهـــــدف العــــــام ألأإلــــــىشـــــارت أحیــــــث Downieوفـــــي دراســــــة لــــــ

یجــــابي بكافــــة عناصــــره الجســــدیة والعقلیــــة والنفســــیة، والبعــــد الســــلبي التحســــین المتــــوازن بــــین البعــــد اإل

.اص بالوقایة في المجاالت السابقةالخ

مـدى الـذي مـن خاللـه ال" نها أعادة ضیاغة تعریف المنظمة الصحة العالمیة عرفت الصحة على إوفي 

".شـــباع الحاجـــات، والقـــدرة علـــى تغیـــر البیئـــة إ دراك الطموحـــات و إو الجماعـــة ســـویا مـــن أیـــتمكن الفـــرد 

ولــذلك . نتــاجعلــى العمــل واإلنســان القــدرة وتمثــل الصــحة وفقــا للتعریــف الســابق مــوردا هامــا یعطــي لإل

العامل الفعال لبقاء الفرد عنصـرا نسانیة، كونهاساس لكل المجتمعات اإلاألاعتبرت صحة الفرد الهدف 

جتمـــاعي بكفـــاءة تـــؤمن بقـــاء حیاتـــه و تطورهـــا حیویـــا منتجـــا قـــادرا علـــى مزاولـــة نشـــاطه االقتصـــادي واال

.رقي وتقدم المجتمع الذي یعیش فیهوتضمن 

وفي . قتصادیة للفردنتاجیة اإلساس لإل، و األس المال البشريأهم مكونات ر ألیم تشكل الصحة والتعو 

Jeffreyشـــار أالصـــدد هـــذا Sachsإلـــىهـــم العوامـــل التـــي تـــؤدي أن الصـــحة الجیـــدة لســـكان تمثـــل أإلـــى

.جل الطویلقتصادي في األ، وزیادة معدالت النمو اإلخفاض معدالت الفقرنإ

ثر الصحة على التنمیة هـي التكلفـة االقتصـادیة المرتفعـة بشـكل كبیـر أونقطة البدایة عند الحدیث عن 

ض الـــدخل الكلـــي علـــى تخفـــیإلـــىمـــراض تـــؤدي األحیـــث . مـــراض التـــي یمكـــن تجنبهـــاللقضـــاء علـــى األ

.النمو االقتصاديإلىي جهود أاقة عإوبالتالي مستوى المجتمع

خفــاض المســتوى نإن الــدول التــي تعــاني مــن أقتصــاد الكلــي علــى وتؤكــد البیانــات الخاصــة بمؤشــرات اال

شـارت دراسـة أحیث . الت عالیة ومستمرة من النموطول لتحقیق معدأوقت إلىاج الصحي والتعلیم تحت

 "Philipson " و"Soares "لــف ألكــل 100إلــى50ن الــدول التــي بلــغ فیهــا معـدل وفیــات الموالیــد بــین أإلـى

مــا أ، )1997-1962(خــالل افتــرة %3.7قــد حققــت معــدالت نمــو بمتوســط ســنوي بلــغ ،طفــل مــن الموالید

لـف ألكـل 150فـي مسـتوى الـدخل وذات معـدل وفیـات الموالیـد یبلـغ خرى المشابهة لهابالنسبة للدول األ
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1.خالل نفس الفترة%1معدالت نمو بمتوسط سنوي مقداره من الموالید فقد حققت 

لفیـــة نمائیـــة لألهـــداف اإلهـــداف العالمیـــة لتحســـین الصـــحة مـــن خـــالل مایســـمى باألولقـــد تمـــت بلـــورة األ

MDGs(Millennium Development(الجدیـدة  Goalsن والتــي تمــت الموافقـة علیهــا مــن حكومـات الــدول مــ

هـداف تخفـیض الفقـر بصـفة عامـة، وتحسـین ه األهـم هـذأوكـان مـن . 2000لفیة فـي عـام خالل لجنة األ

، تخفــیض هــداف الاللفیــة ألالخمســةهــدفوجــاء فــي نــص الغایــة الرابعــة مــن ال. الصــحة بصــفة خاصــة

من مسـتویاتها فـي عـام %75مهات بنسبة معدل وفیات األو تخفیض%66معدل وفیات االطفال بنسبة 

2015.2والحد من انشار االمراض الوبائیة مثل االیدز قبل نهایة عام 2015بحلول عام 1990

نفاق الصـحي نفاق على الشؤون الصحیة في معظم دول العالم، والمقصود باإلزداد اإلإو نتیجة لذلك 

مـل أو كـان هنـاك أو لـم یتحقـق، أنفـاق سواء تحقق الهـدف مـن اإلكل ما ینفق بهدف صحة الفرد ( هو 

).و ال أفي تحقیقه 

: 2014-1990واقع الصحة العمومیة في الجزائر للفترة : اوال

رتقـاء بصـحة جل اإلأما في الجزائر فقد وضعت العدید من الخطط الصحیة وعلى فترات متتالیة من أ

2014-1990مات الصحیة والواقـع الصـحي فـي الجزائـر للفتـرة و یمكن تقویم مدى تطور الخد.المواطن

: ستخدام المؤشرات التالیةإمن خالل 

:عدد السكانبالنسبة لعدد االطباء .أ

طبیـب 56209إلـى1990طبیب سـنة 23550طباء من األزدیاد عددإالتاليیتضح من خالل الجدول
حیـث  ،طباء لكـل فـرد بتحسـنكس على عدد األنعإ، هذا العدد تضاعف مرتیننأوالمالحظ 2010سنة 

.2010فرد سنة 640بلغ مقبل كل طبیب 

1 Tomas Philipson and Rodrigo Soares The University of Chicago, Human Capital, Longevity, and Economic
Growth: A Quantitative Assessment of Full Income Measures ,Working Paper , World bank , April 2001, p 22.
http://siteresources.worldbank.org/INTABCDEWASHINGTON2001/Resources/philipson.pdf.

.2000، تحسین اداء المنظمات الصحیة ، منظمة الصحة العالمیة ،  طبع في فرنسا ، 2000التقریر الخاص بالصحة في العالم 2
http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_ar.pdf.



.الجزائـرفيي في تحقیق التنمیة االقتصادیة مساهمة ترشید اإلنفاق الحكوم:الفصل الخامس

253

ـــــاء األأمـــــا عـــــدد أ ـــــع مـــــن إســـــنان فقـــــد طب ـــــى7119رتف ـــــرة الدراســـــلخـــــال11366إل ة و تماشـــــیا مـــــع فت

1990ســـــنان بعـــــدما كـــــان فـــــي ســـــنة أفـــــرد مقابـــــل كـــــل جـــــراح 3093، حیـــــث بلـــــغ زدیـــــاد عـــــدد الســـــكانإ

ـــــغ  ـــــك ب.3476یبل ـــــت إو عـــــزز ذل ـــــوطن حی ـــــي ال ـــــاد عـــــدد الصـــــیادلة ف صـــــیدلي 20134رتفـــــع مـــــن إزدی

.مواطن لكل صیدلي3962وهو ما یمثل . 2010صیدلي سنة 9081إلى1990سنة 

حـد أكبر من الزیادة السـكانیة تعتبـر أسنان بنسبة ن الزیادة عدد االطباء وجرحي األأومما ال شك فیه 

بالتــالي تطــور الحالــة الصــحیة و الوضــع الصــحي اســباب خفــض نصــیب الطبیــب الواحــد مــن الســكان و 

.بشكل عام

سنان وعدد الصیادلة ومجوع السكان لكل طبیبعدد االطباء وعدد جرجي األ)05-5(جدول رقم 
.2014-1990للفترة 

في الملحق االحصائي 

:مجموع السكانإلىةُ سرَ عدد المستشفیات وعدد األَ .ب

حصـائیات وتغیـر تصـنیف الوحـدات العالجیـة فـي إللعـدم دقـةذ ن عدد المستشقیات في تذبـأالمالحظ 

ن نصــیب كــل الفــرد مــن المستشــفى فــي الجزائــر فــي تراجــع رغــم مخططــات التنمیــة أكیــد كــل مــرة، واأل

ةُ ســرَ ن عــدد األأســنة نــرى 20خــاللتــدة مطــول فتــرة الدراســة المرغــم خــرى و و المالحظــة األ، المتعاقبــة

ن القطـاع لـم یسـتطیع أوالمسـتنتج .مواطن500تراوح كمعدل سریر لكل و هي ت،لكل مواطن شبه ثابتة

.مواكبة الزیادة الحاصلة في السكان رغم البرامج القیمة التي رصدة لغرض تحسین الصحة للمواطنین

ــــ ــــرا جــــدا بالنســــبة لكــــل مستشــــفى وهــــو مــــا یــــؤدي 119575رقم الف ــــر كبی مــــواطن لكــــل مستشــــفى یعتب

دمات الصــــحیة وانخفــــاض فــــي كفــــاءة العــــالج نتیجــــة زیــــادة الطلــــب حــــدوث عجــــز فــــي تقــــدیم الخــــإلــــى

.على الخدمات الصحیة بسبب الزیادة السكانیة

عیــــــــادات متعــــــــددة عــــــــدد الرتفــــــــع إولكــــــــن ال نغفــــــــل التطــــــــور الحاصــــــــل فــــــــي الصــــــــحة الجواریــــــــة فقــــــــد 
كمــــــا شـــــــهدت ، نجـــــــازاتســـــــنة مــــــن اإل20بعـــــــد مایقــــــارب520إلــــــى1990ســـــــنة 510مــــــن الخــــــدمات
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ــــــوالدة ــــــغ دور ال ــــــت ســــــنة 2010ســــــنة 528مســــــاهمة القطــــــاع الخاصــــــة بشــــــكل ملفــــــت لتبل بعــــــدما كان
واكـــــب هـــــذا التطـــــور المحتشـــــم نمـــــو فـــــي عـــــدد الصـــــیدلیات الخاصـــــة منهـــــا والعامـــــة ، 1990ســـــنة 475

ذلــــــك الطــــــابع الشــــــبه صــــــیدلیة شــــــجع علــــــى9264إلــــــىلترتفــــــع 1991صــــــیدلیة ســــــنة 2954فبلغــــــت 
.التجاري لنشاط

مجموع السكان في الجزائرإلىسرةُ المستشفیات وعدد األعدد )06- 5(الجدول رقم 
.2014-1990للفترة 

في الملحق االحصائي 
:شهرا 12طفال دون سن وفیات األ.ج

ــــیس لألطفــــال مــــن المؤشــــرات األتعتبــــر وفیــــات األ ــــة الصــــحیة ل طفــــال فقــــط ساســــیة التــــي تبــــین الحال

،فیــــــهجتماعیــــــة قتصــــــادیة واالضــــــاع االو ومســــــتوى تطــــــور األ،ي بلــــــدأنمــــــا لمجمــــــوع الســــــكان فــــــي إو 

ــــــالمعلوم  ــــــوة العمــــــل المســــــتقبلیة و ن األأف ــــــالي فهــــــم ق ــــــال یشــــــكلون قاعــــــدة الهــــــرم الســــــكاني وبالت ن أطف

.نتاجیة المستقبلیةخسارة في الطاقة اإلإلىزیادة وفیاتهم تؤدي 

.2014-1990تحسن وضع الوالدات في الجزائر للفترة ) 07- 5(الجدول رقم 
حصائي في الملحق اال

ن أو المالحــظ لكــل الــف46.8بمعــدل 36270بلــغ عــدد الوفیـات الرضــع 1990فـي بدایــة الدراســة سـنة 

.و هو مؤشر جید لتحسلكل الف23.7إلى2010نخفاض لیصل سنة المعدل كان دائم اإل

نقطة في معدل وفیات 12.3نخفاضا بـ إشهدت 2013- 2002ن الفترة ما بین أإلىوتجدر االشارة 

سجل معدل حیث) 2007-2002(في الفترة الممتدة ما بین أكثر ن وتیرة هذا التراجع كانت أال إالرضع، 

، 2013و 2008مقارنة بالفترة الممتدة ما بین ،السنة/ نقطة1.7وفیات الرضع متوسط انخفاض بلغ 

0.6مقدر بــ نخفاض إلت متوسط جیث سحهمیة أقل أوالتي كانت فیها وتیرة االنخفاض لهذا المؤشر 

لكل 22.0لیبلغ2014و2013نقطة مابین 0.4وشهد معدل وفیات الرضع تراجعا قدر بـ ،السنة/ نقطة

.1ناثلدى اإللكل الف20.4لدى الذكور ولكل الف23.5مع تباینات حسب الجنسین لیسجلالف

.، الدیوان الوطني لالحصائیات 2013و2014دیمغرافیا الجزائر 1
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:2014-1990في الجزائر للفترة الخدمات الصحیةعلى نفاق الحكومي اإل تطور :ثالثا 

384رتفعت نفقاتها منإمن هذا التوسع في الخدمات الصحیة من قبل الحكومة فقد نطالقاإو لـفأ000

%24.46وبمعـــدل نمـــو ســـنوي مركـــب قـــدره 2014دج ســـنة لـــفأ365946753إلـــى1990دج ســـنة 

.%18.52قدره2014-2000عدل نمو سنوي مركب للفترة مبو ، 1991للفترة االجمالیة اعتمادا على سنة 

.في المرفق االحصائي)08-5( یتضح ذلك من الجدول رقم 

.2014-1990تطور النفقات العامة على قطاع الصحة  )08- 5(جدول رقم 

.في الملحق االحصائي 

ن أنفــاق علــى الخــدمات الصــحیة كــان فــي تزایــد مســتمر خــالل فتــرة الدراســة، كمــا ن اإلأحیــث نالحــظ 

. 1990ســـنة %0.46جلت نســـبة متواضــعة فـــي بدایـــة الفتــرة التـــي بلغـــت لنفقـــات العامـــة بعــد ماســـنســبتها

ى لــعأنأفتــرة الدراســة، و طــول%5، وتحــافظ علــى نســبة تقــارب علــى 1996ســنة %5.30إلــىلترتفــع 

ن النفقات أویجدر االشارة على ، 2014سنة %10.66إلىوارتفعت %9.3ــ ب2012نسبة لها سجلت سنة 

ذلـك العدیـد مـن المشـاریع إلـىیضـاف ،خدمات العالجیـة و الرعایـة الصحیةالصحیة ال تقف فقط عند ال

بـالرغم مـن زیـادة النفقـات و .قتصـادیةنعـاش والتنمیـة اإلدرجـت فـي المخططـات اإلأو ةنشـأأالصحیة التي 

0.8جمالي منخفضة حیث تراوحت ما بین ن نسبتها من الناتج المحلي اإلأإلىعلى الحاجات الصحیة 

.بالمئة خالل فترة الدراسة1.17بالمئة و

ن أال إر االقتصــــادي اســــتقر فتــــرة اإلطــــولرغــــم التطــــورات التــــي شــــهدها القطــــاع الصــــحي فــــي الجزائــــر 

ویبـرز ذلـك مـن خـالل العدیـد مـن ، الخدمات الصحیة ال تزال دون مستوى الحاجات السكانیة كما وكیفـا

مولــود حــي، فـي حــین بلــغ لـف ألكــل 41طفـال دون الخامســةال وافیــات األمــحتإالمؤشـرات الصــحیة مثـل
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.1یطالیاإ لمنیا و أفي فرنستا و 4في كند و6بلغ في، و جنتیناأل15ردن وفي األ20الرقم

رقـــام المســـجلة فـــي الـــدول بعیـــد علـــى األ180مولـــود حـــي 100.000لكـــل مومـــة نســـبة وفیـــات األســـجلت

معـدل وبلـغ .یرلنـداإفـي 1بلـغ فـي حـین ،لمانیـاأسـبانیا و إفـي 4و 60المشابهة حیث بلغ في المكسیك 

مــع .2و فــي بلجیكــا 11فــي حــین بلــغ فــي البرازیــل ، )مولــود حــي1000لكــل24(وفیــات حــدیثي الوالــدة 

%59إلــى1999-1990للفتــرة %77معرفــة مــنشــراف عــاملین مختصــین ذو والدة باإلتحســن فــي نســبة الــ

.2008-2000للفترة 

یــــــــة التحیـــــــــة مقارنـــــــــة مــــــــع المعـــــــــدالت العالمیـــــــــة مــــــــا فیمـــــــــا یخـــــــــص القــــــــوى العاملـــــــــة الصـــــــــحیة والبنأ

.فشكل التالي یوضح موقع الجزائر من دول العالم 

یوضح القوى العاملة الصحیة والبنیة التحیة في الجزائر: )02-5(الشكل رقم 
.مقارنة مع المعدالت العالمیة

.114، ص2010حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیة العالمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاإل: المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/AR_WHS10_Full.pdf?ua=1.

ت وفــاتهم قبــل بلــوغهم الخامســة الاحتمــا(طفــال دون الخامســة ألا، معــدل وفیــات 2010حصــاءات الصــحیة العالمیــةاإل1
.24صنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة العالمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،، م)مولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي1000لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/AR_WHS10_Full.pdf?ua=1
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مــن و المــواطنینحكومــة والقطــاع الخــاص والقطــاع الخــارجي، للنفــاق الصــحي فــي الجزائــروبمقارنــة اإل

.)09-5(من خالل الجدول رقماقي دول العالم والمعدل العالمي مع بجیوبهم

.2007نفاق في الجزائر مع دول العالم رن نسب اإل ایق) 09-5(رقم جدول

دول العالمالدول العربیةاالردنالجزائرنسبة االنفاق الصحي

4.48.94.19.7جمالياإلالناتج المحلي الصحة كنسبة مئویة من نفاق على اال إجمالي 

81.660.655.559.6الصحةعلىاالنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئویة من إجمالي نفاق اإل 

18.439.444.540.4الصحةعلىنفاق اإل إجمالي الخاص على الصحة كنسبة مئویة مننفاقاإل 

10.711.47.515.4وميالحكاالنفاق الحكومي العام على الصحة كنسبة مئویة من إجمالي نفاق اإل 

0.14.71.80.2على الصحةنفاق اإل الموارد الخارجیة المكرسة للصحة كنسبة مئویة من إجمالي 

173248416802)رال بالدو (سعر الصرف نفاق على الصحة حسب متوسط معدلنصیب الفرد من إجمالي اإل 

141150282478)االمریكير ال بالدو (لصرف نفاق الحكومي على الصحة بمتوسط سعر انصیب الفرد من اإل 

.132نفاق الصحي ص الجداول الخاصة باإل . 2010عتمادا على التقریر منظمة الصحة إعداد الباحثإمن : المصدر 

قتــراب مــن المعــدالت ســتثمارت المهمــة فـي قطــاع الصــحة والتطــور الـذي شــهده فــي الجزائـر واإلرغـم اإل

تباین فـي التوزیـع الجغرافـي للخـدمات الصـحیة فـي الختالت منها المسجلة واإلالعالمیة، و رغم النقائص 

بــین المنطــاق الداخلیــة والصــحراویة والمــدن الســاحلیة، وتركــز معظــم التخصصــات فــي العاصــمة الــبالد

.وبعض المدن الكبرى

ــــــــــــات األكمــــــــــــا ــــــــــــاب التخطــــــــــــیط الصــــــــــــحي مــــــــــــن المعوق ــــــــــــر غی ــــــــــــة الصــــــــــــحیة یعتب ساســــــــــــیة للتنمی

ـــــــــبال ـــــــــي ال ـــــــــي یعـــــــــاني منهـــــــــا القطـــــــــاع الصـــــــــحيالشـــــــــاملة ف . د وعـــــــــامال للعدیـــــــــد مـــــــــن المشـــــــــاكل الت

حتیاجـــــــــــات المســـــــــــتقبلیة للســـــــــــكان ن یســـــــــــتهدف تلبیـــــــــــة اإلأن التخطـــــــــــیط الصـــــــــــحي ینبغـــــــــــي أذلـــــــــــك 

مـــــــــــن خـــــــــــالل تعبئـــــــــــة المـــــــــــوارد المتاحـــــــــــة حالیـــــــــــا وتوجیههـــــــــــا نحــــــــــــو ،مـــــــــــن الخـــــــــــدمات الصـــــــــــحیة

فیهـــــــــا الجوانـــــــــب التـــــــــي معالجـــــــــة المشـــــــــاكل الصـــــــــحیة للمجتمـــــــــع القائمـــــــــة فعـــــــــال والمتوقعـــــــــة وبمـــــــــا 

.تؤثر فیه و أتساهم في تشكیل الوضع الصحي 
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التنمیــــة االقتصــــادیة فــــي دفــــعفــــيعلــــى القطاعــــات االقتصــــادیة االنفــــاقدور:الثــــانيالمبحــــث 
.2014-1990الجزائر للفترة 

قتصـــادیة والنقـــل عتیادیـــة علـــى الشـــؤون المالیـــة واالنفـــاق جمیـــع النفقـــات اإلیشـــمل هـــذا النـــوع مـــن اإل

وتلعب هذه النفقات دورا مهما من خـالل مسـاهمتها فـي دعـم ، الجماعات المحلیةوالشؤون والمواصالت

المســؤولة عــن توجیــه النشـــاط المــدریات الــوزارات و ٕامكانیـــاتتعزیــز قــدرات و و االقتصــادیةخطــة التنمیــة 

كــــالطرق ( س المــــال القــــوميأدامــــة ر إ، وكــــذلك الوطنیــــةقتصــــادي وتنفیــــذ مشــــروعات خطــــط التنمیــــة اإل

ساســـیة لتلـــك وغیرهـــا مـــن الموجـــودات الثابتـــة التـــي تـــوفر المســـتلزمات األ) والجســـور والمبـــاني والمعـــدات

: هذه النفقات و دورها في التنمیة االقتصادیة وكما یأتيهم أوسنتناول دراسة .1الخطط

: ة في الجزائرقتصادیاالنفاق الحكومي على قطاع النقل والمواصالت ودعم التنمیةاإل : ولالمطلب األ 

همیـة وسـائط النقــل فـي تلبیــة أإلــىولـى للنمـو تؤكـد تجـارب العدیــد مـن الـدول العــالم خـالل المراحــل األ

ستثمارات، وفي من مجموع اإل%56نسبة 1896حاجات النمو، ففي الیابان مثال شكل هذا القطاع سنة 

النقــل التــي لهــا عالقــة مباشــرة جــل تهیئــة وســائطأمــن %49ســتثمارات فــي القطــاع بلغــت اإل1913ســنة 

وما یتطلبه مـن تهیئـة الطـرق البریـة والبحریـة لـربط المنـاطق الزراعیـة و ، جتماعيتصادي واالبالنمو اال

ویعتبـر تخلـف قطـاع ، شـباع الحاجـات االقتصـادیةالصناعیة و توسیع رقعة السوق وتوزیـع المنتجـات إل

خـذة فـي األقطـار ساسـیة لتنمیـة االقتصـادیة فـي األالنقل و المواصـالت بمعظـم مرافقـه مـن المعوقـات األ

.النمو بشكل عام

: همیة قطاع النقل والمواصالت في الجزائرأ: وال أ

نقـــــــل إلــــــىجــــــراءات التنظمیـــــــة التــــــي تهـــــــدف نــــــه مجموعـــــــة الطــــــرق والوســـــــائط واإلأیعــــــرف النقـــــــل ب

مفهـــــوم ،Robinson&Bamfordویعـــــرف روبنســـــون وبـــــامفرد ، خـــــرأإلـــــىنتاجـــــه مـــــن مكـــــان إ نســـــان و اإل

، رســالة دكتــوراه فــي 1978القتصــادیة فــي العــراق بعــد عــام ، اثــار النفقــات العامــة فــي التنمیــة اشــاكر محمــود شــهاب1
.1989االقتصاد ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة المستنصیریة ، 
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ــــل  ـــــ النق ــــل بحركــــة األ"بـ ــــق النق وبلغــــة االقتصــــاد لهــــذا المفهــــوم ،"شــــخاص والســــلع لغــــرض معــــینیتعل

ویكـــــون ،و البضـــــائعأن الطلـــــب علـــــى النقـــــل یشـــــتق مـــــن الطلـــــب علـــــى تســـــهیل حركـــــة االشـــــخاص إفـــــ

نتــــاج ویركــــز نــــه عامــــل مــــن عوامــــل اإلأعمــــال نــــه یــــوفر خدمــــة ویشــــیر رجــــال األأالنقــــل مفیــــدا طالمــــا 

1.ا التعریف على العالقة بین النقل واالقتصادهذ

ــــــادل المكــــــاني إل ــــــل قطاعــــــا مســــــتقال ومهمتــــــه التب ــــــل ویمثــــــل النق ــــــؤدي النق نتــــــاج المجتمــــــع، وبــــــذلك ی

قتصــــاد ببعضــــها بعضــــا وخــــدمتها، وبالتــــالي یعمــــل علــــى الــــربط بــــین وظیفــــة ربــــط جمیــــع قطاعــــات اإل

.مواطن االنتاج واالستهالك والخدمات

سـلوب حیـاة الشـعوب وعلـى التطـور االقتصـادي لهـا، فهـو یقـدم ألنقل بشـكل كبیـر علـى كما یؤثر نظام ا

ویســاعد المشــروعات علــى . كثــر نفعــاأمــاكن التــي تكــون األإلــىنتقــال الســلع و الیــد العاملــة الوســیلة إل

غیر سواق واستغالل الموارد البشریة الماكن االكثر مالءمة، وبالتالي یساهم في توسیع األالتوطن في األ

2".النقل یزیل عدم المنفعة التي یفرضها بعد المسافة" مستخدمة، وبعبارة قصیرة 

ســـــــس ســـــــس، وتعـــــــدد األقســـــــام عدیـــــــدة تتحـــــــدد وفقـــــــا للعدیـــــــد مـــــــن األأویتكـــــــون النقـــــــل عامـــــــة مـــــــن 

ـــــــــابع مـــــــــن  ـــــــــأهـــــــــذا ن ـــــــــل یت ـــــــــوم بتقســـــــــیم حثر بشـــــــــكل أن النق ـــــــــالبعض یق اســـــــــم بظـــــــــروف تشـــــــــغلیة، ف

.ل بالســـــــــــیارات والنقـــــــــــل بالســـــــــــكك والنقـــــــــــل بالطـــــــــــائراتالنقـــــــــــإلـــــــــــىالنقـــــــــــل تبعـــــــــــا لوســـــــــــائط النقـــــــــــل 

خــــــــر یحــــــــدد النقــــــــل بواســــــــطة الوســــــــط الــــــــذي تســــــــیر فیــــــــه هــــــــذه الوســــــــائط كــــــــان یقــــــــال والــــــــبعض األ

ن یوصـــــــــف أالنقـــــــــل المـــــــــائي والنقـــــــــل البـــــــــري والنقـــــــــل البحـــــــــري، ویفضـــــــــل المتخصـــــــــون فـــــــــي النقـــــــــل 

.النقل بالوسط الذي تسیر فیه وسیلة النقل

ــد العزیــز محمــد1 ــد الفتــاح عب -1990، النقــل الجــوي واثــر علــى االســتقرار و التنمیــة فــي الوالیــات الجنوبیــة للفتــرة عب
.32، ص 2007سالمیة ، ، رسالة ماجستیر ، جامعة أمدرمان اال2005

دراسـة میدانیـة " ، تحسـین جـودة خـدمات نقـل الركـاب مـن منظـور ادارة الجـودة الشـاملةدانیا محمد سمیر زین العابدین2
.58، ص 2010دارة االعمال، جامعة تشرین،إرسالة ماجستیر في "على قطاع النقل البري للركاب في محافظة الالذقیة 
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.توصیف النقل حسب الوسط الذي تسیر فیه واسطة النقل)03-5(تي رقم ویوضح الشكل األ 

دراســــة " ، تحســــین جـــودة خــــدمات نقــــل الركــــاب مــــن منظــــور ادارة الجــــودة الشــــاملةمحمــــد ســــمیر زیــــن العابــــدین: المصــــدر
ـــــة  ـــــي محافظـــــة الالذقی ـــــري للركـــــاب ف ـــــل الب ـــــى قطـــــاع النق ـــــة عل ـــــي ادارة االعمـــــال، جامعـــــة تشـــــرین، "میدانی ، رســـــالة ماجســـــتیر ف

.60، ص2010

ضــرورة ربــط تنمیــة هــذا القطــاع بالقطاعــات و قتصــادیة همیــة هــذا القطــاع ودوره فــي التنمیــة اإلونظــرا أل

قتصـــادیة ختناقـــات التــي تتعــرض لهــا عملیــة التنمیــة اإلجــل القضــاء علــى اإلأقتصــادیة األخــرى مــن اإل

.في البالدنشاء شبكة طرق حدیثة تربط المدن والمناطق المختلفة إجتماعیة، من خالل واال

فتكمن الترابطات الخلفیة مـن ، مامیة بین قطاع النقل والقطاع الصناعيأهناك ترابطات خلفیة و ن أكما 

نشـاطه كصـناعة وسـائط النقـل المباشـرة بعالقـةنشـطة صـناعیة لهـا أخالل قیام قطاع النقـل علـى خلـق 

طـــارات بهـــا كصـــناعة اإلخـــرى كالســـیارات والقطـــارات والســـفن وغیرهـــا، وكـــذلك الصـــناعات المرتبطـــةاأل

قامـة إإلـىن نشاط النقـل یحتـاج أحتیاطیة وورش التصلیح التي تحتاجها وسائط النقل، كما دوات اإلواأل

، سـمنت والمحـاجرخـرى كاإلأنشاء صناعات إطرق و جسور وسكك حدید وهذه الصناعات تعتمد على 

ن خــدمات للقطـاع الصــناعي، ومــن مامیـة لهــذا القطــاع فتتجلـى مــن خـالل مــا یقدمــه مـمـا الترابطــات األأ

.همیة كبیرة ودورا مؤثرا في القطاع الصناعيأن لهذا القطاع أهنا یتضح 

هنــــاك عالقــــة تكاملیــــة بــــین قطــــاع النقــــل و المواصــــالت وقطــــاع التجــــارة وذلــــك مــــن خــــالل الخــــدمات 
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ـــــىالتـــــي یقـــــدمها هـــــذا القطـــــاع  ـــــث إل ـــــادالت التجاریـــــة ال یمكـــــن أقطـــــاع التجـــــارة، حی ن أن معظـــــم المب

ـــــــل أي أال بواســـــــطة نشـــــــاط هـــــــذا القطـــــــاع إتـــــــتم  نـــــــه مـــــــن المســـــــتبعد قیـــــــام التجـــــــارة بمعـــــــزل عـــــــن النق

ن یـــــتم بـــــدون وجـــــود نشـــــاط تجـــــاري یرافـــــق عملیـــــة أن نقـــــل البضـــــائع ال یمكـــــن أوالمواصـــــالت، كمـــــا 

ضـــــرورة نمـــــو كـــــل منهـــــا نمـــــوا إلـــــىن هـــــذه العالقـــــة التكاملیـــــة بـــــین القطـــــاعین تـــــدعوا إالنقـــــل، لـــــذلك فـــــ

ـــــا نســـــبی ـــــات . امتوازن ـــــب االختناق ـــــة االقتصـــــادیة وتجن ـــــة التنمی ـــــوطني ولعملی ـــــك خدمـــــة لالقتصـــــاد ال وذل

.التي قد تحصل نتیجة التفاوت الكبیر في نسبة كل منهما

ـــــــل والمواصـــــــالت فـــــــي الجزائـــــــر خـــــــالل فتـــــــرة  ولغـــــــرض معرفـــــــة التطـــــــور الحصـــــــل فـــــــي قطـــــــاع النق

: یجاز ذلك في الجدول التاليإیمكن ، الدراسة

.)2014-1990( تطور قطاع النقل والمواصالت في الجزائر للفترة )10-5(جدول رقم 

في الملحق االحصائي 

من الجدول یتضح شبكة الطرق الجزائریـة واحـدة مـن أكبـر الشـبكات األكثـر كثافـة فـي القـارة اإلفریقیـة، 

4910كلـم مـن الطریـق الـوطني وأكثـر مـن28029كلم من الطرق، منها696112حیث یقدر طولها بـ 

كلم والذي یربط مدینة عنابـة فـي أقصـى 2161استكمال هاته الشبكة بجزء هام مقدر بــ كما تم، هیكل

الطـرق الجزائریــة فـي تطـور مســتمر بفضـل برنــامج شـبكةإن.الشـرق بمدینـة تلمســان فـي أقصـى الغــرب

، واإلطـالق كلـم1216نذكر منها إنجاز الطریق السیار شرق غرب الذي یبلغ. تحدیث الطرقات السریعة

. كلم1020نجاز الطریق السیار للهضاب العلیا بطولإالقادم لمشروع 

ـــــــــــق الســـــــــــریع العـــــــــــابر للصـــــــــــحراء  ـــــــــــذكر الطری ـــــــــــوب(كمـــــــــــا ن ـــــــــــذي تمـــــــــــت إعـــــــــــادة ) شـــــــــــمال وجن وال

ـــــــــه ـــــــــق تهیئت ـــــــــى طـــــــــول هـــــــــذا الطری ـــــــــدول الســـــــــت المتواجـــــــــدة عل ـــــــــین ال ـــــــــادل التجـــــــــاري ب ـــــــــادة التب لزی

).وتونسالجزائر،المالي،النیجر،نیجیریا،التشاد (وهي

كلـم، إذ شـهدت فـي اآلونـة األخیـرة كهربـة بعـض 2.150ـــتقدر شبكة السكك الحدیدیة في الجزائر بكما 
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تسـیر شـبكة ، المقاطع لوضع قطارات ذات سـرعة فائقـة قریبـا مـن شـأنها أن تـربط المـدن الرئیسـیة للـبالد

ذه الشبكة مجهزة بـأكثر مـن ه. )SNTF(شركة النقل للسكك الحدیدیة الوطنیة السكك الحدیدیة من قبل 

:1محطة تغطي خاصة شمال البالد، منها200

299كلم سكك مكهربة.
305سكك مزدوجة.
1085سكك ضیقة.

كلم من السكك الحدیدیة 1000كهربة من بین مشاریع السكك الحدیدیة في طور اإلنجاز نذكر مشروع 

طــــول شــــبكة الســــكك الحدیدیـــــة صـــــلو 2014عــــام وفــــي، كلــــم مــــن الســـــكك الحدیدیــــة3000و إنجــــاز 

.كلم10515إلى

بطریقة تجعل منه وسیلة حقیقیة لإلنـدماج علـى الصـعیدین اإلقلیمـي كما شهد قطاع النقل الجوي تطورا 

لتجدیـد أسـطول الجویـة ) ملیـون أورو600(ملیـار دینـار 60ـإذ أنـه سـیتم إنفـاق میزانیـة تقـدر بـ، والدولي

شـبكة الخطـوط الجویـة الوطنیـة ثـالث طـائرات جدیـدة كما ستقتني . 2017-2013الجزائریة خالل الفترة 

.مقعدا 150بسعة

ســتةمطــار الجزائــر هــو األكثــر أهمیــة حیــث یســتقطبویعــد. دولیــة13مطــارا منهــا 35تمتلــك الجزائــر

ن علــى ســوق التــي تهــیمهــي شــركة الطیــران الوطنیــةالخطــوط الجویــة الجزائریــةو . مالیــین مســافر ســنویا

.شركات خاصة أخرىثمنة فتتاحه للمنافسة إمنذ ل الجوي، الذي سجلالنق

.رحـــالت نحـــو أوروبـــا، إفریقیــا، كنـــدا، الصـــین والشـــرق األوســـطتتكفــل الخطـــوط الجویـــة الجزائریـــة بعــدة

التونسـیة للطیـران، الخطـوط : هناك عدة شركات طیران أجنبیـة لـدیها رحـالت نحـو الجزائـر نـذكر منهـا و 

لكیــة المغربیــة، الخطــوط الجویــة الفرنســیة، اإلیطالیــة للطیــران، إیغــل أزور، لیفتنــزا، الخطــوط الجویــة للم

.transport-de-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur:  االستثمار، قطاع النقل،الموقع الرسميالوكالة الوطنیة لتطویر1
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.الجویة التركیة، الخطوط الجویة البریطانیة

ـــــاء تجـــــاري نـــــذكرمنهاحدعشـــــرأتملـــــك الجزائـــــر ـــــة، ســـــكیكدة، أرزیـــــو:مین ـــــا، / الجزائر،وهران،عناب بتیون

ــــس ــــق بأعمــــال تــــرمیم الهیاكــــل األساســــیة أمــــا . بجایــــة، مســــتغانم،غزوات، جیجــــل، تــــنس ودل فیمــــا یتعل

ــــنفط والغــــازإإســــتفادة مــــن هاتــــه العملیــــة بللمــــوانئ فــــإن عــــدد قلیــــل منهــــا تعتبــــر و .ســــتثناء محطــــات ال

الوطنیـــــــــة للنقـــــــــل البحـــــــــري للمســـــــــافرین والمؤسســـــــــة)CNAN(الشـــــــــركة الوطنیـــــــــة الجزائریـــــــــة للمالحـــــــــة

تعمـــــل علـــــى إیصـــــال ) الســـــفینة العـــــابرة(معظـــــم العبـــــارات. ممثلـــــي قطـــــاع النقـــــل البحـــــري فـــــي الجزائـــــر

.جمیع أنحاء العالمإلىو نقل البضائع الشواطئ األوروبیة،إلىالركاب 

:2014-1990نفاق الحكومي على قطاع النقل في الجزائر للفترة حجم وتطور اإل : ثانیا 

كمــــــن تصــــــاالت بكافــــــة انواعهــــــا، وتنواعهــــــا صــــــیانة الطــــــرق والجســــــور واإلأتتضــــــمن نفقــــــات النقــــــل ب

ر النقــــــل والمواصــــــالت مــــــن القطاعــــــات االســــــتراتیجة الهامــــــة اهمیــــــة هــــــذه النفقــــــات مــــــن خــــــالل اعتبــــــأ

وتهــــــدف إســــــتراتیجیة  ، ساســــــیة فــــــي دفــــــع عجلــــــة التنمیــــــة واســــــتمرارهااألحــــــدى الركــــــائز إیمثــــــل لكونــــــه 

ـــــــي الجزائـــــــر ـــــــل والمواصـــــــالت ف ـــــــىقطـــــــاع النق ـــــــل مـــــــن أجـــــــلإل ـــــــادة عـــــــروض وســـــــائل النق تلبیـــــــة زی

لغـــــرض وتحســـــین نوعیـــــة الخدمـــــة لتقلیـــــل الـــــزمن والمســـــافة،ألشـــــخاص والبضـــــائع،احتیاجـــــات تنقـــــل ا

فـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــیاق خصصـــــــــت و ،للمتعـــــــــاملین االقتصـــــــــادییناللوجســـــــــتیةلالحتیاجـــــــــاتســـــــــتجابةاال

مــــــن 2014-2010مــــــنملیــــــار دوالر لقطــــــاع النقــــــل فــــــي البرنــــــامج للفتــــــرة الممتــــــدة 40میزانیــــــة قــــــدرها 

:أجل

ملیار دوالر30: تحدیث وتوسیع السكك الحدیدیة.

 مدینة14إنجاز مشروع التراموي عبر من خاللتحسین النقل الحضري.

تحدیث القطاع الجوي.

إلــــــــىدج لــــــــفأ610400شــــــــهدت هــــــــذه النفقــــــــات قفــــــــزة كبیــــــــرة خــــــــالل فتــــــــرة الدراســــــــة انتقلــــــــت مــــــــن 
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ة التـــــي كانـــــت تقـــــدر فـــــي المیزانیـــــة التقدریـــــ2012بتراجـــــع عـــــن ســـــنة 2014دج ســـــنة لـــــفأ13148714

.%15.64وبمعدل نمو سنوي مركب قدره . دجالف232 387 28بـ 

فقـــــــــد تراوحـــــــــت نفـــــــــاق الحكـــــــــومي، جمـــــــــالي اإلإإلـــــــــىنفـــــــــاق علـــــــــى النقـــــــــل همیـــــــــة اإلمـــــــــا بالنســـــــــبة ألأ

إلــــــــــــىوالســــــــــــبب فــــــــــــي ذلــــــــــــك یعــــــــــــود . ســــــــــــنة%2.91واســــــــــــتقرت فــــــــــــي. 1996ســــــــــــنة %4.14مــــــــــــابین

مـــــــا نســـــــبتها مـــــــن أ.القطـــــــاععلـــــــى مـــــــن نســـــــبة زیـــــــادة نفقـــــــات هـــــــذاأزیـــــــادة النفقـــــــات العامـــــــة بنســـــــبة 

ـــــــــومي  ـــــــــاتج الق ـــــــــى )GDP(جمـــــــــالياإلالن ـــــــــر عل ـــــــــل أتعب ـــــــــة النق ـــــــــىهمی ـــــــــي اتالسیاســـــــــإل ـــــــــة ف االنفاقی

، %0.24إلــــــــــــــــى2005وتراجعــــــــــــــــت ســــــــــــــــنة . 1994ســــــــــــــــنة %1.26الجزائــــــــــــــــر، وتراوحــــــــــــــــت مــــــــــــــــابین 

.%1.99عند 2011لتستقر سنة 

نـه الیـزال أال بنسبة ضئلیة جدا و إجمالي ن القطاع الیساهم في زیادة الناتج القومي اإلأوهذا یدل على 

تغییــرات جوهریـة فــي هیكلـه وتخصیصــات لكـي یسـاهم بشــكل فعلـي فــي التنمیـة االقتصــادیة إلـىبحاجـة 

نفــاق الحكــومي نفــاق علــى قطــاع النقــل ونســبته إلــى اإلتطــور اإلوهــذا مــایتبن فــي الجــدول ، فــي الــبالد

.في الملحق االحصائيفي الجزائرGDPجمالي و اإل

.في الجزائرGDPجمالي ونفاق الحكومي اإلاإل إلىنفاق على قطاع النقل ونسبته تطور اإل ) 11- 5(ل رقم الجدو
ق االحصائي لحفي الم

ــــي الجزائــــرأیتضــــح ممــــا ســــبق  ــــة االقتصــــادیة ف ــــي عملیــــة التنمی مــــن ، ن لهــــذا القطــــاع دورا مهمــــا ف

یمانــــــا مــــــنهم إائمین بتطــــــویره ثیراتــــــه علــــــى النشــــــاطات االقتصــــــادیة المختلفــــــة، واهتمــــــام القــــــأخــــــالل ت

و هــــــو شــــــرط ضــــــرورى لعملیــــــة علــــــى اســــــتغالل المــــــوارد الطبیعیــــــة بصــــــورة كفــــــؤةنــــــه یســــــاعدأعلــــــى 

ـــــة، كمـــــا ـــــة اإلأالتنمی ـــــه یســـــاهم فـــــي العملی ـــــي هـــــذه ن ـــــة الت ـــــة االقتصـــــادیةأنتاجی ـــــر . داة للتنمی كمـــــا یعتب

ـــــع األ ـــــي مـــــن شـــــهـــــذا القطـــــاع قـــــوة دافعـــــة ومحركـــــة لجمی ـــــرات إنهاأنشـــــطة االقتصـــــادیة الت حـــــداث تغی

ســــراع فــــي عملیــــة التنمیــــة االقتصــــادیة فـــــي اإلإلــــىهیكلیــــة فــــي بنیــــة االقتصــــاد الــــوطني ممــــا یـــــؤدي 

.الجزائر
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ـــثالمبحـــث  ـــي ظـــل مشـــروع عصـــرنة األ أ: الثال ـــومي ف ـــة الموازنـــة فـــاق ترشـــید اإلنفـــاق الحك نظم

.في الجزائر

ــنفط لتراجــع اإلنتــاجمــع  فــيالموازنــة العامــة دوروتزایــد، ســعارها عالمیــاأوانخفــاض تراجــع عائــدات ال

خــتالل بــین المــوارد من أجــل تصــحیح اإل،النهــوض بعملیــة التنمیــة ورفــع مســتوى الرفــاه والحــد مــن الفقــر

جتماعیـة،ال یتسـم بـالنمو والعدالـة االضـمن تـوازن اقتصـاديتحقیق التوازن المالي السـلیمو واالحتیاجات

ضــع نظــام جدیــد للموازنــة العامــة ، و اإلیــرادات والنفقــاتابــد مــن مراجعــة وتعــدیل الموازنــة العامــة بشــقیه

ومراجعــة التشــریعات واإلدارة ، هــداف التنمیــة فــي الجزائــرألواإلنفـاق العــام یتماشــى مــع السیاســات الكلیــة 

.هداف التنمویةاألرشیدة لنا مالیةال تحقیق سیاسة الضریبیة، وبدون هذه المراجعة 

وهـویـراداتلإلأحـاديمصـدرعلـىوالمسـتمرالكبیـرباعتمادهـاالجزائرفيالعامةالمالیةسیاسةالاتسمتو 

ومـن.العالمیـةتذبـذب األسـعارمـنالمتأتیـةللصـدماتقتصـاداإلیعرضكانالذياألمر،المحروقاتقطاع

.عالمیاسعاراأللتراجعنتیجةالمحروقاتعائداتتتقلصأنالقادمةالمرحلةخاللالمحتمل

بعملیـةالنهـوضجـلأمـنالتنمویـةالقطاعـاتمنمضى بالعدیدمماأكثرتنهضأنالدولةلىعأنهالمؤكدو 

والحـدجتمـاعياالالرفـاهمسـتوىورفـع،األساسـیةالتحتیـةالبنیـةجتماعیة وتـوفیراالالخدماتوتقدیمالتنمیة

اإلصــالحخــاللمــنةالمســتقبلیللتحــوالتواالســتعداد،المتوازنــةاإلقلیمیــةالتنمیــةوتحقیــقالفقــرمــن

كــون المــوارد المتاحــة حالیــًا ال تفــي بكــل تعبئــة المزیــد مــن المــواردإلــىاألمــر الــذي یــدعوها .مؤسســاتال

زیـادة الحصـیلة والحـد مـن التهـرب الضـریبي و الضـریبيالنظـامإصالحعلىالتركیزإن.هذه االحتیاجات

تحسـینمـعالمـوارد،فـيالـنقصكلةمشـلحـلالحقیقـيالمـدخلهـوجدیـدةورسـومضـرائبودون إضـافة 

الهـدرمـنالحـدوالعـاماإلنفـاقوترشـیداالقتصـادي،العـامالقطـاعإصـالحخـاللمـناالقتصـادیةالفـوائض

تها االجتماعیة التي تتزاید بسیاساالقیاممنالدولةوتمكینالموازنةعجزمنالحدوبالتاليالفساد،ومحاربة

.مطالبها
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ملیــار دوالر بنســبة 280إلــى150مــن2009-2004االقتصــاديیف مخطــط االنعــاشتكــالإرتفــاعن أكمــا 

نجـــاز ممـــا خیر فـــي اإلأولویـــات القطاعیـــة، وتـــال دلیـــل علـــى تباعـــد بـــین التخطـــیط المـــوازني واألإ، 87%

صـال عـن أوالنـاجم وماغیـاب التـدخل المـوازني الفعـال بسـبب تفكـك المیزانیـة، یتسبب في زیادة التكالیف

.1عن میزانیة التجهیزیة التسیرفصل میزان

نظمـة الموازنیـة المعمـول على عـدم فعالیـة وسـائل التنفیـذ لـدى المؤسسـات المكلفـة فـي اطـار األل هذا ید

ســـتعماالت المـــوارد رض الواقـــع وتحقیـــق فعالیـــة إلأجـــل تجســـید السیاســـات القطاعیـــة علـــى أبهـــا، و مـــن 

وبصــدور التعلمیــة ، صــالح  نظــام المالیــة العامــةإســراع فــي عملیــة طلــب رئــیس الجمهوریــة باإل.العامــة

عضــاء الحكومــة أول، والتــي یطالــب مــن خاللهــا األمــن قبــل الــوزیر2010جــوان22المؤرخــة فــي02رقــم

علـى ضـرورة كد المدیر المركزي للبنـك العـالميأوفي زیارته للجزائر .نفاق في قطاعاتهمعلى ترشید اإل

كضـــرورة ملحـــة لترشـــید صـــالح المـــوازنيتجســـید مشـــروع اإلســـراع فـــي صـــالح المـــوازني وضـــرورة اإلاإل

.للجزائرالنفقات العامة

:نظمة الموازنیة للجزائرمشروع عصرنة األ : المطلب األول

حسـن وجـه، فـي مجـال أدیـة مهامهـا علـى أللتمكن مـن تتدعیم قدرات وزرات المالیةإلىیهدف المشروع 

والسیاســیة، التــي تقــدمها للطــاقم الحكــومي، والهیئــات ةقتصــادیستشــارات اإلتســییر النفقــات العامــة، واإل

.2اتساقا مع مبدأ شفافیة المالیة العامة وفق مثاق صندوق النقد الدولي.خرىالعمومیة األ

نظمــة الموازنیــة علــى مفهــوم التســییر المتمحــور علــى هــداف المرجــوة ركــز مشــروع عصــرنة األولبلــوغ األ

تحقیـق هـدف محـدد و دقیـق، وقابـل للقیـاس إلـىبرنامج یهدف من خالل تخصیص میزانیة لكل النتائج

.ستعمال مؤشرات النجاعةإب

اه دولـة فـي طروحـة دكتـور أ،حالـة الجزائـر–، مسـاهمة المحاسـبة العمومیـة، فـي ترشـید النفقـات العامـة االسود الصادق1
.155، ص 2011، سنة 3العلوم االقتصادیة، جلمعة الجزائر 

.2001صندوق النقد الولي ، النسخة المعدلة لدلیل شفافیة المالیة العام :   للمزید انظر2
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:إلىصالح الموازنةوتهدف استراتیجیة ومخطط اإل

 دمج وسائل اقتصاد السوق.
 ومستوى التشغیل تحسین مستوى نمو الدخل.

 اإلنعاشومخططات محركا للنمو،وذلك بتفعیل برامج دعم النموستثماراالجعل.
تثبیت استعمال قواعد الحكم الراشد.

األساسیةعادة تركیز نشاط الدولة حول مهامها إ.

 تحسین مستوى فعالیة تدخالت الدولة المیدانیة.

صالح الدولـة ، كمـا یجـب إن یكون مقود أن التسییر الجید والنابع من مشروع عصرنة الموازنة یجب إ

ن الینحصـــر دوره فـــي المصـــادقة علـــى أعلیـــه خیـــر األهـــذاتـــدعیم صـــالحیات البرلمـــان،إلـــىن یـــؤدي أ

.هداف السیاسة العامةأمستوى مناقشة استراتیجیة و إلىن یرقى أعتمادات المالیة فقط ، بل علیه اإل

.البرنامج المعلوماتي الخاص بالمیزانیةإلىنتقال عملیة اإل ) 04-5(الشكل رقم 

Projet: المصدر  de Modernisation des Systèmes. Budgétaires en Algérie;.
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:التالي علىالشكلفيویتمثل دور كل عنصر من العناصر المبنیة 

:مسؤوال عنعلى مستوى الوزراة یعد الوزیر. أ

المیزانیة المخصصة لقطاع الوزاري ككل.

على مجموع برامج القطاعتوزیع الغالف المالي المخصص لقطاعه.

امةتدعیم میزانیات المدیریات الع.

: العام مسؤوال عن مدیرعلى مستوى المدیریة العامة یعد ال. ب

مخصصة للبرنامج على البرامج الفرعیة لتوزیع المیزانیة ا.

تدعیم میزانیات البرامج الفرعیة.

ــــــــة الفرعیــــــــة ــــــــى مســــــــتوى المدیری ــــــــوم المــــــــدیر الفرعــــــــي ب:عل ــــــــي إیق ــــــــة الت ــــــــة العملی عــــــــداد میزانی

.یشرف علیها

: فیتمثل في وازنیة الخلیة المما دورأ

 ثناء عملیة التخطیطأتقدیم النصائح لمسیري البرامج.
 ـــــــــي مجـــــــــال تحدیـــــــــد األالمســـــــــئولینتقـــــــــدیم النصـــــــــائح للمســـــــــیرین عمـــــــــال، هـــــــــداف والبـــــــــرامج واألف

.والمؤشراتوالنتائج والمشاریع

 المســـــــــتقلة مـــــــــن جهـــــــــة اإلداریـــــــــةو المؤسســـــــــة العمومیـــــــــة أكونهـــــــــا همـــــــــزة وصـــــــــل بـــــــــین الـــــــــوزارة

.أخرىیة العامة للمیزانیة من جهة والمدیر 

:ةصالح الموازنعداد و تنفیذ وضبط قانون المالیة في ظل اإلإ: المطلب الثاني 
فــــــــــي ظــــــــــل عصــــــــــرنة النظــــــــــام المــــــــــوازني تعتبــــــــــر الوثیقــــــــــة المتضــــــــــمنة قــــــــــانون المالیــــــــــة الوســــــــــیلة 

ــــــــــــة، وتســــــــــــهل وتشــــــــــــجع ا ــــــــــــي تمتلكهــــــــــــا الدول ــــــــــــة الت الخیــــــــــــارات لحــــــــــــوار المفتــــــــــــوح حــــــــــــو لالعملیاتی

یعـــــــــرض مشــــــــــروع قــــــــــانون ذ إ.ازنیـــــــــة مــــــــــن خـــــــــالل ربــــــــــط العالقــــــــــة بـــــــــین الوســــــــــائل واالهــــــــــدافالمو 
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ـــــــــــــة ـــــــــــــامج عصـــــــــــــرنة النظـــــــــــــام المـــــــــــــوازني، األالمالی ـــــــــــــي اطـــــــــــــار برن وجـــــــــــــه المختلفـــــــــــــة المقتـــــــــــــرح ف

ــــــــــة للبرلمــــــــــانیین،  ــــــــــة تبریری ــــــــــر وثیق ــــــــــة محــــــــــددة، كمــــــــــا یعتب ــــــــــة، لســــــــــنة مالی ــــــــــة العامــــــــــة للدول للمیزانی

.مما یدعم خیارات التصویت

ــــــــب و البــــــــرامج، كمــــــــا  ــــــــة، وفــــــــق الحقائ ــــــــات العامــــــــة للدول فــــــــي هــــــــذه الوثیقــــــــة تعــــــــرض میزانیــــــــة النفق

ویتشـــــــــــــكل مشـــــــــــــروع قـــــــــــــانون . تعــــــــــــرض اجمـــــــــــــالي میزانیـــــــــــــات البـــــــــــــرامج المتعلقـــــــــــــة بكــــــــــــل حقیبـــــــــــــة

: المالیة من ثالثة اجزاء كما هو مبین على المخطط التالي 

.طار برنامج عصرنة النظام الموازنيامشروع قانون المالیة في هیكلة ) 05-5(الشكل رقم 

Projet: المصدر  de Modernisation des Systèmes. Budgétaires en Algérie.
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: 1المیزانیة الرئیسیة لنفقات الدولة-1

: صفحة، من بینها الجداول الشاملة التالیة 50ول على حوالي ویحتوي هذا الجزء األ

.توزیع المیزانیة وفق القطاعات وطبیعة النفقة) 12- 5(قم جدول ر 

الهیئات–الحقائب 

السنة

اجور المستخدمین

التسییر

االستثمار

التحویالت

الدین العام

صات 
ص

مح

صة
الحسابات الخا

نفقات اخرى

النفقات المرتقبة

الحقائب

رئاسة الجمهوریة
مصالح رئیس الحكومة

الوطنيالدفاع
الداخلیة و الجماعات المحلیة

الشؤون الخارجیة
العدل
المالیة
التجارة

الطاقة و المناجم
الشؤون الدینیة واالوقاف

المجاهدین
التهیئة العمرانیة والبیئة

النقل
التربیة الوطنیة

الزراعة و التنمیة الریفیة
السیاحة

االشغال العمومیة
الصحة و السكان واصالح المستشفیات

االتصال والثقافة
الموارد المائیة

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة والصناعات 
التقلیدیة

علیم العالي و البحث العلميالت

البرید و تكنولوجیا االعالم واالتصال

1 Projet de modermisation des systémes budgétaires ,20septembre 2006 , p22.
http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/frenchadmin/Pr%E9sentationAlg%E9rie.pdf.
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التكوین و التعلیم المهنیین
السكن والعمران

الصناعة
العمل والضمان االجتماعي
التشغیل والتضامن الوطني

العالقة مع البرلمان
ید البحري والموارد الصیدیةالص

الشباب والریاضة

الهیئات
المجلس الشعبي الوطني

مةمجلس األ
المجلس الدستوري
االجتماعيالمجلس الوطني االقتصادي و 
مجلس المحاسبة
المحكمة العلیا
مجلس الدولة

سالمي االعلىالمجلس اإل
على للغة العربیةالمجلس األ

عضاء القیادة السیاسة للحكومةأ
المجموع

.Projet de modermisation des systémes budgétaires: المصدر 

یـة مـن المیزانیـة تحدد حصة كل قطـاع وزراي وكـل هیئـة عموم، ومن خالل هذا الجدولوكما هو مبین

: إلىن النفقات العامة وبحسب طبیعتها تقسم أوبما ،العامة للدولة

مستخدمینلجور اأ.
التسییر.
ستثماراال.
التحویالت
الدین العام.
مخصصات للحسابات الخاصة.
 أخرىنفقات.
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وفــــــــق و هیئــــــــة عمومیــــــــة، تــــــــوزع علــــــــى هــــــــذه النفقــــــــات الســــــــالفة الــــــــذكرأن حصــــــــة كــــــــل قطــــــــاع إفــــــــ

المیزانیــــــــــة الرئیســــــــــیة لكــــــــــل قطــــــــــاع وزاري، مقســــــــــمة وفــــــــــق كمــــــــــا یعــــــــــرض هــــــــــذا الجــــــــــزء.طبیعتهـــــــــا

:على شكل الجدول التالي البرامج

.نموذج لمیزانیة برنامج قطاع وزاري) 13- 5(جدول رقم 

البرنامج
المیزانیة وفق االصناف2014المیزانیة االساسیة لنفقات 

ساسیةاأل
للنفقات
2013

التغیرات

جورأ
ستخدمینالم

مخصصات التحویالتاالستثمارالتسییر
للحسابات خاصة

بالدینارالمجموعنفقات اخرى
الجزائري

%بــ

االدارات 
العامة

تطویر التعلیم 
الثانوي العام
التربیة 

االساسیة 
المجموع

Projet de modermisation des: المصدر  systémes budgétaires.

ن مــا یتــوفر علیــه هــذا الجــزء مــن معلومــات خاصــة بتوزیــع المیزانیــة العامــة للدولــة، وفــق الحقائــب، إ

بتحلیـل والـذي یسـمح للمعنیـین،هـم الوسـائلأصناف الكبرى للنفقـات، یجعلـه مـن ووفق البرامج ووفق األ

ن هــذا الجــزء یكشــف عــن تفاصــیل بعــض أوتفســیر محتویــات المیزانیــة العامــة للدولــة بكــل ســهولة، ذلــك

.المعلومات الموازنیة، والتي كانت غامضة نوعا ما في النظام السابق لهذا المشروع

ولویـات التخطـیط، حجمهـا بـین أویرفق بمشروع قانون المالیة  وثیقة ملحقة عبارة عـن التقریـر الخـاص ب

ة من الحقائب المتضـمنة فـي مشـروع صفحة و تتمثل في اجمالي التقاریر الخاصة، بكل حقیب50و30

مرحلــة مراجعــة إلــىوصــوال ،میزانیــة بمراحــل االعــداد والتخطــیطلاوبعــد مــرور.المیزانیــة العامــة للدولــة

كیـد علـى تحسـین مسـتوى فعالیـة النفقـة مـن خـالل تبسـیط اجـراءات، وتقلـیص أاجراءات تنفیذ النفقـة، والت

ة ذات صــلة بمســار النفقــة وبالتحدیــد فیمــا یتعلــق بتوزیــع اجــال تنفیــذ النفقــة، مــن خــالل مكانیزمــات جدیــد

.ونظم المراقبة وغیرهاالمسؤولیات وااللتزامات وتسییر المعلومات
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نمـــــوذج مقتـــــرح لتفعیـــــل أثـــــر تطـــــویر السیاســـــة المالیـــــة فـــــي ترشـــــید قـــــرارات :المبحـــــث الرابـــــع 

:االستثمار وفق مبدأ التكلفة والعائد

وقد حاولنا من خالل البحث سلوب التكلفة والعائدأنفاق الحكومي هي سالیب في ترشید اإلهم األأمن 

بغرض مواكبة التطورات في هذا المجال وتطبیقه فـي ، عناص هذا المبدأ وتطورههم أإلقاء الضوء على

.قتصادیةلى المساهمة في التنمیة االإهداف الربحیة ویتعدها أالجزائر لیحقق المشروع االستثماري 

وٕانمــا الــذي یتخــذه المســتثمر،ســتثمارياالالتكلفــة والعائــد وحــده ال یكفــي لتفعیــل النشــاط بــدأمن أكیــد واأل

وتـــوافر المـــواد األولیـــة االجتمـــاعياالســـتقرار السیاســـي والتطـــور : تتـــدخل فیهـــا مـــن عوامـــل أخـــرى مثـــل

.الخاصة والعامةاالستثماراتوالعمالة القادرة على التعامل مع التكنولوجیا التي تنقلها 

وٕانمـا ،لالقتصـادالخاص و العام  كرقم كمي ال یعني دائما الكثیـر بالنسـبة ستثماراالانطالقا من أن و

مـــن حیــث قدرتـــه علــى المســـاهمة فــي تعظـــیم ثـــروة قتصـــادلالیجــب أن یقـــاس االســتثمار بمـــدى أهمیتــه 

توافـــق مـــع أهـــدافها وتماشـــیا بمـــا یالمجتمـــع مـــن خـــالل آلیـــة زیـــادة الســـلع الرأســـمالیة والتكـــوین الرأســـمالي

.التنمویة

ســـــــــتثمارت خاصـــــــــة فـــــــــي القطـــــــــاع الصـــــــــناعي  فـــــــــي الجزائـــــــــر تتمیـــــــــز ن مســـــــــاهمة اإلألقـــــــــد تبـــــــــین 

، حیـــــــــث حظـــــــــي قطـــــــــاع بضـــــــــعف كفـــــــــاءة التوزیـــــــــع بـــــــــین مختلـــــــــف قطاعـــــــــات االقتصـــــــــاد الـــــــــوطني

ـــــــــــــــل بنســـــــــــــــبة مرتفعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن إجمـــــــــــــــالي المشـــــــــــــــروعات االســـــــــــــــتثماریة  الخـــــــــــــــدمات خاصـــــــــــــــة النق

فیـــــــــــــــذ ، مقابـــــــــــــــل انخفـــــــــــــــاض حصـــــــــــــــة القطـــــــــــــــاعین الزراعـــــــــــــــي المرخصـــــــــــــــة والمنفـــــــــــــــذة وقیـــــــــــــــد التن

.والصناعي منها

:منها عدة عوامل ویرى الباحث أن ذلك یعود إلى تأثیر

الذي یـنعكس سـلبا علـى المنظمة لالستثمارات، األمر تضارب القوانین وضعف الشفافیة في القوانین -1

.القرارات االستثماریة ألصحاب رؤوس األموال 
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.داریة للحصول على التراخیص الالزمة للمشروعات االستثماریة الصناعیة تعقد اإلجراءات اإل-2

.غیاب المعاملة التمییزیة بین القطاعات االقتصادیة المختلفة من منظور القانون-3

ولمعالجـــــــة اآلثــــــــار الناتجـــــــة عــــــــن هــــــــذه العوامـــــــل البــــــــد مـــــــن إعــــــــادة النظــــــــر فـــــــي وضــــــــع مختلــــــــف 

عطـــــــــاء األجوبـــــــــة المناســـــــــبة ألصـــــــــحاب إ رهـــــــــا، و القـــــــــوانین فـــــــــي البلـــــــــد والتســـــــــریع فـــــــــي عملیـــــــــة تطوی

فـــــــــــي العملیـــــــــــة التنمویـــــــــــة ، وذلـــــــــــك لتـــــــــــأمین ةالمســـــــــــاهمرؤوس األمـــــــــــوال الخاصـــــــــــة لتمكنـــــــــــه مـــــــــــن 

وٕانشــــــــــاء هیئــــــــــة وطنیــــــــــة مهمتهــــــــــا تســــــــــهیل . البیئــــــــــة القانونیــــــــــة المناســــــــــبة لنشــــــــــاطاتهم االســــــــــتثماریة

ـــــــــــى التـــــــــــراخیص الالزمـــــــــــة للمشـــــــــــروعات االســـــــــــتثماریاإلداریـــــــــــةاإلجـــــــــــراءات ة فـــــــــــي للحصـــــــــــول عل

القطاعــــــــــات االقتصــــــــــادیة المختلفــــــــــة، وكــــــــــذلك إنشــــــــــاء مركــــــــــز معلومــــــــــات وطنــــــــــي مهمتــــــــــه تزویــــــــــد 

، ســــــــــــــواء أكــــــــــــــانوا إداریــــــــــــــین وفــــــــــــــي مواقــــــــــــــع المســــــــــــــؤولیة أم مســــــــــــــتثمرین أم بــــــــــــــاحثین المعنیــــــــــــــین

ــــــــــــین بالمعلومــــــــــــات  ــــــــــــع االســــــــــــتثماري وأســــــــــــباب وجــــــــــــود اإلحصــــــــــــائیةعلمی ــــــــــــة الواق الالزمــــــــــــة لمعرف

ـــــــــــل فـــــــــــي توزیـــــــــــع المشـــــــــــروعات االســـــــــــتثما ـــــــــــى للوصـــــــــــولریة بـــــــــــین القطاعـــــــــــات المختلفـــــــــــة، الخل إل

ـــــــــــــــــــرارات  ـــــــــــــــــــائج ووضـــــــــــــــــــع السیاســـــــــــــــــــات المالئمـــــــــــــــــــة لتنشـــــــــــــــــــیط وترشـــــــــــــــــــید الق اســـــــــــــــــــتخالص النت

1.االستثماریة

التمییـــــــــــز بــــــــــین المشـــــــــــروعات اتالقیــــــــــام بــــــــــإجراءمــــــــــن خـــــــــــاللأمــــــــــا بنــــــــــاء النمـــــــــــوذج البســــــــــیط 

االســــــــــــتثمارقــــــــــــراراتترشــــــــــــیدفــــــــــــيســــــــــــاهمتاقتراحــــــــــــه مجموعــــــــــــة مــــــــــــن األســــــــــــسو االســــــــــــتثماریة 

:يوه

قـــــــــــدرة كـــــــــــل مشـــــــــــروع فـــــــــــي المســـــــــــاهمة فـــــــــــي عملیـــــــــــة التنمیـــــــــــة االقتصـــــــــــادیة و االجتماعیـــــــــــة، -1

: التقییم على أساس االعتبارات التالیة

، اثـر تطـویر السیاسـة المالیـة فـي ترشـید قـرارات االسـتثمار فـي سـوریا، بحـث لنیـل درجـة الماجسـتیر فـي االقتصـاد، أحمد یوسف1
.185، ص 2005قسم االقتصاد ، جامعة حلب ، 
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.تشغیل الید العاملة -أ

.تنمیة المناطق النائیة-ب

.إدخال تكنولوجیا متطورة-ت

.اإلنتاجتصدیر كمیة محددة من -ث

.التوزیع بین القطاعات المختلفة - ج

.لمشروعالوضع القانوني ل- ح

:یتم تقسیم المشروعات المستفیدة إلى ثالث فئات وفق الدرجات التي یحققها كل مشروع كما یلي-2

.من الدرجات%70وهي المشروعات التي تحصل على نسبة تتجاوز: الفئة األولى-أ

.  %70و %51وهي المشروعات التي تحصل على معدل یتراوح مابین : الفئة الثانیة-ب

.%50هي المشروعات التي تحصل على معدل یقل عن و : الفئة الثالثة-ت

:میزات النموذج المقترح: ولالمطلب األ 

:أن النموذج المقترح یتمیز بالصفات التالیةو نرى

ـــــــــــى -1 أثنـــــــــــاء اختیـــــــــــار عاقـــــــــــداتتإنـــــــــــه یمیـــــــــــز ببســـــــــــاطة شـــــــــــدیدة فـــــــــــي حســـــــــــابه ، وال یحتـــــــــــاج إل

: المستثمر لمشروعه المراد إقامته وهو یأخذ الشكل التالي

=المشروععلیھایحصلالتيالدرجاتدلمع
100×  المشروععلیھایحصلالتيالدرجاتمجموع

الدرجاتإجمالي

أن األخـــذ بهـــا یعـــد ضـــروریا لتحقیـــق ،یقـــام علـــى أســـاس االعتبـــارات التنمویـــة التـــي تـــرى الحكومـــة-2

.الخاص ستثماراالاألهداف المنشودة من تشجیع 

یمكـــــــــــــــنتغیــــــــــــــر االعتبــــــــــــــارات وأهمیتهــــــــــــــا، حیــــــــــــــث یتصــــــــــــــف بالمرونــــــــــــــة ویتغیــــــــــــــر بمجــــــــــــــرد -3

للحكومــــــــــــــة إضــــــــــــــافة اعتبـــــــــــــــارات أخــــــــــــــرى أو تخفــــــــــــــیض االعتبـــــــــــــــارات المــــــــــــــذكورة أعـــــــــــــــاله أو 
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. تغییر أهمیة كل اعتبار من خالل تغییر الدرجات المستحقة عن كل واحد منه

الضــــــــــــریبیة غیــــــــــــر المبــــــــــــررة لــــــــــــبعض النشــــــــــــاطات اإلعفــــــــــــاءاتســــــــــــراف فــــــــــــي یقلــــــــــــل مــــــــــــن اإل-4

.قتصادیةاال

:امل المعرقلة لنجاح النموذجالعو : أ

لتشـــــــــــجیع االســـــــــــتثمار مـــــــــــن خـــــــــــالل تطـــــــــــویر السیاســـــــــــة المالیـــــــــــة و تفعیـــــــــــل أثرهـــــــــــا البـــــــــــد مـــــــــــن 

ـــــــــــد  ـــــــــــب تعق ـــــــــــى جان ـــــــــــة إل ـــــــــــف الظـــــــــــروف االجتماعی ـــــــــــة ناتجـــــــــــة عـــــــــــن تخل مواجهـــــــــــة عوامـــــــــــل معیق

الظـــــــــروف السیاســـــــــیة ، ونــــــــــرى فـــــــــي الجزائـــــــــر مجموعــــــــــة مـــــــــن العوامـــــــــل تلعــــــــــب دورا فـــــــــي إعاقــــــــــة 

:، ونورد هذه العوامل كما یليري وترشیدهتطویر النشاط االستثما

ضــــعف كفــــاءة النظــــام المصــــرفي وعــــدم قدرتــــه علــــى مواكبــــة متطلبــــات المســــتثمرین نتیجــــة تعقــــد -1

. اإلجراءات اإلداریة لمنح القروض

ـــــــــــــراراتهم تخـــــــــــــاذالالمســـــــــــــتثمرینتســـــــــــــاعدعـــــــــــــدم وجـــــــــــــود خریطـــــــــــــة اســـــــــــــتثماریة واضـــــــــــــحة، -2 ق

. االستثماریة

ـــــــــــــــى اإلصـــــــــــــــالح ضـــــــــــــــعف الهیاكـــــــــــــــل االقتصـــــــــــــــادیة والب-3 نیـــــــــــــــة التحتیـــــــــــــــة التـــــــــــــــي تحتـــــــــــــــاج إل

.والتطویر، ویتطلب ذلك قیام الدولة بزیادة استثماراتها في هذا 

تعقد الوضع القانوني وتضارب القوانین أحیانا مما یفسح المجال لالجتهادات والتفسیرات المختلفة، -4

.اراته االستثماریةویؤدي إلى صعوبة فهم المستثمر للقوانین في البلد وبالتالي التراجع عن قر 

: تطبیق النموذج المقترح : المطلب الثاني 

لــى تشــجیع االســتثمارات بالتوجــه نحــو إممــا یــؤدي ، همیــة كــل اعتبــار وبالتــالي الــدرجاتأیــتم تحدیــد 

:النشاطات التي یتمتع بها كل اعتبار من االعتبارات السابقة 
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.مساهمة المشروع في تشغیل الید العاملة-أ

الدرجاتالعمالعدد

103منأقل1

505إلى10من2

1007إلى51من3

5009إلى101من4

50010عنیزیدما5

.التوزیع الجغرافي للمشروع-ب

الدرجاتالمنطقة 

10العلیاالهضابالجنوب الكبیر و 1

8المناطق الداخلیة 2

3
المدن ذات الكثافة الصناعیة 

7

.توطین التكنولوجیامساهمة المشروع في-ت

الدرجاتنوع التكنولوجیا

10لكترونیة تكنولوجیا تصنیع السلع اإل1

8تكنولوجیا الصناعات الثقیلة2

8القطاع الزراعيتكنولوجیا تطویر3

5السلع االستهالكیة إنتاجتكنولوجیا 4
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.للبلدمدى قدرة المشروع على تصدیر منتجاتها وتحویل العملة الصعبة -ث

الدرجاتوضع المشروع

10ویحول قیمته  اإلنتاجمن %50یصدر على ما یزید عن 1

6ویحول قیمته  اإلنتاجمن %50و %26یصدر مابین 2

4ویحول قیمته  اإلنتاجمن %25و %10یصدر مابین 3

2ویحول قیمته  اإلنتاجمن %10یصدر أقل من 4

0إنتاجهال یصدر 5

.زیع حسب القطاعات االقتصادیةالتو -ج

الدرجةالقطاع االقتصادي

10لكترونیة الثقیلةالصناعات اإل1

6الصناعات االستهالكیة والتحویلیة2

10الزراعة3

6اإلسكان4

3أخرىالنقل والمواصالت وقطاعات 5

.الوضع القانوني للمشروع-ح

الدرجاتالوضع القانوني للمشروع

10ذات طابع مساهمة شركات1

7)خاص - حكومي( شركات مختلطة التمویل 2

5شركة قطاع عام 3
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.درجة60ونتیجة لهذا التوزیع فإن أعظم ما یمكن أن یحصل علیه المشروع من الدرجات هي 

:فهي كما یلينقترحهاأما المیزات التي 

الــدرجات عنــد تحدیــد المزایــا التــي یمكــن خــذ بعــین االعتبــار النســبة التــي یحققهــا المشــروع مــنیــتم األ

نـــه ال یجـــوز أن یحصـــل المشـــروع الـــذي یســـتثمر فـــي قطـــاع النقـــل علـــى أللمشـــروع االســـتفادة منهـــا، إذ 

لكترونیــة علـى ســبیل المثــال، المیـزات نفســها التـي یحصــل علیهــا المشـروع الــذي یســتثمر فـي صــناعة اإل

:كما یليأعالهئة من الفئات الثالثة المذكورة وبناء على ذلك فإنه یتم تحدید مزایا مالیة لكل ف

:المزایا التي یكمن أن تحصل علیها مشروعات الفئة األولى-أ

.منح إعفاءات ضریبیة لمدة تصل إلى خمسة سنوات-1

.من رأسمال المشروع بفوائد منخفضة%50تقدیم قروض تصل إلى نسبة -2

:نیةالمزایا التي یمكن أن تحصل علیها مشروعات الفئة الثا-ب

.الضریبیة لمدة ثالثة سنواتإعفاءاتمنح -1

.مال المشروعمن رأس%25تقدیم قروض تصل إلى -2

:المزایا التي یمكن أن تحصل علیها مشروعات الفئة الثالثة-ت

.ضریبیة لمدة سنتین فقطإعفاءاتمنح -1

لتفعیــــــــــــــل دور السیاســــــــــــــات االقتصــــــــــــــادیة الكلیــــــــــــــة وخاصــــــــــــــة قتراحاكــــــــــــــیبقــــــــــــــى هــــــــــــــذا النمــــــــــــــوذج 

اإلنفــــــــــاقتوجیــــــــــه، مــــــــــن خــــــــــالل الضــــــــــرائب وتوجیــــــــــه أدواتســــــــــة المالیــــــــــة لمــــــــــا تملكــــــــــه مــــــــــن السیا

ــــــــــــى مجــــــــــــاالت تخــــــــــــدم االســــــــــــتثمار القطــــــــــــاعي والجهــــــــــــويإالحكــــــــــــومي  ــــــــــــة ،ل بمــــــــــــا یخــــــــــــدم التنمی

علـــــــــىالقـــــــــائمینمهمـــــــــةلتســـــــــهیلوطنـــــــــيمعلومـــــــــاتمركـــــــــزتأســـــــــیسكمـــــــــا ینبغـــــــــي . االقتصـــــــــادیة

الــــــــــدرجاتوبالتــــــــــالي،الكلــــــــــياالقتصــــــــــادمســــــــــتوىعلــــــــــىأهمیتهــــــــــاوتحدیــــــــــداالعتبــــــــــاراتوضــــــــــع

.یستحقهاالتي
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:االقتصادیة في الجزائرالتنمیة على ثرهأو نفاق الحكومياإل ترشید :المبحث الخامس 

نفـاق إللفـي الجزائـر خـالل الفصـول السـابقة والـدور البـارز قتصـادياالدات النمو دلى محإبعد التطرق 

نجــع ي الطــرق األأقتصــادیة ، ولغــرض معرفــة قطاعــات االالغلــب أالعــام فــي دفــع عجلــت التنمیــة فــي 

النفقـات الدافعـة أين یالحدیثـة لتبـاإلحصـائیةالطـرق باسـتخدامنقوم ،نفاق الحكومياإلرتقاء بإنتاجیة لال

.الحكومي في الجزائراإلنفاقومن ثم اقتراح نموذج قیاسي لتعظیم العائد من االقتصاديلنمو 

:ستخدم في الدراسةالمالنموذج القیاسي: ول المطلب األ 

نفــاق الحكــومي فــي الجزائــر خــالل فتــرة جمــالي ومكونــات اإللتقــدیر التفــاعالت بــین النــاتج المحلــي اإل

والــذي یعــد مــن النمــاذج القیاســیة الحدیثــة VARیــتم اســتخدام النمــوذج متجــه االنحــدار الــذاتي ،الدراســة

حیـث یتكـون النمـوذج . تصـادیة عبـر الـزمنلدراسة دینامكیة التفاعالت بـین مجموعـة مـن المتغیـرات االق

وذلـك أن كـل متغیـر یكتـب علـى شـكل دالـة فـي نفسـه بفتـرات من مجموعة دوال تتعامل بشـكل متماثـل،

خرى في النظـام بفتـرات إبطـاء أي أن كـل دالـة تحـدد لهـا نفـس ودالة في كل المتغیرات األ)lags(بطاءإ

.1المتغیرات التفسیریة

والتــي یــتم ،حدیــد المتغیــرات التــي مــن المتوقــع أن تتفاعــل مــع بعضــها الــبعضویتطلــب هــذا النمــوذج ت

اختیارها بناء على العالقات االقتصادیة المتبادلـة بـین المتغیـرات حسـب النظریـة االقتصـادیة والدراسـات 

مــر یضــا تحدیــد عــدد فتــرات التبــاطؤ الزمنــي للمتغیــرات األأویتطلــب ،وبمــا یخــدم هــدف الدراســةالعلمیــة

. یجابا على دقة تقدیرات النماذج القیاسیة المستخدمة في الدراسةإذي بدوره سینعكس ال

: على الشكل التاليVARیمكن كتابة نموذج و 

ــــادات1 ــــة الزی ــــجمعــــة احمــــد خالیف ــــة و النقدیــــة و ، التفــــاعالت ب ــــي أین السیاســــات المالی ــــى االقتصــــاد االردن -1970-ثارهــــا عل
.121، ص 2010،اطروحة دكتوراه في االقتصاد ، الجامعة االردنیة ، 2009
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ــــه أكمــــا  ــــي النمــــوذج متكاملــــة تكــــامال مشــــتركاإن ــــت المتغیــــرات ف نــــه یمكــــن اســــتخدام نمــــوذج إفذا كان

وهــــو نمــــوذج مقیــــد لنمــــوذج Vector Error Correction Model (VECM)متجــــه تصــــحیح الخطــــأ 

VAR جـــــل تحدیـــــد اتجـــــاه الســـــببیة و تقـــــدیر ســـــرعة تكیـــــف أمـــــنAdjustmentجـــــل أي اخـــــتالل فـــــي األ

وتتمیــــــز هــــــذه الطریقـــــة بأنهــــــا تــــــربط العالقــــــة ، جــــــل بــــــین المتغیـــــراتلــــــى التــــــوازن طویـــــل األإالقصـــــیر 

لـــــى وجـــــود عالقـــــة إر ذا كـــــان اختبـــــار التكامـــــل المشـــــترك یشـــــیإفـــــ. الســـــببیة بتحلیـــــل التكامـــــل المشـــــترك

تجـــــاهاقـــــل فـــــي ن تكـــــون موجـــــودة علـــــى األأن الســـــببیة یجـــــب إجـــــل الطویـــــل، فـــــبـــــین متغیـــــرین فـــــي األ

ـــــــى إكتشـــــــافهاولكـــــــن هـــــــذا ال یمكـــــــن دائمـــــــا ،واحـــــــد ـــــــة عل ـــــــائج مبنی ـــــــت النت ـــــــار جرینجـــــــر إذا كان ختب

ولكــــــــن یمكــــــــن تحدیــــــــد اتجــــــــاه العالقــــــــة عــــــــن طریــــــــق اســــــــتخدام نمــــــــوذج متجــــــــه تصــــــــحیح للســــــــببیة،

ن نمــــوذج متجــــه تصــــیح الخطــــأ یمكننــــا إفــــ،لــــى تحدیــــد اتجــــاه العالقــــة بــــین المتغیــــراتإفة ضــــا،إالخطأ

مــــــن اســــــتخالص حــــــدود الخطــــــأ واســــــتخدامها للتعــــــرف علــــــى حجــــــم و طبیعــــــة اثــــــر كــــــل متغیــــــر مــــــن 

ـــــــك مـــــــن خـــــــالل األخـــــــرىمتغیـــــــرات النمـــــــوذج  ـــــــاین: همـــــــاأداتـــــــین،وذل ، ودوال تحلیـــــــل مكونـــــــات التب

ــــــردة الفعــــــلســــــتجابةاال ــــــى شــــــكل نمــــــوذج متجــــــه تصــــــحیح VARدة كتابــــــة نمــــــوذج عــــــاإیمكــــــن و ، ل عل

Vector Errorالخطأ  Correction Model (VECM) المقید من النموذجVAR كالتالي:

حـــــــد Utاألولـــــــىهـــــــي الفـــــــروق Dوتمثـــــــل متجـــــــه المتغیـــــــرات المســـــــتخدمة فـــــــي التقـــــــدیرXt: حیـــــــث 

فتمثـــــل صـــــیغة تصـــــحیح حـــــد الخطـــــأ، ECMعـــــن فتـــــرات التبـــــاطؤ الزمنـــــي ، وnوmوتعبـــــر ،الخطـــــأ

خــــر أبمعنــــى جــــل الطویــــل،لــــى حالــــة التــــوازن فــــي األإلتعبیــــر عــــن الدینامیكیــــة التــــي یــــتم بهــــا الرجــــوع 

جـــــــل الطویـــــــل، بـــــــین لـــــــى الوضـــــــع التـــــــوازني فـــــــي األإي اخـــــــتالل فـــــــي التـــــــوازن للوصـــــــول أتصـــــــحیح 

ـــــــــابع و المتغیـــــــــرات المســـــــــتقلة ـــــــــرین لمتغ) VECM(ویمكـــــــــن توضـــــــــیح نمـــــــــوذج . المتغیـــــــــر الت YوXی

: باستخدام معادلتین كمایلي
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ذا كانــت إمــا ولــىاأل.هنــاك مشــكلتان یجــب التعامــل معهمــان إقبــل تقــدیر متجــه االنحــدار الــذاتي فــو

ذا كانــت إو مســتقرا أحیــث یكــون المتغیــر ســاكنا ،Stationaryو مســتقرةأالمتغیــرات فــي النمــوذج ســاكنة 

خـــذ الفـــروق لـــه أفیلـــزم وٕاذا كـــان المتغیـــر غیـــر ســـاكن ،)صـــفر=Integratedorder(التكامـــل لـــه درجـــة 

ذا كـان للمتغیـرات تكامـل مشـترك، فـإذا كـان للمتغیـرات تكامـل إخرى هي مـا والمشكلة األ.لیصبح ساكنا

.ن هناك عالقة توازنیة مستقرة طویلة األجلأمشترك فهذا یعني 

هـي الـذاتي ن المتغیرات في نموذج متجه االنحدارأین من حقیقة االفتراض همیة بحث المشكلتأوتنبع 

خــــرى حــــول خصــــائص تقــــدیرات متجــــه أیضــــا مشــــكلة أولكــــن هــــذا یخلــــق . متغیــــرات ســــاكنة أو مســــتقرة

باسـتخدام VARذا كـان للمتغیـرات تكامـل مشـترك و لكـن تـم تقـدیر إنـه أالسـبب و االنحدار الذاتي نفسـها،

ن النظـام فـي هـذه الحالـة إ،فاصیة التكامل المشترك فـي الحسـبانخذ خأیرات وبدون ولى للمتغالفروق األ

. إهمالهحیث یمثل التكامل المشترك في هذه الحالة الخطأ في التوازن الذي تم یكون به خطأ توصیف،

ضــافة البــواقي مــن انحــدار التكامــل المشــترك لنظــام معــادالت متجــه االنحــدار الــذاتي إیكمــن الحــل فــي و 

.خرىشكل متغیر مستقل بجانب المتغیرات األعلى

.)The Unit Test of Stationary(:ختبار استقراریة السالسل الزمنیةإ:أوال

فقـدودرجـة تكامله،السالسـلهـذهاسـتقرارمـنالتأكـدأجـلمـنمهمـاً الزمنیـةالسالسـلتحلیـلیعتبـر

. الوحـدةجـذرالحتوائهـا علـىاالسـتقرارمبعـدتتسـمالزمنیـةالسالسـلمـنكثیـًراأنالدراسـاتأوضـحت

الـزمن، عـنمسـتقلینالمتغیـر غیـروتبـاینمتوسـطأنزمنیـةسلسـلةأيفـيالوحـدةجـذروجـودویعنـي

إلـىالقیاسـیةالنمـاذجفـيوحـدةعلـى جـذرفعـالً تحتـويالتيالزمنیةالسالسلاستقرارافتراضویؤدي
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.واالستدالل القیاسيالتحلیلفيومشاكلبینهازائفارتباطوجود

كانــت السالســـل الزمنیـــة للمتغیـــرین إذالتحدیـــد مـــا )ADF(فــوللر المركـــب -اســـتخدام اختبـــار دیكـــيوقــد

فــوللر المركــب علــى فرضــیة –وینطــوي اختبــار دیكــي. اللــذین همــا موضــع الدراســة ســاكنة فــي مســتواها

المحسـوبة ) t(كانـت قیمـة إذا، ویـتم رفـض فرضـیة العـدم 0مقابل الفرضـیة البدیلـة0العدم

.Mackinnonالمجدولة و المقترحة من ماكینون ) t(من قیمة أكبر

-Nonكمــا یعتبــر اختبــار فیلیــبس وبیــرون  Parametric Phillips and Peron Test (PP)لجــذر الوحــدة .

، ومـــن ADFیـــع الخطـــأ العشـــوائي مـــن اختبـــار ویتطلـــب هـــذا االختبـــار افتراضـــات أقـــل تشـــددا حـــول توز 

.1لرفض فرضیة خاطئة بوجود جذر الوحدةADFالمعروف أن هذا االختبار له قوة أكبر من اختبار

Co-integration:اختبار التكامل المشترك: ثانیا  Test.

–جوهانســـن (و)Johansenجوهانســـن،(ســـتخدام منهجیـــةإالمتغیـــرات باختبـــار التكامـــل المشـــترك بـــینیـــتم 

المستخدمة في النماذج التي تتكون من أكثر من متغیرین، والتـي تعتبـر )Johansen&Juseliusجوسلیوس، 

المتبـادل بـین المتغیـرات موضـع الدراسـة،األثرا تسـمح بـنهـأل،متغیرین فقطأفضل حتى في حالة وجود

Engleقرینجر، –إنجل( موجودة في منهجیةا غیرأنهویفترض  – Granger (ذات الخطوتین  .

ویتطلـــب وجـــود .IIاختبـــار لرتبـــة المصـــفوفة " جوســـلیوس–جوهانســـن" و " جوهانســـن" وتعتبـــر منهجیـــة 

r ()=r>0( ذات رتبــة كاملــة IIالتكامــل المشــترك بــین السالســل الزمنیــة أال تكــون المصــفوفة  <  .(

ائیین مبنیـین علـى دالـة اإلمكانـات ومن أجل تحدیـد عـدد متجهـات التكامـل یـتم اسـتخدام اختبـارین إحصـ

واختبـار القـیم الممیـزة ) trace test )traceاألثـروهمـا اختبـار Likelihood Ratio Test (LR)العظمـى 

).maximum  eigenvalues test)maxالعظمى 

مجلـة تحلیـل متجـه االنحـدار الـذاتي ، -، دینامیكیـة النـاتج غیـر النفطـي فـي المملكـة العربیـة السـعودیة حمد بن محمد الحوشـان1
.11ص ،2007لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعود ، العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االداریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الم

http://faculty.ksu.edu.sa/Dr_Alhoshan/MyPapers/GDP-dynamic.pdf
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: بـ األثرویعرف اختبار 

)1(.............)log(
1







n

ri
itrace T  

مقابــل الفرضــیة البدیلــة أن عــدد r≤ختبــار فرضــیة العــدم أن عــدد متجهــا التكامــل المشــترك إیــتم حیــث

.r =0 ،1 ،2حیث، r= متجهات التكامل المشترك 

: ویعرف اختبار القیم الممیزة العظمى بـ 

)2(.........)1(logmax iT


 

مقابل الفرضـیة البدیلـة أن عـدد r= ختبار فرضیة العدم أن عدد متجهات التكامل المشتركإحیث یتم 

r= متجها التكامل المشترك  + 1  .

.Selection the Lag-Length:تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني:ثالثا 

ن عدم ترابط مثل لفترات التباطؤ الزمني بحیث تكون فترة التباطؤ كبیرة كفایة لضماتحدید العدد األیتم

ـــرات العشـــوائیة  ـــة التقـــدیروصـــغیر المتغی ـــى بعـــض المعـــاییر ویعتمـــد فـــي ذلـــك . ة كفایـــة إلجـــراء عملی عل

واختبـار شـوارتز ، AIC((Akaike Information Criterion)(طریقـة : همهـا أالمستخدمة عالمیا و التي مـن 

)Schwartz's Information Criterion(. قــل قیمــة لكــل مــن أویــتم اختیـــار)AIC ( و)SC ( والتــي یقابلهـــا

.مثلمني األالتباطؤ الز 

Impulse Response(:اختبار دالة االستجابة لرد الفعل: رابعا  Function (:

رض لهـا عـالتـي تتShocksیمكن من خالل هذه الدالة تتبع المسار الزمني لمختلف الصدمات المفاجئـة 

فـي جئـة صـدمة مفاأليهـذه المتغیـرات المتغیرات في النموذج ، وتعكس كیفیة استجابة كـل متغیـر مـن

. أي متغیر في النموذج عبر الزمن

اســـتجابةحیـــث یمكـــن النظـــر إلـــى المرونـــة بأنهـــا VARویصـــعب تفســـیر المرونـــة الناتجـــة عـــن نمـــوذج 
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ویظهـر هنـا دور دالـة االسـتجابة وتحلیـل التبـاین . المتغیرات في األجل الطویل وتتجاهل المدى القصیر

یـرات مسـتقرة و متكاملـة وكانـت المتغیـرات فـي حالـة تـوازن إذا كانـت المتغ. لتتبع التفاعل بین المتغیـرات

فإن أیة صدمة ألي من المتغیرات المستخدمة ستعمل علـى التـأثیر علـى وضـعیة ، في فترة زمنیة معینة

التوازن لفترة زمنیة معینة ثم تعود المتغیرات إلى التوازن شریطة عدم حدوث أي صدمة أخرى فـي نفـس 

. الوقت

فعنـــد حـــدوث صـــدمة تجابة الفوریـــة مشـــكلة ترتیـــب المتغیـــرات الداخلـــة فـــي النمـــوذج ،تواجـــه دالـــة االســـ

داة أن إفــ.و لســبب أخــرأمــا نتیجــة لسیاســة اقتصــادیة معینــة مقــدارها انحــراف معیــاري واحــد فــي متغیــر

،هذا فيخرىاالستجابة تقیس تأثیر ذلك على القیمة الحالیة و المستقبلیة لذلك المتغیر و المتغیرات األ

ولكــن فــي حالــة وجــود تــرابط بــین المتغیــرات حالــة افتــراض عــدم وجــود تــرابط بــین المتغیــرات العشــوائیة،

لــى المتغیــر الــذي إویعــود ذلــك و محــددة،أنهمــا مشــتركان فــي قیمــة غیــر معروفــة أفهــذا یعنــي العشــوائیة

.VARوال في النموذج أیأتي 

Variance(:اختبار تحلیل مكونات التباین:خامسا  Decomposition(.

لتعـــــــــــــرف علـــــــــــــى مقـــــــــــــدار ،یســــــــــــتخدم هـــــــــــــذا االختبـــــــــــــار لوصــــــــــــف الســـــــــــــلوك الحركـــــــــــــي للنمــــــــــــوذج

ألـــــــى خطـــــــأ التنبـــــــؤ فـــــــي المتغیـــــــر نفســـــــه وخطـــــــإالتبـــــــاین فـــــــي التنبـــــــؤ لكـــــــل متغیـــــــر،و الـــــــذي یعـــــــزي 

ویبـــــــــین تحلیـــــــــل مكونـــــــــات التبـــــــــاین .خـــــــــرى فـــــــــي النمـــــــــوذجالتنبـــــــــؤ فـــــــــي المتغیـــــــــرات التوضـــــــــیحیة األ

ـــــــــر األ ـــــــــة النســـــــــبیة ألث ـــــــــى ي أهمی ـــــــــرات النمـــــــــوذج عل ـــــــــر مـــــــــن متغی ـــــــــي كـــــــــل متغی ـــــــــاجئ ف ـــــــــر مف تغی

.جمیع المتغیرات في النموذج عبر الزمن

ــــــــــك ــــــــــي النمــــــــــوذج ،وخالصــــــــــة ذل ــــــــــرات ف ــــــــــإذا كانــــــــــت المتغی ــــــــــة تكــــــــــامال مشــــــــــتركا،) VAR(ف متكامل

VECM(Vector(فإنـــــــــــــــــه یمكـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتخدام نمـــــــــــــــــوذج متجهـــــــــــــــــات تصـــــــــــــــــحیح الخطـــــــــــــــــأ  Error

Correction Model المشــــــــــــــتق مــــــــــــــن نمــــــــــــــوذج)VAR( و اســــــــــــــتخدام لــــــــــــــردة الفعــــــــــــــل)Impulse
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Response Functions(، و تحلیــــــــــــــــل مكونــــــــــــــــات التبــــــــــــــــاین)Variance Decomposition( الختبــــــــــــــــار

.التفاعالت بین متغیرات الدراسة

: ختباراتاإلونتائج القیاسي التحلیل : المطلب الثاني 

ـــــــــــى نقـــــــــــوم ب النمـــــــــــو ت تقـــــــــــدیر تفـــــــــــاعالســـــــــــیتم التحلیـــــــــــل القیاســـــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــالل مـــــــــــرحلتین األول

ــــــــــــــرة االقتصــــــــــــــادي ــــــــــــــر خــــــــــــــالل الفت ــــــــــــــي للجزائ مــــــــــــــن )2014-1990(ومحــــــــــــــددات االقتصــــــــــــــاد الكل

ــــــــــــــات ال ــــــــــــــاتج خــــــــــــــالل اســــــــــــــتخدام مكون ــــــــــــــة اإلجمــــــــــــــالين ــــــــــــــة،األجــــــــــــــوروالمؤشــــــــــــــرات الكلی والبطال

.الجزائرياالقتصادفياالستثماروتحدیدواالستهالكواألسعار

هـــــــــداف التنمیـــــــــة أفـــــــــي تعزیـــــــــز نفـــــــــاق الحكـــــــــومياإلثـــــــــرأالمرحلـــــــــة الثانیـــــــــة نفصـــــــــل فـــــــــي  تقـــــــــدیر و 

مـــــــــن خـــــــــالل الـــــــــربط بـــــــــین ،2014-1990والحـــــــــد مـــــــــن الفقـــــــــر فـــــــــي الجزائـــــــــر للفتـــــــــرة ،االقتصـــــــــادیة

اإلنفــــــــــــاقالمتمثلــــــــــــة فــــــــــــي الحكــــــــــــومي اإلنفــــــــــــاقصــــــــــــناف أو )GDP(اإلجمــــــــــــاليالنــــــــــــاتج المحلــــــــــــي 

علـــــــــــــــــى االتصـــــــــــــــــاالت اإلنفـــــــــــــــــاق، (HL)علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــحةاإلنفـــــــــــــــــاقو ) ED(علـــــــــــــــــى التعلـــــــــــــــــیم 

علـــــــــــــــــى الجانـــــــــــــــــب اإلنفـــــــــــــــــاقو (DF)علـــــــــــــــــى القطـــــــــــــــــاع العســـــــــــــــــكرياإلنفـــــــــــــــــاقو )TC(والنقـــــــــــــــــل

.االجتماعي والتضامن الوطني

: االقتصادیة الكلیةالنمو االقتصادي والمؤشرات: وال أ

ـــــــــــىیحتـــــــــــويقیاســـــــــــياقتصـــــــــــادينمـــــــــــوذجنســـــــــــتخدم  ـــــــــــيخمســـــــــــة معـــــــــــدالت اقتصـــــــــــادیة عل الت

ــــــــــة تفســــــــــر ــــــــــة التالی ــــــــــرات الكلی ــــــــــین النمــــــــــو االقتصــــــــــادي و المتغی ــــــــــة ب ــــــــــة،راألجــــــــــو : العالق والبطال

والشـــــــــــــكل التـــــــــــــالي .الجزائـــــــــــــرياالقتصـــــــــــــادفـــــــــــــياالســـــــــــــتثماروتحدیـــــــــــــدواالســـــــــــــتهالكواألســـــــــــــعار

.یوضح تفاعلیة النموذج 
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.ساسیة القتصاد الكليمخطط یوضح تفاعلیة للنموذج المححدات األ)  06-5(الشكل رقم 

:المصدر 
Nikolaos Dritsakis , ECONOMIC DEVELOPMENT AND PUBLIC EXPENDITURE IN THE GREEK ECONOMY,

Department of Applied Informatics, University of Macedonia.
http://users.uom.gr/~drits/publications/Economic_Development_Public_Expenditure.pdf

:ویتم توصیف العالقات الكلیة بین متغیرات النموذج  وفق المنهج االقتصادي األتي 

:التالیةالعواملعلى)W(األجورمتوسطمستوىیتوقف: األجور . أ

مســـــتوىارتفــــاعإلـــــىاإلجمــــاليالقـــــوميالنــــاتجارتفـــــاعیــــؤدي : )GDP(اإلجمـــــاليالقــــوميالنــــاتج. 1

.)W(األجور

مســــــتوىارتفــــــاعإلــــــى ســــــعارالعــــــام لألمســــــتوىارتفــــــاعیــــــؤدي ): CPI(ســــــعارالعــــــام لألســــــتوىم. 2

.األجور

.األجورمستوىأدنىیؤدي إلىالبطالةمستوىارتفاع): UNE(البطالةمعدل. 3

1:یليكماخطيشكلفي)W(لألجورالدالةعنیمكن أن نعبرسبقلماووفقا

)1    (Wt = a0 + a1GDPt + a2 CPI t + a3UNEt

1 Nikolao Dritsakis,ECONOMIC DEVELOPMENT AND PUBLIC EXPENDITURE IN THE GREEK ECONOMY, Department
of Applied Informatics,University of Macedonia.P2.
http://users.uom.gr/~drits/publications/Economic_Development_Public_Expenditure.pdf.
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a1>0 ,  a2>0  , a3<0:بحیث 

:التالیةالعواملعلىالبطالةمستوىیتوقف): UNE(البطالة.ب

مســـــتوىیـــــؤدي إلـــــى تراجـــــع اإلجمـــــاليالقـــــوميالنـــــاتجارتفـــــاع: )GDP(اإلجمـــــاليالقـــــوميالنـــــاتج. 1

.لبطالةا

.لبطالةامستوىإلى تراجع االستثمارإجماليارتفاعیؤدي ): I(االستثمارإجمالي. 2

.)UNEt-1(السابقةالفترةفيالبطالةمستوىعلى)UNEt(فترةفيالبطالةمستوىیعتمد. 3

:منه یمكن صیاغة دالة البطالة على الشكل التالي و

)2(UNEt = b0 + b1GDPt + b2It + b3UNEt-1

b1<0  , b2<0,   0<b3<1:بحیث

:التالیةالعواملعلى)CPI(ألسعارلالعاممستوىیتوقف:)CPI(األسعارمستوى.ج.

.األسعارمستوىینعكس بارتفاعاألجورمستوىارتفاع): W(األجورمستوى. 1

.األسعارمستوىیقابله تدنيالعملإنتاجیةارتفاع: )PW(العملإنتاجیة. 2

:على النحو التالي ألسعارادالةكتابةكنیمسبقلماوفقا

)3                   (CPI t = c0 + c1Wt + c2PWt

<c1:حیث أن  0 , c2 <0

:التالیةالعواملعلىستهالكاإلیعتمد:)CON(االستهالك. د

یـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى اإلجمـــــــــــــاليالقـــــــــــــوميالنــــــــــــاتجارتفـــــــــــــاع: )GDP(اإلجمـــــــــــــاليالقـــــــــــــوميالنــــــــــــاتج. 1

.الخاصاالستهالكفيارتفاع

القطــــــــــــاعاســــــــــــتهالكوارتفــــــــــــاعإیــــــــــــداعإجمــــــــــــاليارتفــــــــــــاعیتــــــــــــزامن ): TD(الودائــــــــــــعإجمــــــــــــالي. 2

.الخاص
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ـــــــــــــف.3 ـــــــــــــياالســـــــــــــتهالكمســـــــــــــتوىویتوق ـــــــــــــرةف ـــــــــــــى)Cont(فت ـــــــــــــرةاالســـــــــــــتهالكعل الســـــــــــــابقةللفت

)Cont-1(.

: ابة دالة االستهالك على النحو التالي یمكن كتأعالهوردلماووفقا

)4            (Con t = d0 + d1GDPt + d2TDt + d3Con t-1

,d1>0:ن أحیث  d2>0, 0<d3<1

:علىالعام االستثماردالةعتمدت:)I(االستثماردالة.ه
ـــــــــــاتج. 1 ـــــــــــوميالن ـــــــــــا: )GDP(اإلجمـــــــــــاليالق ـــــــــــوميالنـــــــــــاتجعارتف ـــــــــــنعكس علـــــــــــى اإلجمـــــــــــاليالق ی

.االستثمارزیادة 

.االستثمارانخفاضعالقة مع األسعارارتفاع): CPI(األسعارمستوى. 2

.)It-1(السابقةالفترةفياالستثمارعلىعتمدی)It(فترةفياالستثمار. 3
: ومنه یمكن كتابة دالة االستثمار على الشكل التالي 

)5   (It = e0 + e1GDPt + e2 CPI t + e3It-1

,e1>0:حیث  e2<0, 0<e3<1

: وبناء على النظریة االقتصادیة عند كینز نجد 

GDP = C + I + G + NX )6                         (

.جير الخاتمثل صافي التعامل مع العالم NX: حیث 

:بمعادلة العملإنتاجیةنعبر:)PW(العملإنتاجیة. ز
PW = GNP / L (7)

: یحسب بطریقة التالیةتعبر على الفئة العاملة و=L: حیث 

L = POP - (POP * UNE) / 100

.عدد السكان)  = POP: (حیث 
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النمــــــــــو االقتصــــــــــادي والمتغیــــــــــرات مــــــــــات المعــــــــــدالت المختلفــــــــــة لنمــــــــــوذججــــــــــل تقــــــــــدیر معلأومــــــــــن 

ــــــــــم الكلیــــــــــة لالقتصــــــــــادي الجزائــــــــــري، ــــــــــات اإلحصــــــــــائیةجــــــــــراء االختبــــــــــارات إت ــــــــــى بیان اعتمــــــــــادا عل

وقـــــــــــوانین المالیـــــــــــة لســـــــــــنوات الدراســـــــــــة ،الجزائـــــــــــركتقـــــــــــاریر بنـــــــــــو الـــــــــــدیوان الـــــــــــوطني لإلحصـــــــــــاء 

واختبــــــــــــار فیلیــــــــــــبس الوحــــــــــــدةنتــــــــــــائج اختبــــــــــــار جــــــــــــذر) 4-8(ویوضــــــــــــح الجــــــــــــدول رقــــــــــــم .البحثیــــــــــــة

.للمتغیرات التي هي موضع الدراسةوبیرون
Unit Roots Tests): 05-14(جدول رقم 

Phillips-Perron testAugmented Dickey-Fuller Test

First DifferenceLevelFirst DifferenceLevel

p-valStatp-valStatp-valStatp-valStat

0.005-2.9511.00005.5490.0063-3.9801.00006.024GDP

0.045-1.9971.004.4110.017-2.4411.0005.584Gexp

0.0000-5.0150.7750.3410.8631.2790.7720.328W

0.002-4.3040.118-1.5150.003-4.2720.087-1.677RUNE

0.026-2.2491.0004.6810.042-2.0300.9681.585Con

0.004-2.9931.0008.6000.254-1.0510.8000.442TD

0.050-1.9550.9912.2380.056-1.8960.8250.541P

0.000-6.4211.0004.6790.000-4.9101.0004.566PW

0.014-2.5091.0006.6610.016-2.4650.9982.992I

.EViews 9برنامج ا على إعداد الباحث اعتمادمن: المصدر 

بعــد أخــذ ( I(1)ولــى ومــن خــالل الجــدول الســابق نالحــظ أن جمیــع المتغیــرات مســتقرة مــن الدرجــة األ

بـــالنظر إلـــى نتـــائج اختبـــارات جـــذر الوحـــدة، فإننـــا بینمـــا هـــي غیـــر مســـتقرة بمســـتویاتها و ،)األولالفـــروق 

ت الخمســة الممثلــة وفــق المعــادالجوهانســنأســلوب ســنقوم بتقــدیر نمــوذج للتكامــل المشــترك باســـتخدام

.لنموذج األول

:جر األمتغیر متوسط : اوال
ـــــــــار  ـــــــــائج اختب ـــــــــر نت ـــــــــر عـــــــــن متوســـــــــط جوهانســـــــــناث ـــــــــرات المـــــــــؤثرة األجـــــــــرللنمـــــــــوذج المعب والمتغی

: فیه الجدول التالي 
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)05-15(جدول رقم 
Johansen Cointegration Test

Lambda-max testTrace test
Prob.**5% crit

Value
Trace

Statistic
EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)
Prob.**
Value

5% crit
Value

Trace
Statistic

Eigenval
ue

Hypothesized
No. of CE(s)

0.01727.58431.0580.756None *0.00047.85674.6610.756None *
0.05921.13120.5890.607At most 10.00029.79743.6020.607At most 1*
0.04614.26414.4510.481At most 2*0.00315.49423.0120.481At most 2*
0.0033.84148.5600.322At most 3*0.0033.8418.5600.322At most 3*

).%5(العدم عند مستوى الداللة ةیإلى رفض فرضریتش(*)
.%1و% 5عند مستوى الداللة األقلعلى جود معادلة تكامل مشتركك واحدة إلى و جةیالنتنیتب

ـــــائج  ـــــارياتوضـــــح نت ـــــه مــــــنختب ـــــر والقیمـــــة العظمـــــى أن الممكـــــن بســـــهولة رفـــــض فرضـــــیة العـــــدم األث

جـــــر األوهـــــذا یعنـــــي أن هیكـــــل . %1القائلـــــة بعـــــدم وجـــــود التكامـــــل المشـــــترك وذلـــــك عنـــــد مســـــتوى ثقــــــة 

)w( مــــــــع مؤشـــــــــر النــــــــاتج المحلــــــــي اإلجمــــــــالي ومؤشــــــــر الــــــــرقم القیاســــــــي متكــــــــامًال تكــــــــامًال مشــــــــتركًا

كمــــا تعنــــي هــــذه النتیجــــة وجـــــود تولیفـــــة خطیــــة ســــاكنة . ومعــــدل البطالــــة الســــنوي فــــي الجزائــــرألســــعار

وأخیـــــــرًا تؤكـــــــد هـــــــذه النتیجـــــــة وجـــــــود عالقـــــــة توازنیـــــــة طویلـــــــة األجـــــــل بـــــــین . ومحدداتـــــــهجـــــــر األبـــــــین 

ـــــــبعض فــــــــي األجــــــــل ،ممـــــــا یعنـــــــي أن هـــــــذه المتغیـــــــرات الالمتغیـــــــرات تبتعـــــــد كثیـــــــرًا عـــــــن بعضـــــــها ال

التكامــــــللتحدیــــــد معادلــــــةاألمثــــــلاإلبطــــــاءولتحدیــــــد فتــــــرة .بحیــــــث تظهــــــر ســــــلوكًا متشــــــابهاً الطویـــــــل

:كاآلتي Schwarsواختبـار Akiakeاختبار معلومات جر ومحددته نقوم بین األالمشترك

التي ستستخدم في النموذجلزمنينتائج تحدید عدد فترات التباطؤ ا) 16-5(جدول رقم 
AICSCعدد فترات التباطؤ

15.595-4.614-
2-5.213-3.435
3-6.639-4.060

.األمثلو التي یقابلها التباطؤ الزمني )SC(و )AIC(اقل قیمة لكل من *

تبــین )11(قـم واحـدة، والمعادلــة ر ومـن هـذه االختبــارات تبـین أن عــدد فجـوات التبــاطؤ المثلـى هـي فتــرة 

:نتائج تقدیر متجه التكامل المشترك باستخدام منهجیة جوهانسن 

Ln Wt = 15.057 + 0.713 Ln Wt -1 - 0.313 Ln GDPt-1 + 0.51 LN CPI t -1 ـــ 0.113 LN UNEt-1 .

[0.73] [ 3.69] [-0.40] [0.48] [-0.15]

R2 = 0.62. F =7.79.
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ــــــــة  ــــــــى وجــــــــود عالق ــــــــة إل ــــــــائج هــــــــذه المعادل ــــــــین كــــــــل مــــــــن عكســــــــیة وتشــــــــیر نت جــــــــر متوســــــــط األب

باتجــــــــــــاه االنكمــــــــــــاش وبمعامــــــــــــلالحقیقــــــــــــي األجــــــــــــروالتــــــــــــي تعكــــــــــــس تراجــــــــــــع معــــــــــــدل البطالــــــــــــةو 

ــــــــــــدره  ــــــــــــة ق ــــــــــــة  تســــــــــــاوي .0.11مرون ــــــــــــه مــــــــــــع المســــــــــــتوى العــــــــــــام لألســــــــــــعار بمرون ــــــــــــة طردی وعالق

العالقـــــــة مـــــــع معــــــــدل أمـــــــا. واحـــــــدةإبطـــــــاءبنفســـــــه بفتـــــــرة األجـــــــر، كمـــــــا أكـــــــدت علـــــــى تـــــــأثیر 0.51

.النمو جاءت مغایرة لتوقع الفرضي لنموذج بحیث كانت عالقة عكسیة 

: )UNE(مستوى البطالةدالة . 2

ـــــــــار أ ـــــــــائج اختب ـــــــــر نت ـــــــــر عـــــــــن وهانســـــــــنجث ـــــــــةللنمـــــــــوذج المعب ـــــــــرات المـــــــــؤثرة معـــــــــدل البطال والمتغی

: فیه الجدول التالي 
)05-17(جدول رقم 

Johansen Cointegration Test

Lambda-max testTrace test
Prob.**5% crit

Value

Trace

Statistic

EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)

Prob.**

Value

5% crit

Value

Trace

Statistic

Eigenval

ue

Hypothesized

No. of CE(s)

0.02521.13123.2060.651None *0.0029.7945.870.651None *

0.01214.26418.0420.559At most 10.0015.4922.660.559At most 1*

0.0313.8414.6240.189At most 20.0313.844.620.189At most 2*

).%5(العدم عند مستوى الداللة ةیإلى رفض فرضریتش(*)
.%1و% 5عند مستوى الداللة األقلعلى إلى وجود معادلة تكامل مشتركك واحدة جةیالنتنیتب

ـــة وهـــذا یعنـــي أن  ـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي )UNE(معـــدل البطال متكـــامًال تكـــامًال مشـــتركًا مـــع مؤشــــر الن

معـــدل كمــا تعنــي هــذه النتیجــة وجـــود تولیفـــة خطیــة ســاكنة بــین . جمــالياإلاالســتثمار القــومي ومؤشــر 

.وأخیرًا تؤكد هذه النتیجة وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین المتغیرات، محدداتهالبطالة و 

اختبـار بـین معـدل البطالـة ومحددتـه نقـوم المشـتركالتكامللتحدید معادلةاألمثلبطاء ولتحدید فترة اإل

:كاآلتي Schwarsواختبـار Akiakeمعلومات 

التي ستستخدم في النموذجنتائج تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني) 18-05(جدول رقم 
AICSCعدد فترات التباطؤ

1-6.188-5.599

2-5.042-6.079

.األمثلو التي یقابلها التباطؤ الزمني ) SC(و ) AIC(اقل قیمة لكل من *
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ــــرة مــــن هــــذه االخو  ــــى هــــي فت ــــاطؤ المثل ــــین أن عــــدد فجــــوات التب ــــارات تب ــــة ،واحــــدةتب ــــةوالمعادل التالی

.تبین نتائج تقدیر متجه التكامل المشترك باستخدام منهجیة جوهانسن 

Ln UNEt = 2.069 – 0.30 Ln GDPt-1 + 0.24 Ln It-1 + 0.96 Ln UNEt-1
[1.54] [-1.45] [1.11] [8.15]

R2 = 0.95. F= 128.78.

ــة بــین كــل مــن عكســیة وتشــیر نتــائج هــذه المعادلــة إلــى وجــود عالقــة  والنــاتج المحلــي مســتوى البطال

تبـین بـأن العاملـة اإلجمالياالستثمار القومي ، أما بالنسبة لمتغیر 0.11ة قدره اإلجمالي وبمعامل مرون

.الخلل في جدوى حجم وهیكل االستثمار العام في الجزائرالعالقة عكسیة، والتي تعكس 

: )CPI(مستوى العام لألسعار دالة معادلة. 3

و المتغیرات المؤثرة فیه الجدول سعارمستوى العام لألللنموذج المعبر عن جوهانسنثر نتائج اختبار أ

:التالي 
)05-19(جدول رقم 

Johansen Cointegration Test

Lambda-max testTrace test
Prob.**5% crit

Value
Trace

Statistic
EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)
Prob.**
Value

5% crit
Value

Trace
Statistic

EigenvalueHypothesized
No. of CE(s)

0.03121.1322.590.641None *0.0029.7943.100.641None *
0.00614.2619.540.588At most 10.0015.4920.510.588At most 1*
0.3263.840.9640.042At most 20.323.840.9640.042At most 2

).%5(توى الداللة العدم عند مسةیإلى رفض فرضریتش(*)
.%1و% 5إلى وجود معادلة تكامل مشتركك واحدة عند مستوى الداللة جةیالنتنیتب

المســـــــتوى متكـــــــامًال تكـــــــامًال مشـــــــتركًا مـــــــع مؤشــــــــر )CPI(مســـــــتوى العـــــــام لألســـــــعاروهـــــــذا یعنـــــــي أن 

ـــــةومؤشـــــر ) W(لألجـــــرالعـــــام  ـــــة ). PW(العمـــــلإنتاجی ــــــة خطی ـــــي هـــــذه النتیجـــــة وجــــــود تولیف كمـــــا تعن

وأخیـــــرًا تؤكـــــد هـــــذه النتیجـــــة وجـــــود عالقـــــة توازنیـــــة ، محدداتـــــهو مســـــتوى العـــــام لألســـــعاراكنة بـــــین ســـــ

.طویلة األجل بین المتغیرات

التي تستخدم في النموذجنتائج تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني)20-09(جدول رقم 
AICSCعدد فترات التباطؤ

1-3.329-2.740

2-3.537-2.501

.األمثلو التي یقابلها التباطؤ الزمني )SC(و )AIC(قیمة لكل من اقل*
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تبـین نتـائج التالیـةوالمعادلـة . واحدةومن هذه االختبارات تبین أن عدد فجوات التباطؤ المثلى هي فترة 

.تقدیر متجه التكامل المشترك باستخدام منهجیة جوهانسن

Ln CPI t = 0.258 + 0.77 Ln CPI t-1 - 0.005 Ln Wt-1 + 0.076 Ln PWt -1
[0.52] [13.66] [-0.27] [1.89]

R2 = 0.99. F= 700.73.

والـرقم القیاسـي ألسـعار جر ألامتوسط بین كل من عكسیةوتشیر نتائج هذه المعادلة إلى وجود عالقة 

وهــــذا یتماشــــى مــــع افتراضــــات االقتصــــادیة فــــي ، 0.005قــــدره بســــیط وبمعامــــل مرونــــة CPIالمســــتهلك 

.النموذج

للنموذج المعبر عـن جوهانسنثر نتائج اختبار أ: )CON(االستهالكي اإلنفاقدالة تقدیر معادلة. 4

:دول التاليوالمتغیرات المؤثرة فیه الجمستوى العام لألسعار
)05-21(جدول رقم 

Johansen Cointegration Test

Lambda-max testTrace test
Prob.**5% crit

Value
Trace

Statistic
EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)
Prob.**
Value

5% crit
Value

Trace
Statistic

EigenvalueHypothesized
No. of CE(s)

0.00021.1355.940.921None *0.00029.7972.530.921None *
0.13914.2611.300.401At most 1*0.03415.4916.590.401At most 1*
0.0213.845.290.213At most 2*0.0213.845.290.213At most 2*

).%5(العدم عند مستوى الداللة ةیإلى رفض فرضریتش(*)

.%1و% 5إلى وجود معادلة تكامل مشتركك واحدة عند مستوى الداللة ةجیالنتنیتب

متكــــــامًال تكــــــامًال مشــــــتركًا مــــــع مؤشـــــــر النــــــاتج )CON(االســــــتهالكياإلنفــــــاقوهــــــذا یعنــــــي أن هیكــــــل 

ـــــي اإلجمـــــالي ومؤشـــــر  ـــــة المحل ـــــة النقدی ـــــي حجـــــم الكلی ـــــة ممـــــثال ف كمـــــا تعنـــــي .)TD(السیاســـــة النقدی

ـــــــة خ ــــــین هــــــذه النتیجــــــة وجـــــــود تولیف ــــــة ســــــاكنة ب ــــــهالحقیقــــــياألجــــــرطی ــــــرًا تؤكــــــد هــــــذه ،ومحددات وأخی

.النتیجة وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین المتغیرات

)CON(االستهالكياإلنفاقالتي ستستخدم في النموذجنتائج تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني)22-05(جدول رقم 

AICSCعدد فترات التباطؤ

1-6.376-5.787

2-7.403-7.403

3-9.217-7.730

.األمثلوالتي یقابلها التباطؤ الزمني )SC(و)AIC(اقل قیمة لكل من *



.الجزائـرفيي في تحقیق التنمیة االقتصادیة مساهمة ترشید اإلنفاق الحكوم:الفصل الخامس

295

التالیـــــة واحـــــدة والمعادلـــــة ومـــــن هـــــذه االختبـــــارات تبـــــین أن عـــــدد فجـــــوات التبـــــاطؤ المثلـــــى هـــــي فتـــــرة 

.تبین نتائج تقدیر متجه التكامل المشترك 

LN Ct = 3.056 + 0.0801 LN GDPt + 0.049 LN TD + 0.763 LN Ct-1 .
[4.51] [0.56] [0.69] [6.60]

R2 : 0.99. F : 1401.49.

والنــاتج المحلــي االســتهالك العــائليبــین كــل مــن طردیــهوتشــیر نتــائج هــذه المعادلــة إلــى وجــود عالقــة 

من جهة ثانیة وبمعامـل )TD(السیاسة النقدیة ممثال في حجم الكلیة النقدیة ومؤشر اإلجمالي من جهة

.0.049مرونة قدره 

: )I(االستثمار العام إجماليدالة تقدیر معادلة. 5

والمتغیـــــرات المـــــؤثرة لي االســـــتثمار العـــــامجمـــــاإللنمـــــوذج المعبـــــر عـــــن جوهانســـــنثـــــر نتـــــائج اختبـــــار أ

:في الجدول التالي
)05-23(جدول رقم 

Johansen Cointegration Test

Lambda-max testTrace test
Prob.**5% crit

Value

Trace

Statistic

EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)

Prob.**

Value

5% crit

Value

Trace

Statistic

Eigenval

ue

Hypothesized

No. of CE(s)

0.01021.1325.840.691None *0.00029.7948.570.691None *

0.00814.2618.960.577At most 10.00315.4922.720.577At most 1*

0.0523.8413.7670.157At most 20.0523.843.760.157At most 2

).%5(العدم عند مستوى الداللة ةیإلى رفض فرضریتش(*)

.%1و% 5إلى وجود معادلة تكامل مشتركك واحدة عند مستوى الداللة جةیالنتنیتب

متكــــــــــــامًال تكــــــــــــامًال مشــــــــــــتركًا مــــــــــــع )I(جمــــــــــــالي االســــــــــــتثمار العــــــــــــامإوهــــــــــــذا یعنــــــــــــي أن هیكــــــــــــل 

ـــــــــــرقم القیاســـــــــــي ألســـــــــــعار ـــــــــــي اإلجمـــــــــــالي ومؤشـــــــــــر ال كمـــــــــــا تعنـــــــــــي هـــــــــــذه . مؤشــــــــــــر النـــــــــــاتج المحل

وأخیــــــــــرًا . ومحدداتــــــــــهجمــــــــــالي االســــــــــتثمار العــــــــــامإیجــــــــــة وجـــــــــــود تولیفـــــــــــة خطیــــــــــة ســــــــــاكنة بــــــــــین النت

.تؤكد هذه النتیجة وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین المتغیرات
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التي ستستخدم في النموذجنتائج تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني)24-05(جدول رقم 
AICSCعدد فترات التباطؤ

1-8.513-7.624
2-8.176-6.837

.األمثلو التي یقابلها التباطؤ الزمني )SC(و )AIC(اقل قیمة لكل من *

ـــــــــــرة  ـــــــــــى هـــــــــــي فت ـــــــــــاطؤ المثل ـــــــــــین أن عـــــــــــدد فجـــــــــــوات التب ـــــــــــارات تب ،واحـــــــــــدةومـــــــــــن هـــــــــــذه االختب

ـــــــــــــة  ـــــــــــــائج تقـــــــــــــدیر متجـــــــــــــه التكامـــــــــــــلالتالیـــــــــــــة والمعادل ـــــــــــــة تبـــــــــــــین نت المشـــــــــــــترك باســـــــــــــتخدام منهجی

.جوهانس

Ln It = - 2.217 + 0.225 LN GDPt-1 - 0.300 LN CPI t ـــ 0.89 LN It-1 .

[-1.99] [1.75] [-3.77] [8.99]

R2 = 0.99. F =200.92.

جمــــــــالي االســــــــتثمار إبــــــــین كــــــــل مــــــــن طردیــــــــهوتشـــــــیر نتــــــــائج هــــــــذه المعادلــــــــة إلــــــــى وجــــــــود عالقــــــــة 

متوافقــــــــــــــا مــــــــــــــع افتراضــــــــــــــات النظریــــــــــــــة االقتصــــــــــــــادیة والنــــــــــــــاتج المحلــــــــــــــي اإلجمــــــــــــــالي)I(العــــــــــــــام

.0.86وبمعامل مرونة قدره 

ــــــــــرقم القیاســــــــــي ألســــــــــعار المســــــــــتهلك  ــــــــــر ال ــــــــــإن المعاCPIأمــــــــــا بالنســــــــــبة لمتغی ــــــــــأن ف ــــــــــین ب ــــــــــة تب دل

والتــــــــــــي تعكــــــــــــس تراجــــــــــــع هــــــــــــي عالقــــــــــــة عكســــــــــــیة،جمــــــــــــالي االســــــــــــتثمار العــــــــــــامإالعالقــــــــــــة مــــــــــــع 

.0.89باتجاه االنكماش وبمعامل مرونة قدره جمالي االستثمار العامإ

بدایـــــــــة ردات االقتصـــــــــاد الكلـــــــــي فـــــــــي الجزائـــــــــدمحـــــــــأنوبنـــــــــاءا علـــــــــى مخرجـــــــــات الحاســـــــــوب نجـــــــــد 

ـــــــــــرة ا)W(األجـــــــــــربمعـــــــــــدل  ـــــــــــذي شـــــــــــهد تحســـــــــــن خـــــــــــالل فت ـــــــــــد ،لدراســـــــــــةال نتـــــــــــائج أظهـــــــــــرتو ق

مــــــــــــــع معــــــــــــــالم النمــــــــــــــوذج و هــــــــــــــي األجــــــــــــــرلمســــــــــــــتوى ) R2=0.62(النمــــــــــــــوذج االرتبــــــــــــــاط القــــــــــــــوي

مـــــــــــــع . UNEو حجـــــــــــــم البطالـــــــــــــةCPIالـــــــــــــرقم القیـــــــــــــاس لألســـــــــــــعار إلـــــــــــــىإضـــــــــــــافة GDPمســـــــــــــتوى
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بعالقــــــــــــة موجبــــــــــــة إال مــــــــــــع محــــــــــــدد النمــــــــــــو االقتصــــــــــــادي االقتصــــــــــــادیةمــــــــــــع النظریــــــــــــة االتســــــــــــاق

.سالبة ) b=-0.313(حیث كانت المعلمة 

ن معــــــــــــدل البطالــــــــــــة یــــــــــــرتبط بعالقــــــــــــة موجبــــــــــــة مــــــــــــع أعلــــــــــــى اإلحصــــــــــــائیةاالختبــــــــــــاراتوأثبتــــــــــــت 

كمـــــــــــا دل معامـــــــــــل االرتبـــــــــــاط علـــــــــــى قـــــــــــوة تعبیـــــــــــر .تدعیمـــــــــــهحجـــــــــــم االســـــــــــتثمار ممـــــــــــا یســـــــــــتدعي 

فتــــــــــــراضاالتعبــــــــــــر علــــــــــــى تغیــــــــــــرات البطالــــــــــــة مــــــــــــع ، ) R2=0.95(النمــــــــــــوذج علــــــــــــى البطالــــــــــــة بـــــــــــــ 

.رى ذات العالقة ثابتة خاالقتصادي المشهور بقاء العوامل األ

ر  ـــــــــرقم القیاســـــــــي لألســـــــــعار و تعب ـــــــــى وجـــــــــود عالقـــــــــة عكســـــــــیة بـــــــــین ال اختبـــــــــارات الدراســـــــــة عل

ــــــــــین انتاجیــــــــــة العمــــــــــل ومســــــــــتو ى العــــــــــام لألســــــــــعار  ــــــــــة طردیــــــــــه ب PWاألجــــــــــر الحقیقــــــــــي ، وعالق

.0.076وبمرونة قدرها 

و همـــــــــــــــا ) It(و االســـــــــــــــتثمار القـــــــــــــــومي ) Ct(و فیمـــــــــــــــا یخـــــــــــــــص دالـــــــــــــــة االســـــــــــــــتهالك الخـــــــــــــــاص 
كونــــــــــــان أساســـــــــــــیان لإلنفـــــــــــــاق الحكـــــــــــــومي كانـــــــــــــت النتــــــــــــائج باعتمـــــــــــــاد نمـــــــــــــوذج قیاســـــــــــــي وفـــــــــــــق م

.النظریة االقتصادیة
جمــــــــــالي بمعــــــــــدل حــــــــــین كانــــــــــت العالقــــــــــة طردیــــــــــه  بــــــــــین االســــــــــتثمار و النــــــــــاتج المحلــــــــــي اإلفــــــــــي 

،وأكـــــــــــــدت االختبـــــــــــــارات الفرضـــــــــــــیة االقتصـــــــــــــادیة للعالقـــــــــــــة العكســـــــــــــیة بـــــــــــــین 0.22مرونـــــــــــــة قـــــــــــــدره 

.ستثمار العامجمالي اإلإالمستوى العام لألسعار و

: االقتصادیة في الجزائرالتنمیةأهدافتحقیق و الحكومي اإلنفاقترشید نموذج: المطلب الثالث 

ـــــــــاليمـــــــــن خـــــــــالل النمـــــــــوذج  ـــــــــوم بدراســـــــــة الت ـــــــــر اإلأنق ـــــــــاق الحكـــــــــوميث ـــــــــز أهـــــــــداف نف ـــــــــي تعزی ف

ل مـــــــــــن خـــــــــــال،2014-1990التنمیـــــــــــة االقتصـــــــــــادیة و الحـــــــــــد مـــــــــــن الفقـــــــــــر فـــــــــــي الجزائـــــــــــر للفتـــــــــــرة 

نفـــــــــــاق علـــــــــــى اإل،نفـــــــــــاق الحكوميصـــــــــــناف اإلأو )GDP(الـــــــــــربط بـــــــــــین النـــــــــــاتج المحلـــــــــــي اإلجمـــــــــــالي

.نفــــــــــــــــاق علــــــــــــــــى االتصــــــــــــــــاالت والنقــــــــــــــــلإل،(HL)الصــــــــــــــــحةاإلنفــــــــــــــــاق علــــــــــــــــىو)ED(التعلــــــــــــــــیم

والتضـــــــــــــــامن جتمــــــــــــــاعياالنفـــــــــــــــاق علــــــــــــــى الجانـــــــــــــــب اإلو نفــــــــــــــاق علــــــــــــــى القطـــــــــــــــاع العســــــــــــــكري اإل
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.الوطني

ــــى النمــــو االقتصــــادي ان اإلذا كــــإجابــــة علــــى مــــا والهــــدف الرئیســــي هــــو اإل ــــاق الحكــــومي یــــؤثر عل نف

، التحتیـــــةوالبنیـــــة،الزراعـــــةمثـــــل المختلفـــــةكیـــــف تخصـــــص المـــــوارد بـــــین القطاعـــــات و ،فـــــي الجزائـــــر

.)MDGs(لأللفیةاإلنمائیةهداف واألهداف الحد من الفقر أوالتعلیم لتحقیق الصحیة

ـــــــــــــــك باســـــــــــــــ ـــــــــــــــة وذل ـــــــــــــــات اإل،)VAR(نمـــــــــــــــوذج تخدام األســـــــــــــــالیب القیاســـــــــــــــیة الحدیث ـــــــــــــــاق وبیان نف

لـــــــــــى محـــــــــــددات إضـــــــــــافة إجمـــــــــــالي مستخلصـــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــوانین المالیـــــــــــة المختلقـــــــــــة الحكـــــــــــومي اإل

صـــــــــــــالحات االقتصـــــــــــــادیة والتحـــــــــــــوالت مركـــــــــــــزین علـــــــــــــى فتـــــــــــــرة اإل،اإلجمـــــــــــــاليالنـــــــــــــاتج المحلـــــــــــــي 

ـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر، وضـــــــــاع مـــــــــع تعـــــــــدد البـــــــــرامج التنمویـــــــــة انعكاســـــــــا لتحســـــــــن األالسیاســـــــــیة والهیكل

.2014-1990الئمة المالیة في الجزائر للفترة الدراسة االقتصادیة والم

: النموذج القیاسي: أوال

: بشكل مختزل على النحو التالي VARیمكن كتابة نموذج 

اســــــــتخدامهاوتــــــــم ،المســــــــتخدمة فــــــــي الدراســــــــةهــــــــو متجــــــــه المتغیــــــــرات GDP (=Xi(: أن حیــــــــث 

.بالصیغة اللوغاریتمیة

Ui :مرتبطة ذاتیاهو متجه البواقي غیر ال.

N : عدد فتـرات اإلبطـاء الزمنـي فـي النمـوذج التـي یمكـن تحدیـدها باسـتخدام معیـاري)ACI( والمتناسـقة ،

.و تنفیذهااإلنفاقمع فترات التأخیر ما بین لحظة اتخاذ قرار 

وإلجـــــراء التقـــــدیر لدینامكیـــــة التفاعـــــل بـــــین النمـــــو االقتصـــــادي ومكونـــــات اإلنفـــــاق الحكـــــومي لفحـــــص 

ـــــــأثیر وا ـــــــي اإلت ـــــــاتج المحل ـــــــاق الحكـــــــومي،ســـــــتجابة الن ـــــــم اســـــــتخدام جمـــــــالي لسیاســـــــات اإلنف ـــــــاتج ت الن
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نفــــــــاق الحكــــــــومي المعبـــــــرة علــــــــى توجهاتــــــــه صـــــــناف اإلأمــــــــع جمــــــــالي كمتغیـــــــر مســــــــتقل،المحلـــــــي اإل

1:في الصیغة التالیة غراض التنمیة كمتغیرات تابعةألتحقیق 

GDP = f(L, K, GEXP, Z)

: ليعناصر النموذج كمایتمثلحیث 

1-L : مجموع الید العاملة النشطة.

2-K:ستثمارياجمالي رأس المال اإل.

3-GEXP :نفاق الحكوميجمالي اإلإ.

جمـــــــالي إتعبـــــــر علـــــــى )AGEXP(: التـــــــاليعلـــــــى النحـــــــو االنفـــــــاق الحكـــــــومي ویرمـــــــز إلـــــــى اقســـــــام 

ــــــاق الحكــــــومي ــــــى القطــــــاع الزراعــــــي،اإلنف ــــــل عل ــــــاق الحكــــــوميجمــــــالي إ)EDEXP(ویمث علــــــى االنف

) TCEX(ویمثـــــــل ، علـــــــى قطـــــــاع الصـــــــحةاالنفـــــــاق الحكـــــــوميجمـــــــالي إ) HEXP(و قطـــــــاع التعلـــــــیم 

ــــــاق الحكــــــوميجمــــــالي إ ــــــااالنف ــــــل واالتصــــــالت والتكنولوجی ــــــى قطــــــاع النق ــــــى إضــــــافة إعل ) SSEXP(ل

ــــــاق الحكــــــوميجمــــــالي إ ــــــى قطــــــاع التضــــــاماالنف ــــــى ،ن والضــــــمان االجتمــــــاعيعل جمــــــالي إونرمــــــز إل

).DEXP(بـ لقطاع العسكري على انفاق الحكومياإل

4-Z:ثیر علـــــــــــــى أالعوامــــــــــــل االخـــــــــــــرى التـــــــــــــي لیســـــــــــــت ضــــــــــــمن النمـــــــــــــوذج ، ذات الصـــــــــــــلة بتـــــــــــــ

:تیةویمكن صیاغة هذه العالقة الدالیة في شكل المعادلة اآلالنمو االقتصادي

1 by Bingxin Yu, Shenggen Fan and Anuja Saurkar, Does Composition of Government Spending Matter to
Economic Growth?, Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of
Agricultural Economists Conference, Beijing, China, August 16-22, 2009,p4.
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س أجمــــــــالي ر إالعمــــــــل، ( إلــــــــى المتغیــــــــرات المســــــــتقلة ) x(و یثیــــــــر) GDP(لــــــــىإ) y(حیــــــــث  یثیــــــــر 

ــــــــاق اإلصــــــــناف أو المــــــــال، ، معلمــــــــات α ،β، لوغــــــــاریتمبصــــــــیغة ، تصــــــــاغ جمعیهــــــــا )الحكــــــــومينف

.محدد الزمني لنموذج) (النموذج و 

،2014لـــــى إ1990مـــــن التقـــــاریر المالیـــــة لســـــنوات الدراســـــةالمســـــتخدمة فـــــي هـــــذه وتـــــم جمـــــع البیانـــــات

ــــــى إضــــــافة إ ــــــوطني إل ــــــدیوان ال ــــــةللقطاعــــــات لإلحصــــــاءحصــــــاءات ال ــــــات ســــــتعانةاالو ،المختلق بیان

وبتركیـــــــز علـــــــى ).GFS(الحكومیـــــــةالمالیـــــــةحصـــــــاءات صـــــــندوق النقـــــــد الـــــــدولي والبنـــــــك الـــــــدولي واإل

واالتصــــــــاالت والنقــــــــلجتمــــــــاعياالالضــــــــمان و ، والصــــــــحةالتعلــــــــیمو ،الزراعــــــــةو الحیویــــــــةالقطاعــــــــات 

.الدفاع و 

ل صـــــــــنفهمیـــــــــة كـــــــــأنفـــــــــاق الحكـــــــــومي فـــــــــي الجزائـــــــــر و تركیبـــــــــة اإل) 07-5(ویظهـــــــــر الشـــــــــكل رقـــــــــم 

خیـــــــــــرا أنفـــــــــــاق العســـــــــــكري و لیهـــــــــــا اإلینفـــــــــــاق علـــــــــــى التعلـــــــــــیمإلاولـــــــــــى المراكـــــــــــز األحیـــــــــــث كـــــــــــان ،

.واالتصاالتنفاق على النقلاإل

.2014- 1990:للفترة في الجزائرالحكومياإلنفاقصناف ولى ألمراكز األ الترتیب)07-5(الشكل رقم 
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.اعتمادا على معطیات المختلفة لنموذج الباحثإعدادمن : المصدر
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ــــــار جــــــذر الوحــــــدة) 4-8(ویوضــــــح الجــــــدول رقــــــم  ــــــائج اختب ــــــروننت ــــــبس وبی ــــــار فیلی ــــــرات واختب للمتغی

بعـــــد أخـــــذ األولـــــىویتضـــــح  أن جمیـــــع المتغیـــــرات مســـــتقرة مـــــن الدرجـــــة . التـــــي هـــــي موضـــــع الدراســـــة

. الفروق األول بینما هي غیر مستقرة بمستویاتها

Unit Roots Testsاختبار جذر الوحدة :)05-23(جدول رقم 

Phillips-Perron testAugmented Dickey-Fuller Test

First DifferenceLevelFirst DifferenceLevel

p-valStatp-valStatp-valStatp-valStat

0.000-4.9000.0000.0060.006-3.9800.025-3.310GDP

0.571-1.3870.571-1.3877.005-5.9090.328-1.894L

0.004-4.1370.239-2.1190.004-4.0650.860-0.562K

0.036-3.1550.086-2.7140.028-3.2670.044-3.044GEXP

0.010-3.7250.470-1.5940.010-3.7420.380-1.780EDEXP

0.000-13.0420.005-4.0400.002-4.4280.000-5.016HEEXP

0.002-4.3900.090-2.6860.003-4.2840.002-4.304SSEXP

0.017-3.4990.110-2.5790.017-3.4990.110-2.579DEEXP

0.050-2.9940.104-2.6090.039-3.1190.048-3.00TCEXP

0.001-4.6300.632-1.2560.001-4.6300.635-1.248AGEXP

).1-1(باالعتماد على متغیرات الجدول Eviewsبرنامج استخدام نتائج تحلیل: صدرالم

: نتائج اختبار التكامل المشترك : ثانیا 

اإلجمـــــاليول یعتمـــــد علـــــى لوغـــــاریتم النـــــاتج المحلـــــي الدالـــــة األ،داللتـــــیننقـــــوم بدراســـــة مـــــن خـــــالل 

والدالــــــة الثانیــــــة  یعتمـــــــد .ســــــتثمارياجمــــــالي رأس المــــــال االكمتغیــــــر تــــــابع  و اإلنفــــــاق الحكــــــومي و 

.على لوغاریتم الناتج المحلي اإلجمالي كمتغیر تابع  وأصناف اإلنفاق الحكومي

.ول الدالة األ )05-24(جدول رقم 
Johansen Cointegration Test

Lambda-max testTrace test

Prob.**5% crit

Value

Trace

Statistic

EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)

Prob.**

Value

5% crit

Value

Trace

Statistic

Eigenva

lue

Hypothesized

No. of CE(s)

0.1121.1318.370.56None *0.0329.7931.750.566None *

0.1014.2612.270.42At most 10.1015.4913.380.427At most 1*

0.293.841.100.04At most 20.293.841.100.049At most 2

).%5(العدم عند مستوى الداللة ةیإلى رفض فرضریتش(*)
.%1و% 5إلى وجود معادلة تكامل مشتركك واحدة عند مستوى الداللة جةیالنتنیتب
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.الدالة  الثانیة  )05-25(جدول رقم 
Johansen Cointegration Test

Lambda-max testTrace test
Prob.**5% crit

Value

Trace

Statistic

EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)

Prob.**

Value

5% crit

Value

Trace

Statistic

EigenvalueHypothesized

No. of CE(s)

0.0046.2392.540.98None *0.00125.6271.30.98None *

0.0040.0749.430.88At most 1*0.0095.7178.80.88At most 1*

0.0033.8743.510.84At most 2*0.0069.8129.30.84At most 2*

0.0027.5833.720.76At most 3*0.0047.8585.80.76At most 3*

0.0121.1324.450.65At most 4*0.0029.752.10.65At most 4*

0.0114.2618.140.54At most 5*0.0015.427.60.54At most 5*

0.003.849.520.33At most 6*0.003.849.520.33At most 6*

).%5(العدم عند مستوى الداللة ةیإلى رفض فرضریتش(*)
.%1و% 5عند مستوى الداللة األقلعلى إلى وجود معادلة تكامل مشتركك واحدة جةیالنتنیتب

ن متغیـــــــــــرات السالســـــــــــل أواختبـــــــــــار القـــــــــــیم الممیـــــــــــزة العظمـــــــــــى راألثـــــــــــنتیجـــــــــــة اختبـــــــــــار أظهـــــــــــرت 

ممــــــــا یـــــــدل علــــــــى وجــــــــود عالقـــــــات توازنیــــــــة طویلــــــــة ، الزمنیـــــــة فــــــــي هـــــــذه الدراســــــــة تعتبــــــــر متكاملـــــــة

جـــــــــود عالقـــــــــات توازنیـــــــــة طویلـــــــــةاإلنفـــــــــاق الحكـــــــــومي و بـــــــــین النـــــــــاتج المحلـــــــــي اإلجمـــــــــالي و جـــــــــل األ

وفــــــــــي هــــــــــذه الحالــــــــــة . ياألجــــــــــل بــــــــــین النــــــــــاتج المحلــــــــــي اإلجمــــــــــالي وأصــــــــــناف اإلنفــــــــــاق الحكــــــــــوم

بعــــــــــد تحدیــــــــــد فتــــــــــرات التبــــــــــاطؤ الزمنــــــــــي )VECM(ســــــــــتخدم نمــــــــــوذج متجهــــــــــات تصــــــــــحیح الخطــــــــــأ ن

.المناسبة

: نتائج تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني : ثالثا 
) AIC(لفتـــــــــرات التبـــــــــاطؤ الزمنـــــــــي یـــــــــتم اختبـــــــــار اقـــــــــل قیمـــــــــة لكـــــــــل مـــــــــن األمثـــــــــللتحدیـــــــــد العـــــــــدد 

ــــــــــــاطؤ الز ،)SC(و  ــــــــــــي یقابلهــــــــــــا التب ــــــــــــي والت ــــــــــــلمن ــــــــــــى النحــــــــــــو مــــــــــــا . األمث ــــــــــــائج عل وجــــــــــــاءت النت

هــــــــــــي عنــــــــــــد فتــــــــــــرات ) ACI(والــــــــــــذي یبـــــــــــین أن أدنــــــــــــى قیمــــــــــــة ألكایـــــــــــد )2-1(یوضـــــــــــح الجــــــــــــدول 

، )2(عنــــــــــــد فتــــــــــــرات تبــــــــــــاطؤ زمنــــــــــــي تســـــــــــــاوي ) SC(، ولســــــــــــثوارتز )4(تبــــــــــــاطؤ زمنــــــــــــي تســــــــــــاوي 

وهــــــــــــذا یناســــــــــــب البیانــــــــــــات ،)2(ولــــــــــــذلك تــــــــــــم اختیــــــــــــار عــــــــــــدد فتــــــــــــرات تبــــــــــــاطؤ زمنــــــــــــي یســــــــــــاوي 

وینســـــــــجم مـــــــــع العدیـــــــــد مـــــــــن الدراســـــــــات التـــــــــي اختـــــــــارت عـــــــــدد فتـــــــــرات ة الدراســـــــــة،الســـــــــنویة وفتـــــــــر 

.قریبة من هذا العدد
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.نتائج تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني)26-05(جدول رقم 
األولالمعادلة 

AICSCعدد فترات التباطؤ
1-3.671-3.082
2-6.252-5.215

المعادلة الثاني 
1-12.74-9.99
2-16.77-11.59

.األمثلوالتي یقابلها التباطؤ الزمني ) SC(و ) AIC(اقل قیمة لكل من *

):VECM(نتائج تقدیر نموذج متجهات تصحیح الخطأ : رابعا 

طبیعة العالقة االقتصادیة التـي ربطـت بـین عكستجاءت نتائج اختبار آلیة تصحیح الخطأ للمتجهات

ـــت أیضـــاً و ،والطویلـــةالمتغیـــرات خـــالل المـــدة القصـــیرة علـــى وجـــود تفـــاعالت جدیـــدة بـــین هـــذه التـــي دّل

.وسرعات متفاوتة للتكییف خالل مدة زمنیة مناسبةالمتغیرات

قـــــــــــــد فســـــــــــــر وجـــــــــــــود عالقـــــــــــــة قویـــــــــــــةاإلنفـــــــــــــاق الحكـــــــــــــومي )G(وأظهـــــــــــــرت النتـــــــــــــائج أن متغیـــــــــــــر

األمــــــــــر الــــــــــذي جمــــــــــالي النــــــــــاتج المحلــــــــــي اإلمعنویــــــــــًا فــــــــــي متغیــــــــــر حجــــــــــم وموجبــــــــــة وأثّــــــــــر تــــــــــأثیراً 

ــــــــــادة معــــــــــدالت سیســــــــــاعد ع ــــــــــى زی ــــــــــة القصــــــــــیرةالنمــــــــــو االقتصــــــــــادي ل ــــــــــي المــــــــــدة الزمنی . عامــــــــــة ف

ذاالقتصــــــــــادیة اإلیجابیــــــــــة،إطبیعــــــــــة العالقــــــــــةإجمــــــــــالي رأس المــــــــــال الثابــــــــــت كمــــــــــا فســــــــــر متغیــــــــــر

.عبر الزمناالقتصاديالنمو المتغیر دورًا إیجابیًا في زیادة معدالت اهذىأد

)VECM(تصحیح الخطأ نتائج تقدیر نموذج متجهات ) 27-05(جدول رقم 
Error Correction Model during the period (1990-2014)

∆ Ln (GDP) exdonous variable

T- StatisticCoeficientالمتغیرات المستقلة

0.2300.055D(LN_GDP(-1))

-1.851-0.453D(LN_GDP(-2))

1.5140.410D(LN_GE(-1))

0.5450.108D(LN_GE(-2))

-0.517-0.233D(LN_K(-1))

-0.520-0.237D(LN_K(-2))

2.3540.175C

).1-1(باالعتماد على متغیرات الجدول Eviewsبرنامج استخدامنتائج تحلیل: المصدر



.الجزائـرفيي في تحقیق التنمیة االقتصادیة مساهمة ترشید اإلنفاق الحكوم:الفصل الخامس

304

ــــــــــــدیر حــــــــــــدود الخطــــــــــــأ فــــــــــــي نمــــــــــــوذج متجهــــــــــــات تصــــــــــــحیح الخطــــــــــــأ  ســــــــــــتخدام اب)VECM(تــــــــــــم تق

ــــــــــات اإل ــــــــــاقمكون ــــــــــوطنف ــــــــــرات االقتصــــــــــاد ال ــــــــــائج التقــــــــــدیرات ،نيالحكــــــــــومي ومتغی ــــــــــت نت ــــــــــد بین وق

ن أوهــــــــــذا یعنـــــــــــي كــــــــــان معنویــــــــــا و ســـــــــــالبا،اإلنفــــــــــاق الحكـــــــــــومي ن حــــــــــد الخطــــــــــأ فـــــــــــي معادلــــــــــة أ

ــــــــــاق الحكــــــــــومي  ــــــــــر اإلنف ــــــــــي الجزائ ــــــــــيیف ــــــــــدل ف ــــــــــرات األعت ــــــــــل اســــــــــتجابة لحــــــــــدوث تغی جــــــــــل الطوی

و متغیـــــــــــــــــرات )K(رأس المـــــــــــــــــال االســـــــــــــــــتثماري و التغیـــــــــــــــــرات فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي النفقـــــــــــــــــات نفســـــــــــــــــها،

ـــــــــــ فــــــــــي المعادلــــــــــة)EC(رت قیمــــــــــة معامــــــــــل وقــــــــــداالقتصــــــــــاد الكلــــــــــي، وهــــــــــذا یــــــــــدل علــــــــــى . 0.52بـ

جـــــــــــل بـــــــــــین المتغیـــــــــــرات هـــــــــــي التصـــــــــــحیحیة نحـــــــــــو العالقـــــــــــة التوازنیـــــــــــة طویلـــــــــــة األن الخطـــــــــــواتأ

جـــــــــــــل یصـــــــــــــحح فـــــــــــــي ي ابتعـــــــــــــاد عـــــــــــــن التـــــــــــــوازن طویـــــــــــــل األأمـــــــــــــن %52ن أي أســـــــــــــنویا، 52%

.لعامةصحیح االختالل في النفقات الى سنتین لتإالسنة التالیة ،وبتالي نحتاج 

النمـــو االقتصـــاديلـــى مـــدى اســـتجابة إوفـــي الجـــزء الثـــاني منـــه )1-1(بینمـــا تشـــیر النتـــائج فـــي الجـــدول 

السیاســة المالیــة فــي المــدى القصــیر الــدینامكي المشــتق مــن نمــوذج تصــحیح حــد أدواتللمتغیــرات فــي 

حیـث بلغـت ادي النمـو االقتصـیؤثر بشـكل ایجـابي علـى نفاق الحكومياإلن أالخطأ حیث بینت النتائج 

. بطاء الثانیةوینخفض تأثیرها في فترة اإل)0.66(قیمة المعلمة المقدرة 

بینـــــــــت نتـــــــــائج التقـــــــــدیر أن حـــــــــد الخطـــــــــأ فـــــــــي معادلـــــــــة النمـــــــــو االقتصـــــــــادي كـــــــــان معنویـــــــــا وســـــــــالبا 

جـــــــــــل الطویـــــــــــل فـــــــــــي األ) adjusts(وهـــــــــــذا یعنـــــــــــي أن النمـــــــــــو االقتصـــــــــــادي فـــــــــــي الجزائـــــــــــر یتعـــــــــــادل 

ـــــــــــي نف ـــــــــــرات ف ـــــــــــي. ســـــــــــهاســـــــــــتجابة لحـــــــــــدوث تغی ـــــــــــي وف ـــــــــــة ف ـــــــــــة متمثل ـــــــــــرات السیاســـــــــــة المالی متغی

). حجـــــــــــــم االســــــــــــــتثمار و حجـــــــــــــم العمالــــــــــــــة(النفقـــــــــــــات العامـــــــــــــة، ومتغیــــــــــــــرات االقتصـــــــــــــاد الكلــــــــــــــي 

، وهــــــــــــذا یــــــــــــدل علــــــــــــى إن الخطــــــــــــوات 0.086فــــــــــــي المعادلــــــــــــة بــــــــــــــ ) EC(وقــــــــــــدرت قیمــــــــــــة معامــــــــــــل 

ســــــــــنویا، %8.6بــــــــــین المتغیــــــــــرات هــــــــــي األجــــــــــلتصــــــــــحیحیة نحــــــــــو العالقــــــــــة التوازنیــــــــــة طویلــــــــــة لا

.جل یصحح في السنة التالیةي ابتعاد عن التوازن طویل األأمن %8.6أي أن 
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: لرد الفعل االستجابةنتائج تحلیل مكونات التباین و دوال : خامسا 

لمتغیــــــــــرات النمــــــــــوذج، ســــــــــیتم اســــــــــتخدامها ) VECM(بعــــــــــد تقــــــــــدیر حــــــــــدود الخطــــــــــأ فــــــــــي نمــــــــــوذج 

وذج فــــــــــي المتغیــــــــــرات لتعــــــــــرف علــــــــــى حجــــــــــم و طبیعــــــــــة اثــــــــــر كــــــــــل متغیــــــــــر مــــــــــن متغیــــــــــرات النمــــــــــ

یصــــــــــــعب تفســــــــــــیرها فــــــــــــي معظــــــــــــم ) VECM(والن المعلمــــــــــــات المقــــــــــــدرة فــــــــــــي نمــــــــــــوذج . األخــــــــــــرى

بشـــــــــــكل فـــــــــــردي، لـــــــــــذلك تســـــــــــتخدم نتـــــــــــائج هـــــــــــذا االختبـــــــــــار لتقـــــــــــدیر تحلیـــــــــــل مكونـــــــــــات األحیـــــــــــان

: األداتینتحلیل لنتائج هاتین يوفیما یل. ودوال االستجابة لردة الفعلالتباین،

.)Variance Decomposition(ونات التبایننتائج اختبار تحلیل مك-1

فـــــــــي جمـــــــــالي النـــــــــاتج المحلـــــــــي اإلمـــــــــن أجـــــــــل تعـــــــــرف علـــــــــى مقـــــــــدار التبـــــــــاین فـــــــــي التنبـــــــــؤ لحجـــــــــم 

الــــــــذي ذاتــــــــه، والمقــــــــداراالقتصــــــــادي النمــــــــوخطــــــــأ التنبــــــــؤ فــــــــي حجــــــــم الــــــــذي یعــــــــود إلــــــــىالجزائــــــــر

یعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ التنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المتغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

مكونـــــــــات التبـــــــــاین للنمـــــــــوذج، وكانـــــــــت یـــــــــل وبتحلVAR.التوضـــــــــیحیة األخـــــــــرى فـــــــــي نمـــــــــوذج

:النتائج كاآلتي

.ومتغیـــــــر اإلنفـــــــاق الحكـــــــومينتـــــــائج تحلیـــــــل مكونـــــــات تبـــــــاین النمـــــــو االقتصـــــــادي)28-05(الجـــــــدول رقـــــــم 

).1-1(باالعتماد على متغیرات الجدول Eviewsبرنامج استخدام نتائج تحلیل: المصدر
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أن القـوة التفسـیریة لهـذه التـالي،الجـدول خـاللمـنیرات الدراسةتبین نتائج تحلیل مكونات التباین لمتغ

خطـأ مـن100%ویظهـر أن.النمـو االقتصـاديمتفاوتة في تفسیر خطأ تباین حجـم المتغیرات قد كانت

النسبة وتستمر هذهفي المدة األولى یعزى للمتغیر نفسه،اإلجماليالناتج المحلي التنبؤ في تباین حجم 

.90.30%تصل بعد عشر مدد إلى في االنخفاض ل

ـــــم  ـــــو االقتصـــــادي)29-05(الجـــــدول رق ـــــات تبـــــاین النم ـــــل مكون ـــــاق الحكـــــومي نتـــــائج تحلی .وأصـــــناف اإلنف

).1-1(باالعتماد على متغیرات الجدول Eviewsنتائج تحلیل برنامج :المصدر

جمـالي فـي المـدة األولـى اإلخطـأ التنبـؤ فـي تبـاین حجـم النـاتج المحلـي من%80یظهر من الجدول أن 

. 67%لترتفـع فـي المـدة العاشـرة إلـى ،30%دنى لها فـي المـدة الثالثـة بــأمسجلة،یعزى للمتغیر نفسه

علــى التعلــیم اثــر موجــب علــى المــدى اإلنفــاقنفــاق الحكــومي متبــاین ســجل اإلأصــناففــي حــین كــان 

وكـان اثــر . ثـم قطـاع النقــل واالتصـاالت%50فـي المـدة الثالثــة تسـاوي التـأثیرالقصـیر حیـث كـان نســبة 

بنسبة على الصحة و الدفاع الوطني سالبا في المدة ذاتها ، لیصبح موجب على المدى الطویلاإلنفاق

الجزائـر فـي وتؤكـد النتـائج علـى الـدور الفعـال لقطـاع الفالحـة والتعلـیم فـي. بالنسبة لقطـاع الـدفاع 9%

..تحفیز النمو االقتصادي



.الجزائـرفيي في تحقیق التنمیة االقتصادیة مساهمة ترشید اإلنفاق الحكوم:الفصل الخامس

307

.........................لنمـــــــــــــــو االقتصـــــــــــــــادي وال االســـــــــــــــتجابة لـــــــــــــــردة الفعـــــــــــــــلد-2

استجابة ردة الفعل النمو االقتصادي لصدمة عشوائیة مقدارها انحـراف معیـاري واحـد )1-1(یبین الشكل 

هـذا التـأثیر فـي جمیـع الحكومي  یؤثر بشكل ایجابي على النمو االقتصادي ،ویسـتمر اإلنفاقفي حجم 

حـوالي الحكـومي  تفسـراإلنفـاقوتظهر نتائج تحلیل مكونـات التبـاین أن التغیـرات فـي .الفترات الالحقة 

الحكـومي  علـى النــاتج اإلنفـاق، ویزیـد تـأثیر اإلجمـاليالعشـوائیة فـي النـاتج المحلـي األخطـاءمـن %17

.في الفترة العاشرة 4%حتى یصل أى اإلجماليالمحلي 

.اإلنفاق الحكومي إلجماليدالة االستجابة لردة فعل للنمو االقتصادي )9-05(الشكل رقم ..0

).1-1(باالعتماد على متغیرات الجدولEviewsبرنامج استخدام نتائج تحلیل:المصدر

ـــــین الشـــــكل و  ها جمـــــالي لصـــــدمة عشـــــوائیة مقـــــدار اإلتج المحلـــــيانـــــالاســـــتجابة ردة الفعـــــل )10-05(یب

ــــي  ــــاري واحــــد ف ــــاقانحــــراف معی ــــیم اإلنف ــــى التعل ــــؤثر بشــــكل ایجــــابي ومباشــــر عل ــــرة ابتــــداء مــــن ی الفت

ـــــــىویزیـــــــد تأثیرهـــــــا لیصـــــــل . ویســـــــتمر فـــــــي الفتـــــــرات الالحقـــــــةثانیـــــــةلا فـــــــي الفتـــــــرة )%22(حـــــــوالي إل

یجـــــابي إتـــــأثیر الحكـــــومي علـــــى التعلـــــیم لإلنفـــــاقن أعلـــــى النتـــــائج یمكـــــن القـــــول بـــــوبنـــــاء. العاشـــــرة 
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ـــــى اإلنفـــــاق الحكـــــومي علـــــى النمـــــو ثیرأن تـــــأوخالصـــــة القـــــول .الجزائـــــرالنمـــــو االقتصـــــادي فـــــي عل

أن اإلنفــــــاق ) VECM(حیــــــث بینــــــت نتــــــائج تقــــــدیر یجــــــابي وقــــــوي إبشــــــكل االقتصــــــادي فــــــي الجزائــــــر 

ـــــــى النمـــــــو االقتصـــــــادي فـــــــي الجزائـــــــر علـــــــى المـــــــدى  الحكـــــــومي وأصـــــــنافه تـــــــؤثر بشـــــــكل إیجـــــــابي عل

اإلنفــــاق القطــــاعي خاصــــة الفالحــــة  تــــؤثر بشــــكل إیجــــابي علــــى الطویــــل و فــــي المــــدى القصــــیر فــــإن

.النمو االقتصادي في الجزائر

الحكومي اإلنفاقصناف ألدالة االستجابة لردة فعل للنمو االقتصادي)10-05(الشكل رقم 
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).1- 1(باالعتماد على متغیرات الجدول Eviewsبرنامج استخدام نتائج تحلیل:المصدر
نفاق الحكومي على التعلیم كما اظهرت نتائج دوال استجابة ردة الفعل وتحلیل مكونات التباین أن اإل

نفاق على قطاع الضمان وقطاع الفالحة تؤثر بشكل ایجابي وقوي على النمو االقتصادي ، وتؤثر اإل

.یجابي وضعیفإجتماعي  بشكل اال

ختبــــــارات الســــــابقة للعالقــــــة بــــــین أصــــــناف اإلنفــــــاق الحكــــــومي والنمــــــو االقتصــــــادي علــــــى عبــــــرت اإل

نفــــــاق علـــــــى البنیــــــة التحیـــــــة أهمیــــــة اإلنفـــــــاق علــــــى التنمیـــــــة البشــــــریة التعلـــــــیم والصــــــحة مدعومـــــــة باإل

.تصاالت لما یمثله من أهمیةوتفعیل دور قطاع النقل واإل
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: خالصة الفصل 

هي التي تحافظ على زیادة اإلیرادات العامة بما یلبي احتیاجات اإلنفاق ن أفضل السیاسات المالیةإ

ساس الدافع األتعد جتماعیة لما لها من دور في التنمیة البشریة التي االحتیاجات االهمها أمن و ، العام

.قتصاد لعملیة التنمیة اإل

ـــر ـــیم الصـــادرة  فـــي التقری ـــة والتعل ـــة لتربی ـــى المعـــاییر الدولی ـــیم للجمیـــع  اوبرجـــوع إل لعـــالمي لرصـــد التعل

رغـم التطـورات ،رقاما متباینةأن الجزائر حققت أنجد ،مم المتحدة لتربیة والتعلیمالصادرة عن منظمة األ

ن الخــدمات الصــحیة أال إســتقرار االقتصــادي التــي شــهدها القطــاع الصــحي فــي الجزائــر طلیــت فتــرة اإل

ومن بـین القطاعـات المهمـة قطـاع النقـل حیـث یعتبـر .التزال دون مستوى الحاجات السكانیة كما وكیفا

حـداث تغیـرات هیكلیـة فـي إنها أنشـطة االقتصـادیة التـي مـن شـهذا القطاع قوة دافعـة ومحركـة لجمیـع األ

ولرفـع كفـاءة .سراع في عملیة التنمیة االقتصـادیة فـي الجزائـرمما یؤدي إلى اإل،بنیة االقتصاد الوطني

رتقاء بالمزانیة وطرق تسیرها ه المختلفة لنشاط االقتصادي كان البد من اإلوجاالنفاق الحكومي على األ

ع إلــى تــدعیم قــدرات الــذي یهــدف المشــرو .د ذلــك فــي مشــروع عصــرنة االنظمــة الموازنیــة للجزائــرجســوت

، للــــتمكن مــــن تادیــــة مهامهــــا علــــى احســــن وجــــه، فــــي مجــــال تســــییر النفقــــات العامـــــة، وزرات المالیــــة

ـــــــات العمومیـــــــة واالستشـــــــارات االقتصـــــــ ـــــــدمها للطـــــــاقم الحكـــــــومي، و الهیئ ـــــــي تق ادیة و السیاســـــــیة ، الت

.اتساقا مع مبدأ شفافیة المالیة العامة وفق مثاق صندوق النقد الدولي،خرىاأل

وقد حاولنا من سلوب التكلفة والعائد،بأنفاق الحكومي سلوب بترشید اإلن یتدعم هذا األأكما اقترحنا 

في هذا عناص هذا المبدأ وتطوره و بغرض مواكبة التطوراتهمألىخالل البحث إلقاء الضوء ع

لى المساهمة في إهداف الربحیة ویتعدها أالمجال وتطبیقه في الجزائر لیحقق المشروع االستثماري 

على وضع همیة تأسیس مركز معلومات وطني لتسهیل مهمة القائمینأشرنا إلىأو . التنمیة االقتصادیة

.وبالتالي الدرجات التي یستحقهاأهمیتها على مستوى االقتصاد الكلياالعتبارات وتحدید



الخاتمة العامة 
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الخـــاتمـــة

االختبــــارات الحاســـــوبیةنتــــائج مدعمــــة بإلســــتنتجات بعــــد البحــــث والدراســــة توصــــلنا الــــى مجموعــــة مــــن ا

:وهي كالتالي

I-العامةاالستنتجات:

لــى وضــع التــوازن فــي ظــل إ،النظریــة التقلیدیــة تــرك قــوة الســوق لتعمــل بحریــة تامــة للوصــولســاد لــدى .أ

ثــم فلــیس هنــاك مبــرر لتــدخل الدولــة فــي التــاثیر علــى االقتصــاد مــن ومــن، تحقیـق التوظیــف الكامــل للمــوارد

فكـرة التـدخل الحكـومي فـي برزت،"كینز" ومع صدور كتاب النظریة العامة للعمالة لـ ،جل تحقیق التنمیةأ

ســمالي أجتاحــت العــالم الر اتــدعم ذلــك مــع محصــلة المشــكالت االقتصــادیة التــي .دارة النشــاط االقتصــاديإ

غیــرت مفهــوم النفقــات العامــة تغییــرا التــي ، 1933-1229عــامي زمــة االقتصــادیة العالمیــة بــینوبخاصــة األ

ولة ؤ ها في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة واعتبارها مسلوقد تجسد ذلك في اتساع درجة تدخ.كلیا وجوهریا

ن أعنـهمـر الـذي ترتـب أل، االفعالیات االقتصادیة وتحقیـق التـوازن واالسـتقرار االقتصـاديٕادارةعن توجیه و 

م وتحلیــل النشــاط االقتصــادي االجتمــاعي للدولــة المعاصــرة ءالمفهــوم الحــدیث للنفقــات العامــة بمــا یــتالحــلَ 

. المختلفة وبما ینسجم ورغبة الدولة في تحقیق اهدافها

ذ تعـــــد عـــــامال اساســـــیا إي مجتمـــــع همیـــــة بالغـــــة فـــــي االقتصـــــاد الـــــوطني ألأتحتـــــل النفقـــــات العامـــــة .ب

وتعتبــــــر . ثیرهــــــا فــــــي مســــــتوى االســــــتهالك العــــــائلي والحكــــــوميأللنهــــــوض بمعــــــدل االســــــتثمار، وتومهمــــــا

همهـــــا النمـــــو االقتصـــــادي ومـــــن أربعـــــة و هـــــدافها األأدوات السیاســـــة المالیـــــة فـــــي تحقیـــــق أدات مهمــــة مـــــن أ

تســـــــاع نشـــــــاطاتها المختلفـــــــة عبـــــــر إ دى تطـــــــور دور الدولـــــــة و أ.لفیـــــــة لتنمیـــــــة االقتصـــــــادیةاألفهـــــــداأثـــــــم 

نعطــــــــاف كبیــــــــر فــــــــي حجــــــــم النفقــــــــات العامــــــــة بحیــــــــث الــــــــى حــــــــدوث إنتاجیــــــــة والخدمیــــــــة ات اإلالقطاعــــــــ

ــــة صــــبحت ظــــاهرة الزیــــادة المســــتمرة فــــي النفقــــات العامــــة ظــــاهرة عامــــة طویلــــة األأ جــــل فــــي غالبیــــة الدول
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ــــــى  ــــــك یعــــــود لغهــــــا المجتمــــــع بجــــــة التطــــــور التــــــي ر خــــــتالف نظمهــــــا االجتماعیــــــة ودإعل لــــــى إولعــــــل ذل

ــــدة اق ــــة وسیاســــیة محصــــلة عوامــــل عدی ــــ.لیهــــا البحــــثإشــــار أتصــــادیة واجتماعی باعتبارهــــا دولــــة روالجزائ

نفــــــــاق نمائیــــــــة علــــــــى اإلحــــــــادي الجانــــــــب، تعتمــــــــد كثیــــــــرا فــــــــي سیاســــــــاتها اإلتعتمــــــــد علــــــــى التصــــــــدیر األ

.الحكومي

ن أإلـىدىأنفـاق العـام وذلـك بهـدف النمـو المسـتقر للنشـاط االقتصـادي، توسعت في حجـم وعمـق اإلال.ج

كمـا تركـز الـدور الـذي تقـوم بـه ســواء ، ساسـي ولـیس ربحیتهـاة النفقـة العامـة هـي الهـدف األنتاجیـإصـبحت أ

مادیـة، وذلـك مراعـاة لتحقیـق العدالـة فـي لو رفـع كفـاءة اسـتخدام المـوارد اأعلى الطلـب الكلـي الفعـال للتاثیر

یـق العدالـة الرباعیـة واسـتكماال لتحق. توزیع النفقات العامة بین المناطق خاصة فـي مجـالي الصـحة والتعلـیم

.جیالفراد واألقالیم والقطاعات واألاألبین

سـتقرار االقتصـادي وتذبـذب بسـنوات عجـاف تزامنـت مـع عـدم اإلاالقتصاد الجزائري بعد أن مـرَ سجل .د

ت الســلطات الجزائریــة إلــى إعــادة ألجــ.وعــدم اســتقرار معــدل نمــو القطــاع الزراعــي،ســعار المحروقــاتأفــي 

مما انعكس ، لناتج المحلي اإلجمالي الجزائريلرتفاع في سعر المحروقات المحدد األهم اهیكلة تزامنت مع 

دوالرا 5034إلــــى 1998دوالرا أمریكیــــا ســــنة 1555نتقــــال مــــن إ للفــــرد الواحــــد و علــــى النــــاتج الــــداخلي الخــــام

.في المعدل السنوي℅12، مسجال تقدما یفوق2008سنة

بیـــرا فـــي النفقـــات العامـــة نتیجـــة لتحـــول دور الدولـــة مـــن توســـعا ك2014-1990شـــهدت فترتـــة الدراســـة .ه

لــى المنتجــة بحیــث اصـبحت مســؤولة عــن قیــادة النشـاط االقتصــادي واالجتمــاعي فــي الــبالد، إالمتدخلـة 

صــــالحات بســــبب عملیــــات السیاســــیة و الرغبــــة فــــي اإل2014-2000وازداد هــــذا التوســــع خــــالل الفتــــرة 

.قتصادينعاش االاالجتماعیة، من خالل برامج اإل
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ن أبـــین علـــى مـــن زیـــادة النفقـــات االســـتثماریة خـــالل فتـــرة الدراســـة تُ أن زیـــادة النفقـــات الجاریـــة بنســـبة إ.و

م مــع ءن هــذا االتجــاه غیــر مرغــوب وال یــتالأنفــاق االســتثماري و كبــر مــن اإلأنفــاق االســتهالكي العــام اإل

.اتجاهات وظروف التنمیة االقتصادیة في البالد

لـــى التـــاثیر علـــى كمیـــة عـــرض النقـــد وعلـــى المســـتوى العـــام إخـــالل فتـــرة الدراســـة دت النفقـــات العامـــة أ.ز

ســـعار نتیجـــة لعـــدم مرونـــة الجهـــاز ثرهـــا علـــى األأن زیـــادة عـــرض النقـــد قـــد انصـــب أســـعار، حیـــث لأل

ن طبیعــة االقتصــاد الجزائــري أاالنتــاجي فــي الــبالد وتخلــف العــرض عــن مواكبــة الطلــب المتزایــد، ورغــم 

ثار سـلبیة أن سهولة االستیراد ترافقها أال إ،نه یعتمد على االستیرادسعار محدودة ألتجعل من زیادة األ

ن المستوى أسعار وهذا یعني ثره على ارتفاع في األأكاستیراد التضخم من الدول المصدرة وما ینعكس 

.سعار في البالد قد ارتفع نتیجة للتضخم الداخلي والمستوردالعام لأل

لـى زیـادة إلى رفع المستوى المعاشي للمواطنین خالل فتـرة الدراسـة ، نتیجـة إعامة دت زیادة النفقات الأ.ح

سعار مما لى اتباع الحكومة سیاسة دعم األإضافة إ. فراد المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدودأدخول 

1990دج ســنة 1333ا زیــادة متوســط نصــیب الفــرد مــن النفقــات العامــة حیــث ارتفعــت مــن عنهــترتبــت 

.2014دج للفرد الواحد  سنة 12569الى

واضـحا فـي زیـادة مسـتوى االسـتهالك القـومي العـائلي اثیر أالنفقـات العامـة تـلتزایـدن أتبین من الدراسـة .ط

ویظهر ذلك من خالل العالقة بین التغیرات في النفقات العامة ومستوى االستهالك القومي ،والحكومي

ـــر لـــى األإیشـــیر ) b(ن معامـــل المرونـــة أكمـــا ،)R2(لـــى ذلـــك معامـــل االرتبـــاط إوكمـــا یشـــیر ،بشـــقه ث

ن النفقـات االعتیادیـة كانـت أالموجب لزیادة النفقات العامة على مسـتوى االسـتهالك القـومي، كمـا نجـد 

ان جزءا من النفقات العامة یعد خاضعأغلب سنوات الدراسة مما یعني أكبر من االستهالك العام في أ

.نفاق االستثماريلإل
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نواعهـا الرئیسـیة علـى تطـور النفقـات العامـة مـن خـالل أیـرادات العامـة حسـب ثـر اإلألیـل تبین مـن تح.ي

یرادات المیزانیة العامة فـي إكمتوسط من حصة %60یرادات الجبائیة ال تزال تشكل ن اإلأفترة الدراسة

بلغـت دفقـما االیرادات األخرىأ،كمتوسط%30ن ایرادات المیزانیة من الضرائب والرسوم بلغت أحین 

یـرادات ن المیزانیـة العامـة ال تـزال تعتمـد فـي تمویلهـا بشـكل رئـیس علـى اإلأوهذه النسـب تعكـس %. 22

.الجبایة البترولیة 

االعتمـــــــــاد علـــــــــى مـــــــــوارد المحروقـــــــــات اعتمـــــــــادا كبیـــــــــرا یشـــــــــكل فـــــــــي الحقیقـــــــــة ثغـــــــــرة مهمـــــــــة ویعـــــــــد 

ــــــــــر ــــــــــة فــــــــــي الجزائ ــــــــــ، فــــــــــي اســــــــــتراتیجیة التنمی ــــــــــب ی ــــــــــدول تي بالدرجــــــــــة األأمــــــــــا دام الطل ــــــــــى مــــــــــن ال ول

ســــــــــــمالیة المتقدمــــــــــــة الخاضــــــــــــعة للتقلبــــــــــــات االقتصــــــــــــادیة وللعوامــــــــــــل السیاســــــــــــیة خضــــــــــــوعا تمامــــــــــــا أالر 

ثــــــــــــاره الســــــــــــلبیة علــــــــــــى عملیــــــــــــة التنمیــــــــــــة االقتصــــــــــــادیة واالجتماعیــــــــــــة فــــــــــــي الــــــــــــبالد آممــــــــــــا یــــــــــــنعكس 

.وخاصة في المدى الطویل

II -نتائج الدراسة:
حســــب تسلســــل ورودهــــا ، نوجزهــــاالحاســــوبیة لــــى جملــــة مــــن االســــتنتاجات إلقــــد توصــــلت هــــذه الدراســــة 

:في المذكرة  كما یاتي 

غیــر قلیــل منهــا ن جــزءاإلــم تكــن كــل الزیــادة فــي النفقــات العامــة خــالل فتــرة الدراســة زیــادة حقیقیــة، بــل -أ

:سباب التالیةكان زیادة ظاهریة لأل

ـــین ارتفـــاع المســـتوى العـــام لأل-1 ـــرات فـــي المأســـعار حیـــث تب ـــین التغی ســـعارســـتوى العـــام لألن العالقـــة ب

حصـائیة إداللـة بو ،%0.89معامل ارتباط بیرسونلى إوالتغیرات في النفقات العامة عالقة قویة كما تشیر 

.حجم النفقات العامة في البالدسعار في تضخم ثیر المستوى العام لألأوالواضح لت. %1بمستوى ثقة
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ات فـــي الزیـــادة الســـكانیة والتغیـــرات فـــي النفقـــات ن العالقـــة بـــین التغیـــر أحیـــث تبـــین : الزیـــادة الســـكانیة -2

)b=8.12(كمـا ان معامـل المرونـة )R2=0.79(رتبـاط لى ذلك قیمة معامل االإالعامة عالقة قویة كما تشیر 

.لعامةثیر الزیادة السكانیة في زیادة حجم النفقات اأثر الموجب والواضح لتاأللى إیشیر 

نفـاق الحكـومي تسـاعد فـي تفسـیر نسـتنتج أن التغیـرات فـي حجـم اإلبناء علـى نتیجـة اختبـارات السـببیة-3

ن االقتصــاد أممــا یؤكــد . جمــالي، وهــو مایؤكــد نظریــة كینــز الطلــب الفعــالالتغیــرات فــي النــاتج المحلــي اإل

جمــالي علــى زیــادة النفقــات العامــة فــي نــه ال تــأثیر للنــاتج المحلــي اإلأالجزائــري یتســق مــع النظریــة الكنزیــة و 

.الجزائر

العامــة همیــة فــي زیــادة حجــم النفقــات ثــر بــالغ األأداریــة و السیاســیة ســباب االجتماعیــة و اإلكانــت لأل-4

فـــراد المجتمـــع لتحســـین الظـــروف وذلـــك بســـبب التوســـع فـــي تقـــدیم الخـــدمات العامـــة ألخـــالل فتـــرة الدراســـة

.االجتماعیة للطبقات ذات الدخل المحدود 

ن التحسن ألى زیادة النفقات العامة في البالد، ذلكإدت أالعوامل التي سباب المالیة من كما تعتبر األ-5

ویبـرز ذلـك بشـكل واضـح مـن خـالل مقارنـة ،ساعد الحكومـة علـى التوسـع فـي نفقاتهـافي الجبایة البترولیة

مـن یـراداتن سهولة االقتراض خاصة من صندوق ضـبط اإلأمقارنة بسنوات قبلها، كما 2004نفقات سنة

.نفاقالمالیة التي ساعدت على زیادة اإلسباب األ

نــه غایــة همیــة العنصــر البشــري فــي تحقیــق التنمیــة االقتصــادیة ألأكــد المفهــوم الحــدیث للتنمیــة علــى أ-6

شهدت النفقات العامة االجتماعیة المختلفة التي تقدمها واسنادا لهذا الطرح .ن واحدآالتنمیة ووسیلتها في 

ین زیــادة مســـتمرة خــالل فتـــرة الدراســة وخاصـــة نفقــات التربیـــة والتعلــیم والشـــؤون للمـــواطنالجزائریــة الحكومــة 

س المال البشري الذي بات في وجهـة نظرنـا مـن أن هذه النفقات تستهدف خلق وتكوین ر الصحیة، وذلك أل

عــادة التــوازن المطلــوب بینــه إوال مــن أحتــى تــتمكن تنمیتــه،الضــروري علــى الجزائــر العمــل علــى تطــویره و 

جـل تطـویر أومـن .وتقلیص الهوة التي وقعت بینهما بسبب ظروف عدم االستقرارس المال الماديأن ر وبی
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یتمكن من مضاعفة انتاجیة عمله ىنسان وجعله قادرا على استیعاب التكنولوجیا الحدیثة بشكل فعال حتاإل

.خرىأمن جهة 

یعكــس ضــعف ن ذلــك أنــت منخفضــة و ن نســبتها مــن الــدخل القــومي كاإنــه علــى الــرغم مــن زیادتهــا فــأال إ

نهمــا لــم یســاهما بالشــكل أوالشــؤون الصــحیة و ،الــدخل القــومي ونفقــات التربیــة والتعلــیمالعالقــة بــین تطــور

ن هنـاك متغیـرات خارجیـة تـتحكم فـي تكـوین الـدخل القــومي أالمطلـوب فـي التنمیـة االقتصـادیة فـي الـبالد، و 

.في البالد

وذلــك ،ؤون المالیــة واالقتصــادیة تطــورا ملحوظــا خــالل فتــرة الدراســةشــهدت النفقــات العامــة علــى الشــ-7

عن طریـق الرتباطها الوثیق بعملیة التنمیة االقتصادیة من خالل قدرتها على دعم خطط التنمیة في البالد 

نتـاجیین همـا القطاعـان الزراعـي و الصـناعي اللـذان یسـاهمان وبشـكل مباشـر فـي التنمیـة إتطویر قطـاعین 

.یةاالقتصاد

نشـــــطة االقتصـــــادیة قطـــــاع النقـــــل والمواصـــــالت الـــــذي یســـــاعد علـــــى تطـــــویر الكثیـــــر مـــــن األن أرغـــــم -8

قطــاع القائــد فــي الن یكــون أنــه الیمكــن أال ، إزراعــة والصــناعة والتجــارة والســیاحة وغیرهــالواالجتماعیــة كا

الـداخليغلـب ترابطاتـه الخلفیـة تتسـرب خـارج االقتصـاد أن وذلـك ألفـي الجزائـر،عملیة التنمیة االقتصادیة

نتـاج المحلـي عـن تلبیـة هـذا لـى قصـور اإلإو السبب في ذلك یعود .الت ومعدات آعلى شكل استیراد من 

ولكنـه لـیس كافیـا لتحقیقهـا ن هذا القطاع یبقى شرطا ضروریا لعملیة التنمیة في البالدأوهذا یعني ،الطلب

لـى إن قطاع النقل والمواصـالت ال یـزال یحتـاج أال إ،هذه النفقات خالل فترة الدراسةوعلى الرغم من زیادة

ویبـرز ذلـك بشـكل واضـح مـن خـالل الـنقص الحاصـل فـي مؤشـر مـا تخصیصـیةهیكلیـة و تغییرات جوهریة 

لف فـرد مـن سـیارات نقـل تخدمه سیارة نقل البضائع الواحدة من المساحة في البالد وكذلك مؤشر حصة األ

.ركاب والبضائع خالل فترة الدراسةال
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ـــــة ا-9 ـــــوطني المرتب ـــــدفاع ال ـــــات ال ـــــت نفق ـــــةحتل ـــــاقي الثانی ـــــة بب ـــــث حجمهـــــا مقارن ـــــواع اإلأمـــــن حی ـــــاق ن نف

ــــك  ــــى الظــــروف السیاســــیة التــــي مــــر إالجــــاري ویعــــود ســــبب ذل بهــــا الجزائــــر والظــــروف الدولیــــة خــــالل تل

فــــي زیــــادة النــــاتج القــــومي بشــــكل ســــلبيثرؤ تــــنهــــا لــــم أال إلكــــن علــــى الــــرغم مــــن زیادتهــــا .فتــــرة الدراســــة

فــــــي عملیــــــة التنمیــــــة االقتصــــــادیة بالشــــــكل عــــــادة هیكلتهــــــا بحیــــــث تســــــاهم إیجــــــب فــــــي الــــــبالد وبالتــــــالي 

.المطلوب مما یعكس الطبیعة االستهالكیة لهذه النفقات

وهـــــذا ،بینـــــت نتـــــائج التقـــــدیر أن حـــــد الخطـــــأ فـــــي معادلـــــة النمـــــو االقتصـــــادي كـــــان معنویـــــا وســـــالبا-10

لحـــــدوث تغیـــــرات فـــــي ســـــتجابةانـــــي أن النمـــــو االقتصـــــادي فـــــي الجزائـــــر یتعـــــادل فـــــي األجـــــل الطویـــــل یع

).حجم االستثمار وحجم العمالة ( متغیرات السیاسة المالیة ومتغیرات االقتصاد الكليوفينفسه

ـــــــــأ-11 ـــــــــر ثری ـــــــــي الجزائ ـــــــــى النمـــــــــو االقتصـــــــــادي ف ـــــــــاق الحكـــــــــومي عل ـــــــــويإبشـــــــــكل اإلنف ،یجـــــــــابي وق

ــــــــــ ــــــــــائج تق ــــــــــى ) VECM(دیر وبینــــــــــت نت ــــــــــؤثر بشــــــــــكل إیجــــــــــابي عل ــــــــــاق الحكــــــــــومي وأصــــــــــنافه ت أن اإلنف

ـــــــــل ـــــــــى المـــــــــدى الطوی ـــــــــر عل ـــــــــي الجزائ ـــــــــاق ،النمـــــــــو االقتصـــــــــادي ف ـــــــــإن اإلنف ـــــــــي المـــــــــدى القصـــــــــیر ف وف

.النمو االقتصادي في الجزائرالقطاعي خاصة الفالحة تؤثر بشكل إیجابي على

III-التوصیات المقترحة:

یمكـــــن اقتـــــراح بعـــــض التوصـــــیات المرتبطـــــة بنطـــــاق هـــــذه الدراســـــة والتـــــي اســـــتنادا إلـــــى النتـــــائج الســـــابقة

ــــي تصــــمیم أیمكــــن  ــــالجزائر ف ــــل المهتمــــین بصــــنع السیاســــات االقتصــــادیة ب خــــذها بعــــین االعتبــــار مــــن قب

:برامج ذات توجه إنمائي وهي على النحو التالي 

نفـــــاق العــــــام اإلنهـــــا تتطلـــــب المزیــــــد مـــــنأال إرغم مـــــن كبـــــر حجــــــم النفقـــــات العامـــــة فــــــي الجزائـــــر البـــــ.أ

نفــــاق الحــــالي لیكــــون لــــى ترشــــید اإلإ االجتمــــاعي فــــي مجــــال مكافحــــة الفقــــر وتحســــین التعلــــیم والصــــحة، و 

.كثر فقرا لى الطباقات والمناطق األإكثر انتاجیة اجتماعیة ویوجه أ
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بعــــــــینخـــــــذة آبكـــــــل جوانبـــــــه الـــــــوطني نفاقیـــــــة یكـــــــون هـــــــدفها تطـــــــویر االقتصـــــــاد إعتمـــــــاد سیاســـــــة ا.ب

، السیاســـــــــي للمجتمـــــــــعالموضـــــــــوعیة والذاتیـــــــــة للواقـــــــــع االجتمـــــــــاعي واالقتصـــــــــادي و االعتبـــــــــار الظـــــــــروف 

، ل الموجــــــودة فــــــي االقتصــــــاد الجزائــــــرينفــــــاق حســــــب طبیعــــــة المشــــــاكواعتمــــــاد مبــــــدأ االولویــــــات فــــــي اإل

.منفعة باقل نفقةكبرألى اعتماد مبدأ إضافة إ

افرة فــي المحلیــات لزیــادة بــذل الجهــود الالزمــة لتطــویر الصــناعات التــي تعتمــد علــى المــدخالت المتــو .ت

محلیـة لرفـع القیمـة لانتاجیة المناطق المحلیة، مثل صناعات التمور والصناعات المتعمدة على مواد البیئة ا

باعتبارهــا صــناعات صــغیرة تــوفر العدیــد مــن فــرص المضــافة لهــذه الصــناعات وتشــجیعها مــن قبــل الدولــة 

.العمل

، الكمیاویـــات التكریـــر( لخـــاص فـــي المجـــاالت المختلفـــة تـــدعیم الصـــناعات القائـــدة للقطـــاعین العـــام وا.ث

التحیــة البنیــةت وذلــك بتــدعیم آوافقیــا بزیــادة عــدد المنشــ.)والصــلب ومــواد البنــاءدیــدوالطاقــة المتجــددة، الح

قامــة قنــوات إمــع ، نشــاء منــاطق صــناعیة ودعمهــاإنفــاق العــام نحــو بــرامج التنمیــة البشــریة، مــع وتوجیــه اإل

.التجمعات والمدن الصناعة ومراكز البحوث والجامعاتتصال بین كافةلإل

عتمــادات النفقــات بالموازنــة اتوجــه نحــو تفعیــل الرقابــة علــى الیجــب وفــي مجــال ترشــید النفقــات العامــة .ج

هـداف التـي تبتغیهـا ، لتاكد من وجود عالقة ارتباط بین التدخالت التي تحـدثها هـذه النفقـات وبـین األالعامة

.ة في الجزائر اجتماعیا واقتصادیا وثقافیاات االقتصادییالساس

جـــل القصـــیر والمتوســـط ولویـــات الوطنیـــة فــي كافـــة المجـــاالت فـــي األن تحـــدد األألزامیـــة إكیـــد علـــى أمــع الت

: والطویل، بحیث یتم الربط الثالثي برؤیة واضحة وعنایة بین كل من 

ولویات الوطنیة التي اتفق علیها األ.

جل القصیر والمتوسط والطویل في األ، الوطنیةهداف المحددة في الخططاأل.

 جزاء من هذه الخطط سنویاأالنفقات المحددة في الموازنة العامة لترجمة.
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، الحدیثـــةعلـــى تمویـــل التكافـــل االجتمـــاعي والبحـــث عـــن المـــوارد نفاقیـــةتحـــافظ الیساســـة اإلن أیجـــب .ح

یـرادات الخاصـة بهـا وفقـا اإلأبحیـث تعبـ، اصحابهأوالحفاظ على حقوق الزكاة والقائمین علیهاركنوتفعیل

نفــاق منهــا مــع وضــع نظــام خــاص لإل،اســتحقت فیهــالنظــام مــدروس لجبایتهــا مــن كافــة فــروع النشــاط التــي 

.شد فقرافراد األلى المناطق واألإسس الشرعیة لها وخاصة توجیهها یراعي المبادىء واأل

القــائمین علــى الشــؤون المالیــة بصــفة عامــة و همیــة الخاصــة ضــرورة االهتمــام باعــداد القــائمینمــن األ.خ

ســالمیة علــى كــد الفكــر االقتصــادي فــي الحضــارة اإلأو .حاطــة بمهنــتهمن مــردودیتم واإلینفــاق لتحســعلــى اإل

وقـد یجـب االحتیـاط فـیمن یـولى شـیئا مـن الخـراج ، بالبحـث عـن :" بو یوسـف هـذا بقولـه أذلك، لیوضح لنا 

راهـــم أنـــي إ" ویضـــیف محـــذرا ". جـــب فـــیمن اویـــد للحكـــم والقضـــاء مـــذاهبهم والســـؤال عـــن طـــرائقهم، كمـــا ی

، ماله رقاب المسلمین وجبایـة خـراجهیاماأالیحتاطون فیمن یولى الخراج ، اذا لزم الرجل منهم باب احدهم 

كیـد علـى أمـع الت1...". بإسـتقامة طریـق والبغیـر ذلـك ن الیكـون عرفـه بسـالمة ناحیـة والبعفـاف والأولعله 

ي تشریع مالي مـن قبـل القـائمین علـى ذلـك، وخاصـة عـن طریـق تـدعیم قواعـد أبعة ومراقبة تنفیذ همیة متاأ

.الرقابة الشعبیة

جـــــــل تحقیـــــــق نتـــــــائج فعالـــــــة أكیـــــــد علـــــــى اعتبـــــــار التربیـــــــة والتعلـــــــیم والبحـــــــث العلمـــــــي وســـــــیلة مـــــــن أالت.د

المســــتمر بــــین بالنســــبة للتنمیــــة االقتصــــادیة ولــــیس غایــــة للعلــــم فــــي حــــد ذاتــــه، وذلــــك مــــن خــــالل التفاعــــل

خـــــرى، فـــــي مجـــــال أنتاجیـــــة مـــــن جهـــــة وبـــــین القطاعـــــات اإل،المؤسســـــات التربویـــــة والتعلیمیـــــة مـــــن جهـــــة

مكـــــان مـــــن خبـــــرات الـــــدول ذات االختصـــــاص تبـــــادل المعلومـــــات النظریـــــة والتطبیقیـــــة واالســـــتفادة قـــــدر اإل

.هداف المؤسسات التربویة والتعلیمیة في البالدألتحقیق 

ــــــــائج ــــــــي تحقیــــــــق وضــــــــرورة اســــــــتخدام نت ــــــــه ف ــــــــدر مــــــــن الكفــــــــاءة أالبحــــــــث العلمــــــــي وتطبیقات قصــــــــى ق

، أولویات اإلنفاق العام وأثر ذلك على التنمیـة االقتصـادیة واالجتماعیـة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة ، خـالل یسرى حسین طاحون1
،  جامعـة طنطـا، ص 2013المجلـد الثـاني ، العـدد االول تجارة و التمویـل ، كلیـة التجـارة ،المجلمة العلمیة ال.م2011-1992الفترة 
448.
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تخــــــاذ االجــــــراءات المناســــــبة لتخفــــــیض نســــــبة الرســــــوب والتســــــرب الحاصــــــل إ االقتصــــــادیة فــــــي النفقــــــات و 

.تربویة والتعلمیة بشكل عاملفي مراحل التعلیم المختلفة وزیادة كفاءة العملیة ا

و أدي الـــــــى توافـــــــق بـــــــین عملـــــــه ومخرجاتـــــــهضـــــــرورة تخطـــــــیط النظـــــــام التربـــــــوي والتعلمـــــــي بشـــــــكل یـــــــؤ 

خـــــر التوافـــــق بـــــین عملـــــه وبـــــین احتیاجـــــات الـــــبالد مـــــن المـــــوارد البشـــــریة المطلوبـــــة توفیرهـــــا مـــــن أبتعبیـــــر 

.حیث الكم والنوع وفي الزمان والمكان المناسبین

الطبیـــــب الواحـــــد مـــــن الســـــكان نســـــبةكرفـــــعتحســـــین نوعیـــــة الخـــــدمات الصـــــحیة المقدمـــــة فـــــي الجزائـــــر .ذ

وزیــــــــادة عــــــــدد التمــــــــریض،ت المســــــــاعدة وخاصــــــــة فئــــــــاتاطــــــــار إلنســــــــبة اظــــــــاهرة انخفــــــــاض ومعالجــــــــة 

عتبـــــار توزیعهـــــا بشـــــكل متـــــوازن بـــــین اإلبعـــــین، مـــــع االخـــــذ المعاهـــــد الطبیـــــة والصـــــحیة فـــــي كافـــــة الـــــبالد

ـــــــة ـــــــبالد المختلف ـــــــاطق ال ـــــــة الســـــــكانیة وطبیعـــــــة المشـــــــاكل الصـــــــحیة ،من ـــــــك باعتمـــــــاد مؤشـــــــرات الكثاف وذل

.ات الصحیةطار اس لتوزیع المؤسسات واإلالقائمة واعتمادها كاس

عوامــــــل غیــــــر اقتصــــــادیة ن تحكمهــــــا اعتبــــــارات و أن نفقــــــات الــــــدفاع الــــــوطني یمكــــــن أبــــــالرغم مــــــن .ر

ــــــة ــــــي وقتنــــــا الحــــــالي یتطلــــــب األأال إ، واجتماعی هــــــم محــــــددات أمــــــر ضــــــرورة ترشــــــیدها باعتبارهــــــا نهــــــا ف

ـــــة العامـــــة ـــــادة فاعلیتهـــــا ، االخـــــتالل فـــــي الموازن ـــــى زی ـــــافع إ و ویجـــــب العمـــــل عل ـــــث تحقـــــق من نتاجیتهـــــا بحی

.الوطنيمباشرة لالقتصاد 

ـــــة .ز ـــــي المیزانی ـــــل والمواصـــــالت ف ـــــادة تخصیصـــــات قطـــــاع النق ـــــي قطـــــاع التقدیریـــــةزی بهـــــدف التوســـــع ف

عــــدد وســــائل النقــــل البــــري المختلفــــة وتطــــویر ســــكك الحدیــــد للمســــاهمة مضــــاعفة النقــــل العــــام مــــن خــــالل 

ن ذلـــــك أل.المـــــواد االولیـــــة والســـــلع االســـــتهالكیةختناقـــــات التـــــي تحصـــــل فـــــي نقـــــلفـــــي القضـــــاء علـــــى اإل

ساســــــــیة فــــــــي تنفیــــــــذ برامجهــــــــا ومشــــــــاریعها أخطــــــــط التنمیــــــــة االقتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة تســــــــتند بصــــــــورة 

ن مشـــــاریع هـــــذا القطـــــاع تعتبـــــر إ، رات الخارجیـــــة الخاصـــــة بهـــــذا القطـــــاعنمائیـــــة علـــــى مـــــا تؤدیـــــه الـــــوفاإل
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ن رفـــــع مســـــتوى المعیشـــــة أصـــــادي واالجتمـــــاعي، كمـــــا نمـــــاء االقتالركیـــــزة التـــــي تنطلـــــق منهـــــا عملیـــــات اإل

.، حیث یعتبر هذا المركز لكل جهد نحو التطورصالح جهاز النقلإد یبدأ غالبا بفي البال

تــوازي ضـرورة ، االعتبـاربعـینخــذ فـراد المجتمـع یجـب األألالمعیشـيعنـد اتخـاذ قـرارات رفـع المســتوى .س

واسـتیراد السـلع الضـروریة فقـط والتـي ،ولـىبالدرجـة األزیادة عـرض السـلع والخـدمات المحلیـةو جور رفع األ

فـراد أضـرورة شـمولیة هـذه القـرارت لكافـة ، و نتاج المحلي لسدها منعا السـتیراد التضـخم مـن الخـارجیكفي اإل

، ممـا یسـبب حصـول تسـابق بـین الفئـات المختلفـةلىإن ذلك یؤدي خرى ألأالمجتمع وعدم شمول فئة دون 

.یاسي في المجتمع جتماعي والسالقلق اال

IV-آفاق البحث:
، ممــــا یســــتوجب إجــــراء مزیــــد مــــن الدراســــات بســــتخدام سالســــل یبقــــى هــــذا الموضــــوع یثیــــر عــــدة تســــاؤالت

، لـــــذا نقتـــــرح دراســـــة اإلشـــــكالیات التالیـــــة وكـــــذلك إضـــــافة متغیـــــرات جدیـــــدةشـــــهریة،أوزمنیـــــة ربـــــع ســـــنویة 

.في البحوث المقبلة

.لمالیة معدل نمو الناتج المحلي  بأدوات السیاسة ادراسة قیاسیة لنموذج إحصائي یربط.1

.تنمیة القطاعیة في الجزائریر في الیدور نفقات التس.2

.دور السیاسة المالیة في تعبئة الفائض االقتصادي لتمویل التنمیة االجتماعیة في الجزائر .3

.السیاسات االقتصادیة في الجزائرالعالقة بین القطاع الخارجي و .4

.في الجزائرالتنمیة االقتصادیة ور المالي على ثیر التطأت.5

.في الجزائراالستدامة المالیة واالستقرار االقتصادي.6



الملحق 
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)04-4(جدول رقم 
)2014- 1990(سعار على تطور النفقات العامة في الجزائر للفترة أثر ارتفاع المستوى العام لأل

100= 2001دج ف باأل

السنة 
المالیة 

الرقم القیاسي 
المستهلكألسعار

ت العامةالنفقا
)دجأالف(ةالثابتباألسعار

معدل النمو السنوي
%للنفقات العامة  

معدل النمو السنوي المركب
%للنفقات العامة 

الثابتةباألسعارالجاریةرسعاباألالثابتةباألسعارالجاریة رسعاباأل
199021,16661 682 420--
199126,64733 108 10828,31%9,74%
199235,08934 720 63940,44%21,57%
199342,281 191 935 31534,93%21,58%
199454,54981 431 7515,85%-21,45%
199570,791 038 107 04827,16%5,46%
199684,031 009 877 42513,40%-2,80%
199788,821 029 160 0997,17%1,87%
199893,261 051 063 3186,75%2,08%24.13%5.27%
199995,681 148 178 00510,77%8,46%
200095,971 308 291 30412,50%12,24%
20011001 251 794 176-0,30%-4,51%
2002101,431 537 852 87119,75%18,60%
2003105,751 618 070 8278,84%4,96%
2004109,951 746 248 29510,88%7,34%
2005111,471 749 349 6011,54%0,18%
2006114,052 307 264 33825,90%24,18%11.53%9.11%
2007118,243 064 748 27627,38%24,72%
2008123,13 511 666 69016,17%12,73%
2009131,13 959 922 56716,73%11,32%

2010136,234 302 180 74111,42%7,96%

2011142,394 648 097 92411,45%7,44%
2012162,54 571 487 41910,91%-1,68%
2013169,34 063 686 441-7,98%-12,50%
2014176,24 345 156 96710,14%6,48%9.80%4.46%

عداد مختلفة أسعار االستهالك أحصائیات الخاصة مؤشر تقاریر الدیوان الوطني لإلعنمن اعداد الطالب اعتمادا على مصادر 
الرقم القياسي وارد غي  خانة ( مع اعتماد الرقم نصف السنة 

).المستهلكٔالسعار
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)05- 4(الجدول رقم 

)2014-1990(الجزائر للفتر اثر الزیادة السكانیة على تطور النفقات العامة في

عدد السكان السنة 
الزيادة السنوية للسكان  بٓاالف

نسبة الزيادة 
السنوية

% في السكان 

متوسط نصيب الفرد
من النفقات العامة 

الجارية ٔالسعاراب

الزيادة الظاهرية بسبب 
الزيادة السكانية 

الجارية بأالسعار

199025 0226242,495 595,563 491 626,89

1991-19975812.1518 908,3410 541 292,66

200030 4164511,48%41 279,8318 617 201,18

2001-2010556.21.7288254.3751938791.85

201136 7177392,04180 255,10133 208 521,46

201237 4957782,16198 124,20154 140 631,27

201338 2978022,07179 643,87144 074 380,70

201439 1148172,15195 739,80159 919 417,41

.حصاء عداد الطالب اعتمادا على الدیوان الوطني لإلإمن : المصدر 
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) 09-4(الجدول رقم 
.2014-1990للفترة العجز أو الفائض في المیزانیة العامة للجزائر

السنة 
المالية 

(+)الفائض ) -(العجز 
دج

نسبة العجز من النفقات 
إالجماليةالعامة 

1990-103 512 000-73,93%
199100,00%
1992500 0000,15%
1993-168 350 251-33,41%
1994-125 272 877-23,40%
1995-148 375 979-20,19%
1996-99 400 000-11,71%
1997-84 700 000-9,27%
1998-78 721 650-8,03%
1999-161 476 715-14,70%
2000-226 727 164-18,06%
2001-17 414 176-1,39%
2002-102 094 167-6,55%
2003-259 659 900-15,17%
2004-392 000 000-20,42%
2005-314 170 000-16,11%
2006-963 514 977-36,62%
2007-1 821 142 361-50,26%
2008-2 398 861 696-55,49%
2009-2 404 858 485-46,32%
2010-2 779 360 823-47,42%
2011-3 626 026 634-54,79%
2012-3 973 017 056-53,48%
2013-3 059 821 144-44,48%
2014-3 437 986 576-44,90%

.عداد الباحث اعتمادا على قوانین المالیة لسنوات الدراسة إمن : المصدر 
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) 03-5(جدول رقم 
القومي االجمالي ونفقات المیزانیة العامةتطور نفقات التعلیم ونسبتها من الدخل 

)2014-1990( للفترة 

السنة
نفقات التربیة 

والتعلیم 
دجبآالف

التعلیم إلى نسبة نفقات التربیة
النفقات العامة

متوسط حصة الفرد
من خدمات التعلیم 

والتربیة
-دج -

على التعلیم مناإلنفاقنسبة 
GDPبــ%

19902950483721,1%1 179,165,32
19913562400018,2%1 389,234,13
19925319757516,2%2 024,954,95
19936858951013,6%2 550,365,77
19947988876714,9%2 905,475,37
19959908000013,5%3 531,004,94
199612215863014,4%4 276,364,75
199712929429114,1%4 451,524,65
199814446801514,7%4 896,065,1
199914894742613,6%4 970,714,6
200015475816012,3%5 088,053,75
200116721376613,4%5 415,133,96
200218228531611,7%5 813,234,03
200320256892811,8%6 360,493,86
200422473574311,7%6 944,003,65
200525310212013,0%7 691,673,35
200636308683213,8%10 844,564,26
20073028238488,4%8 881,513,23
20083500059538,1%10 118,413,16
20094649539369,0%13 183,454,65
20105375661679,2%14 941,524,47
201175340950011,4%20 519,365,2

.عداد الباحث اعتمادا على احصائیات الدیوان الوطني لالحصائیاتإمن : صدر الم



329

) 05-5(جدول رقم 
ومجوع السكان لكل طبیب،وعدد الصیادلة،سنانوعدد جرجي األ،عدد االطباء

.2014-1990للفترة 

تطور عدد السنة 
األطباء

عدد السكان
لكل طبیب 

تطور عدد
اآلسنانجرحي 

ن لكل عدد السكا
أسنانجراح 

تطور عدد
الصیادلة 

عدد السكان
لكل صیدلي 

199023550106371993476213411725
19912479110347563339125759958
19922530410387833335429848804
19932549110557885341131898433
19942579610667763354234258028
19952731710278056348336917602
19962765210337837364538667389
19972834410257966364640227222
1998299709857954371042996864
1999309629688062371746006514
2000323329418197371148146318
2001336549188408367349766206
2002353688878618363951986033
2003363478768651368157055582
2004377208588842366060825321
2005,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2006394598499648345772674607
2007,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20084799572110649324880194314
20095207167711135316785034148
20105620964011633309390813962

ONSحصائیات الدیوان الوطني لإلحصاءات قطاع الصحة،إعتمادا على إجمع الباحث : المصدر 
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)06- 5(الجدول رقم 
إلى مجموع السكان في الجزائرةُ سرَ عدد المستشفیات وعدد األَ 
.2014-1990للفترة 

معدل عدد السكان عدد السكان األسرةُ عدد ات عدد المستشفیالسنة 
لكل مستشفى

معدل عدد السكان 
لكل سریر

1990284,0060 120,0025 022 00088 105,63416,20

1991263,0052 728,0025 643 00097 501,90486,33

1992263,0053 068,0026 271 00099 889,73495,04

1993267,0052 802,0026 894 000100 726,59509,34

1994274,0053 612,0027 496 000100 350,36512,87

1995251,0054 213,0028 060 000111 792,83517,59

1996232,0053 125,0028 566 000123 129,31537,71

1997223,0052 968,0029 045 000130 246,64548,35

1998245,0053 529,0029 507 000120 436,73551,23

1999261,0054 170,0029 965 000114 808,43553,17

2000268,0054 618,0030 416 000113 492,54556,89

2001275,0054 869,0030 879 000112 287,27562,78

2002372,0055 233,0031 357 00084 293,01567,72

2003275,0057 086,0031 848 000115 810,91557,90

2004276,0058 906,0032 364 000117 260,87549,42

2005,,,,32 906 000#VALEUR!#VALEUR!

2006280,0057 597,0033 481 000119 575,00581,30

2007,,34 096 000#DIV/0!#VALEUR!

2008208,0060 532,0034 591 000166 302,88571,45

2009210,0061 690,0035 268 000167 942,86571,70

2010212,0061 779,0035 978 000169 707,55582,37

.حصائات الدیوان الوطني لالحصاء إعداد الباحث اعتمادا على إمن : المصدر 
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) 07- 5(الجدول رقم 
2014- 1990تحسن وضع الوالدات في الجزائر للفترة 

معدل وفیات الرضع اجمالي عدد الوفیات الرضعالسنة
1000%

معدل الموالید اموات الموالید االموات
100اجمالي لـ 

اء على قید احتمال البق
الحیاة عند الوالدة

عدد الوفیات 
)باالالف(

المعدل الخام للوفیات

19903627046.81669121.466.91516.03

20002107236.91489124.772.51404.59

20082079325.51658819.975.61534.42

20092107624.81593718.475.51594.51

20102104623.71644418.276.31574.37

20112105523.11548016.776.51624.41

20122208822.61579515.976.41704.53

20132158622.41500915.4771684.39

201422282221507714.677.21744.44

onsاعتمادا على لباحث من جمع ا: المصدر 
) 08-5(جدول رقم 

2014-1990لنفقات العامة على قطاع الصحة  تطور ا

السنة
نفقات وزارة الصحة و السكان 

المستشفیاتو اصالح 
نسبة نفقات قطاع الصحة 

لنفقات العامة
نسبة نفقات الصحة  لناتج المحلي 

الخام
نصیب الفرد من 
نفقات الصحة

1990384 0000,46%0,07%3 357
19912 382 5602,01%0,28%4 613
199212 317 6896,04%1,15%7 761
199316 713 9635,50%1,40%11 302
199417 819 2865,51%1,20%11 757
199521 171 4234,83%1,06%15 609
199628 994 1265,30%1,05%19 149
199728 536 3914,45%1,03%22 055

199829 802 3633,86%1,05%26 154
199931 621 9853,87%0,98%27 288
200033 900 7423,51%0,82%31 738
200138 324 7963,65%0,91%34 009
200249 117 1074,48%1,09%34 997
200355 430 5654,62%1,06%37 679
200463 770 4525,31%1,04%37 078
200562 460 9534,87%0,83%39 003
200670 315 2764,46%0,83%47 040
200793 552 9664,64%1,00%59 185

2008129 201 2514,98%1,17%74 983
2009178 322 8296,28%1,78%80 470
2010195 011 8385,68%1,62%95 456
2011227 859 5414,94%1,57%125 507

2012404 945 3489,34%2,63%115 632

2013306 925 6426,51%1,89%123 102
2014365 946 75310,66%2,17%87 802

.حصائیات الدیوان الوطني إ عداد مختلفة و أعداد الباحث اعتمادا على تقاریر قانون المالیة إمن : المصدر 
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)10-5(جدول رقم 
)2014-1990( تطور قطاع النقل والمواصالت في الجزائر للفترة 

السنةالوحدة القیاسیةوالمواصالتالنقل 
19902011

2582329567بالكیلومترالطرق الوطنیةشبكة الطرقات

2174824107بالكیلومترالممرات الوالئیة

10315714217817العدد ینر عدد المسافعدد المسافرین

17147721800كلم103الكیلو متر المجتاز

-1068907الكیلومتر/ المسافرین 

7,955,08طن106الحمولة المشحونةالسلع

17201822كلم/طن106الطن الكیلومتري

37423851بالكیلومترالخطوط المستغلةالنقل بالسكك الحدیدیة

10653,727,4عدد المسافرین

10629911040الكیلومتر/ المسافرین 

10612,364,98الحمولة المشحونةالسلع

1062691248كلم/طن 

النقل البحري
65,983,7طن106بضائع مشحونةالسلع

17,534,2طن106بضائع مفرغة

83,4117,9طن106المجموع

215750324886العددالدخولالمسافرین

159821310503العددالخروج

375571635389العددالمجموع

النقل الجوي

لمسافرین المنقولینا

77523898849532العددالمجموع

و منها حركة المالحة 
الدولیة

العدد
33012695254285

المسافرین المنقولین عبر 
الخطوط الجویة 

الجزائریة

37813363545317العددالمجموع

18505352285810العددمنها الدولیة

39,426,4طن103المجموعالشحن

الخطوط الجویة منها
الجزائریة

32,413,4طن103

.2011عدد النقل ، سنة تحصائیالإلالدیوان الوطني نشریهالباحث اعتمادا على إعدادمن : المصدر 
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)  11- 5(الجدول رقم 
في الجزائراإلجماليالحكومي والناتج المحلي اإلنفاقبته إلى على قطاع النقل ونساإلنفاقتطور 

ات على قطاع النفقالسنة
النقل

على قطاع  النقلاإلنفاقنسبة 
الحكومياإلنفاقإلجماليبالنسبة 

/ نسبة النفقات النقل 
اإلجماليالناتج المحلي 

19906104000,0043596261,10
19917598710,0038907890,88
199212127780,0036986221,13
199314927250,0029620481,25
199418743030,0035015841,26
199529230450,0039776031,46
199635145580,0041415961,37
199733805060,003698181,22
199834499490,003519561,22
199914251200,0012972420,44
200034589030,0027548530,84
200134920540,0027896390,83
200236472900,002338240,81
200337365780,0021837160,71
2004159095440,0082862212,59
200518010130,0009235960,24
200644239430,001681190,52
200771382510,0019698470,76
200874489430,0017231510,67
200982159550,0015825910,82
2010193452330,0033007491,61
2011288741030,0043626841,99
2012283872320,0038213091,85
2013200223400,0029102991,235913422

.المالیة المختلفة قوانینالباحث اعتمادا على إعدادمن : المصدر
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لوغاریتم الوحدات: ول األ متغیرات النموذج، ) 1- 1(الملحق رقم 

G GDP P I CI TD POP UNE UneR Emp L PW W

1990 25,66499 27,04113 3,052113 25,67822 26,47145 26,56101 17,08278 13,96048 3,218876 15,36201 15,60727 11,43386 25,91622
1991 25,9978 27,48268 3,282414 26,09761 26,76121 26,75219 17,1074 14,02496 3,218876 15,3949 15,60727 11,87541 26,26649
1992 26,51597 27,70306 3,557631 26,35079 27,03013 26,96918 17,13097 14,11562 3,295837 15,41853 15,6436 12,05946 26,55603
1993 26,94574 27,80474 3,744314 26,50443 27,19892 26,78105 17,15333 14,2329 3,141995 15,43331 15,6965 12,10824 26,7455
1994 27,00604 28,02805 3,998934 26,73342 27,45364 27,30739 17,17424 14,31992 3,192942 15,45528 15,7339 12,29415 26,87579
1995 27,32297 28,32666 4,259718 27,01821 27,7397 27,40733 17,19363 14,56881 3,33577 15,50855 15,83838 12,48828 27,06679
1996 27,46685 28,57494 4,431174 27,18387 27,91998 27,54225 17,21153 14,59713 3,331847 15,54273 15,87092 12,70402 27,22636
1997 27,54121 28,65353 4,486612 27,18179 27,98894 27,70939 17,22816 14,62866 3,332205 15,57595 15,90366 12,74987 27,30543
1998 27,61104 28,67147 4,535391 27,3146 28,07361 28,09664 17,24369 14,66267 3,332205 15,6061 15,93489 12,73658 27,4011
1999 27,72504 28,80604 4,561009 27,39504 28,14427 28,2082 17,25837 14,73818 3,377588 15,61936 15,96599 12,84005 27,46567
2000 27,85861 29,04773 4,564036 27,47159 28,16996 28,3356 17,27244 14,77486 3,38439 15,64649 15,99593 13,0518 27,5084
2001 27,8556 29,07254 4,60517 27,59587 28,24498 28,53666 17,28593 14,72296 3,306887 15,70213 16,02103 13,05151 27,60118
2002 28,07561 29,14015 4,619369 27,73656 28,31882 28,69626 17,29899 14,68597 3,246491 15,74949 16,04606 13,09408 27,67876
2003 28,16816 29,28969 4,661078 27,86622 28,3854 28,8413 17,31212 14,54692 3,165475 15,71523 15,98593 13,30376 27,76021
2004 28,28335 29,44733 4,700026 28,02097 28,49434 28,94958 17,3259 14,32953 2,873565 15,86938 16,06364 13,38369 27,87671
2005 28,29885 29,65415 4,713755 28,15672 28,5683 29,05596 17,34072 14,20417 2,727853 15,91745 16,08309 13,57106 27,94137
2006 28,59855 29,77128 4,736637 28,30878 28,62263 29,23552 17,35668 14,03143 2,509599 15,99809 16,12904 13,64224 28,03655
2007 28,91853 29,86671 4,772716 28,53205 28,7175 29,42188 17,37363 14,13396 2,624669 15,96657 16,11499 13,75172 28,17445
2008 29,09494 30,03288 4,812997 28,80299 28,83498 29,57062 17,39137 13,97166 2,424803 16,02883 16,14911 13,88377 28,39108
2009 29,27804 29,9304 4,87596 28,96902 28,95115 29,61789 17,40962 13,88504 2,322388 16,06385 16,17107 13,75934 28,48989
2010 29,39932 30,11522 4,914345 29,10141 29,0458 29,74495 17,42812 13,88876 2,302585 16,09124 16,19617 13,91906 28,70178
2011 29,52088 30,31126 4,95857 29,16148 29,14576 29,9265 17,44684 13,87566 2,302585 16,07717 16,1821 14,12915 28,9707
2012 29,63637 30,41657 5,090678 29,23894 29,28179 30,03029 17,46569 14,04105 2,397895 16,13495 16,25114 14,16543 26,71473
2013 29,55961 30,44306 5,131672 29,36989 29,38366 30,11104 17,4844 13,97678 2,282382 16,19394 16,29741 14,14565 26,78705
2014 29,66653 30,47623 5,17162 29,47345 29,46596 30,24578 17,50261 14,4033 2,302585 16,19506 16,30042 14,17581 26,85449

ONS: المصدر  - BNA - MF - FMI.
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.اإلجماليالناتج المحلي إلىإضافةالحكومي اإلنفاقأصنافلوغاریتم : متغیرات النموذج الثاني ، ) 2- 1(الملحق رقم 

ln_gdp ln_L ln_k ln_GE ln_ED ln_HE ln_TC ln_AG ln_ss ln_DE
1990 27,0411308 15,60727 25,6782235 25,664994 24,3645759 19,7661531 25,9059129 22,9716376 22,6974441 23,7137393
1991 27,4826752 15,60727 26,0976114 25,9978027 24,5960073 21,5914414 26,2178652 23,0782305 22,5500323 23,8904373
1992 27,7030588 15,643602 26,3507923 26,5159745 24,9496319 23,2343022 26,7056088 23,4120837 23,3872684 24,1838173
1993 27,8047432 15,6965012 26,5044256 26,9457434 25,226832 23,5395103 27,1106315 23,7934427 24,0796228 24,6054517
1994 28,0280532 15,7339027 26,7334174 27,0060425 25,4075197 23,6035472 27,1901915 23,992675 24,5141078 24,8520821
1995 28,3266625 15,8383817 27,0182108 27,3229676 25,5869707 23,7759181 27,4852773 24,0542325 24,5978936 25,1614563
1996 28,5749383 15,8709155 27,1838696 27,4668538 25,785611 24,0903591 27,6375602 24,2347638 24,8685397 25,4824146
1997 28,6535325 15,903664 27,1817922 27,5412058 25,7956455 24,074446 27,7020885 24,2595144 25,0272282 25,6465839
1998 28,6714712 15,9348937 27,3146021 27,6110446 25,9409557 24,1178535 27,7835097 24,4868953 25,3614397 25,7689025
1999 28,806038 15,9659929 27,3950443 27,7250366 25,8416528 24,1771184 27,8666009 24,7923796 25,4780428 25,958955
2000 29,0477268 15,995928 27,47159 27,8586085 25,895919 24,2467027 27,9900578 24,5332209 25,7201826 26,0983208
2001 29,0725404 16,0210339 27,5958731 27,855599 25,9993353 24,3693629 28,0007856 25,02207 25,753085 26,1589384
2002 29,1401465 16,0460624 27,73656 28,075607 26,1857117 24,6174732 28,2163143 25,2541475 25,9910851 26,3883779
2003 29,2896912 15,9859347 27,8662233 28,1681633 26,2618828 24,738397 28,3067352 25,4590834 26,0154932 26,4306897
2004 29,4473296 16,0636395 28,0209682 28,2833463 26,3381888 24,8785558 28,4169718 25,2766144 25,8784104 26,5686364
2005 29,6541548 16,08309 28,1567198 28,2988505 26,480874 24,8578074 28,4492977 25,3889836 25,9456762 26,604832
2006 29,7712797 16,1290356 28,3087794 28,5985504 26,5301237 24,9762549 28,7175633 25,6267831 26,0304538 26,7094597
2007 29,8667061 16,1149908 28,5320457 28,9185328 26,6020215 25,2617936 29,012585 26,1309119 26,1287946 26,8265792
2008 30,0328816 16,1491097 28,8029902 29,0949387 26,7857448 25,5846371 29,1896499 26,6164722 26,3693834 27,0574706
2009 29,9304036 16,1710675 28,9690227 29,2780358 27,0676051 25,9068614 29,3820835 27,1300745 26,5989258 27,3464869
2010 30,1152245 16,1961672 29,101409 29,3993176 27,1323358 25,9963261 29,4979173 26,8393035 26,6516715 27,4189472
2011 30,3112569 16,1821028 29,1614822 29,5208788 27,453227 26,1519952 29,6399787 26,9579915 26,7882252 27,5650144
2012 30,4165691 16,2511394 29,2389403 29,6363676 27,5261653 26,727018 29,7507791 27,0264114 27,1722832 27,9277002
2013 30,4430609 16,2974127 29,3698885 29,5596138 27,5948311 26,4498713 29,6908055 26,5741175 27,0131699 27,9618569
2014 30,4762273 16,3004172 29,4734465 29,6665325 27,6717288 26,6257537 29,7940814 26,8079399 27,3490058 28,0342401

.2014-1990قوانین المالیة لسنوات الدراسة : مصدر ال
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)01- 4(الجدول رقم 

.2013- 2000جمالي نفقات المیزانیة للفترة إمكونات 

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013
1178.113121550.61766.21891.8205224533108.541914246.34466.95853.67058.16092.1لي نفقات المیزانیةاإجم

838.9798.6975.61138.11251.11245.11437.91673.92217.1230026593879.24782.64204.3النفقات الجاریة
261.6288.8301.1326.6418.5391.4447.8526.2838.7910.91212.61774.71988.41833نفقات المستخدمین

60.656.17462.669.279.892.5101.6103130.7151.3163.2185.3226.5منح المجاھدین
54.659.169.858.871.77695.793.8111.7112.5121.7129.7135.2116.1مواد ولوازم

300.4247.1387.7543.8633.6597.6733.3871.81102.91108.51140.21773.92431.71984.5تحویالت جاریة
95120.1133.6161.3176.5187.5215.6273360.8412.5513.3786.1786.7699.1دارةمصالح اإل: منھا 

161.7147.5143146.385.273.268.680.561.437.433.237.74244.2فوائد الدین
339.2522.4575628.1640.7806.91015.11434.61973.31946.31807.91974.42275.51887.8نفقات راس المال

.2014- 2000تقریر بنك الجزائر: المصدر 
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قائمة املراجع
I-غة العربیة لالمراجع بال:

: الكتــب -1

ــــراهیم.1 ــــد،إب ــــى،كب ــــاریخ االقتصــــاد والفكــــر االقتصــــادي،الجزء األول،الطبعــــة األول اإلرشــــاد مطبعــــة دراســــات فــــي ت

.1980،بغداد، 

دار المـــــریخ اســـــة،محمـــــد إبـــــراهیم منصـــــور، االقتصـــــاد الكلـــــي النظریـــــة والسیترجمـــــة وتعریـــــبیـــــدجمان مایكـــــل، ا.2

.1999للنشر، الملكة العربیة السعودي،

متحـــــرر مـــــن الجهـــــل والمـــــرض ٕانســـــان، ترجمـــــة شـــــوقي جـــــالل ، التنمیـــــة حریـــــة ، مؤسســـــات حـــــرة و صـــــنمارتیـــــاآ.3

.2004، مایو 203سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد،والفقر

.2010، ریةاإلداالمال العام ،المنظمة العربیة للتنمیة إدارة، اشرف صالح.4

، الـــــدور االقتصـــــادي للدولـــــة 2مصـــــطفى موفـــــق، علــــم االقتصـــــاد،ج : ، نقلـــــه إلــــى العربیـــــةسامویلســـــون. بـــــول أ.5

. 1993ومحددات الدخل الوطني، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

، ، علــــــم المالیــــــة العامــــــة و التشــــــریع المــــــالي، دار الكتــــــب للطباعــــــة والنشــــــر، جامعــــــة الموصــــــلطــــــاهر الجنــــــابي.6

.بدون سنة نشر

، المالیــــة العامــــة والتشــــریع الضــــریبي، مركــــز التعلــــیم المفتــــوح ، كلیــــة الحقــــوق، بــــو العــــال، ماجــــدة شــــلبيأیســــري .7

.جامعة بنها، بدون سنة نشر 

.2003، اقتصادیات المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،حمد عباس محرزيم.8

.، مصر عین شمس، جامعة ستاذ في كلیة الحقوق األمنشورات،ة، مالیة الدولمحمد حلمي مراد.9
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ــــب ومراجعــــة محمــــود حســــن حســــنى ، محمــــود حامــــد محمــــود ، دار ، میشــــل تــــودارو.10 التنمیــــة االقتصــــادیة ، تعری

.2006المریخ

االقتصــــــاد النقــــــدي، منشــــــورات الحلبــــــي الحقوقیــــــة، بیـــــــروت 2، مبــــــادئ االقتصــــــاد السیاســـــــي،ج محمــــــد دویــــــدار.11

.2001لبنان، 

، ENAG، مبــــادىء االقتصــــاد السیاســــي، الجــــزء الرابــــع االقتصــــاد المــــالي ، مــــوفم لنشــــر والتوزیــــع محمــــد دویــــدار.12

.2004الجزائر،

داء فــــي عــــالج مشــــكلتي العجــــز والــــدین العــــام فــــي الموازنــــة ، فلســــفة موازنــــة البــــرامج واألمحمــــد عــــوص رضــــوان.13

.، القاهرة 2009لدولة ، دار النهضة العربیة ، الطبعة االولى ،لالعامة 

.2006اإلسكندریة،نفاق العام وعجز میزانیة الدولة ، الدار الجامعیة، ، ترشید اإلبو دوحأمحمد عمر .14

ـــــــــد المهـــــــــاینيمحمـــــــــد.15 ـــــــــب،خال ـــــــــد شـــــــــحادة الخطی ، المالیـــــــــة العامـــــــــة، منشـــــــــورات جامعـــــــــة دمشـــــــــق، خال

.مركز التعلیم المفتوح ، قسم المحاسبة ، بدون تاریخ 

.2003قتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ، امحمد عباس محرزي.16

.2003،المالیة العامة ، دار العلوم لنشر، عنابة ، العالءأبومحمد الصغیر بعلي ، یسرى .17

.2008صول الموازنة العامة ، دار المسیرة ، االردن ، أ، محمد شاكر عصفور.18

.2010د التنمیة، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة األولى، ، علم اقتصامحمد صالح تركي القریشي.19

ــــز.20 ــــد العزی ــــد عب ــــاسســــمیر محم ــــة، ،الجــــدوى االقتصــــادیة للمشــــروعات االســــتثماریة وقی ــــة والقومی الربحیــــة التجاری

.2000الفنیة، اإلشعاعمكتبة ومطبعة 

.2011اقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة، الطبعة األولى ،سعید علي العبیدي.21
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ــــــز.22 ــــــد العزی دراســــــات نظریــــــة تظبیقیة،الــــــدار اقتصــــــادیات الخــــــدمات والمشــــــروعات العامــــــة،عتمــــــان،ســــــعید عب

2000الجامعیة، سنة 

.، التحلیل االقتصادي الكلي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرعمر صخري.23

ــــ.24 ــــد ال ــــاح عب ــــد الفت ــــدر عب ــــد المجی بیقیــــة رؤیــــة اســــالمیة، ، اقتصــــادیات المالیــــة العامــــة دراســــة نظریــــة تطحمن عب

.كلیة التجارة، جامعة المنصورة ، الطبعة الخامسة

أساســـــیات المالیـــــة العامـــــة مـــــدخل لدراســـــة أصـــــول الفـــــن المـــــالي العـــــامر، دار النهضـــــة ، عـــــادل احمـــــد حشـــــیش.25

.1992العربیة للطباعة والنشر، بیروت 

نظریة تطبیقیة رؤیة اسالمیة ، كلیة ، اقتصادیات المالیة العامة دراسة عبد الفتاح عبد الحمن عبد المجید.26

.التجارة، جامعة المنصورة ، الطبعة الخامسة

اقتصــــــادیات المالیــــــة العامــــــة ، الشــــــركة العربیــــــة المتحــــــدة للتســــــویق و التوریــــــد، ، عبــــــد المطلــــــب عبــــــد الحمیــــــد.27

2010.

،فــــرع البصــــرة، المالیــــة العامــــة ، الــــدار الجامعیــــة للطباعــــة والنشــــر والترجمــــةبــــو حمــــد العلــــيأرضــــا صــــاحب .28

2002.

ـــــة ریتشـــــارد موســـــجریف، بیجـــــي موســـــجریف.29 ـــــي النظری ـــــة العامـــــة ف ـــــب ســـــلطان محمـــــد الســـــلطان ، المالی ، تعری

.1992والتطبیق، دار المریخ ،

1998.، دار الشروق ، الطبعة األولى،، دور الدولة في االقتصادوىحازم البیال .30

ـــــــریم ســـــــلوم.31 ـــــــد الك ـــــــذاإلعـــــــدادن ، الموازنـــــــة العامـــــــة للدولـــــــة بـــــــیحســـــــن عب ـــــــة  ،والتنفی دراســـــــة تحلیلیـــــــة للموازن

.بغداد،، الجامعة المستنصریة2007-2005العراقیة 

ـــــــاش.32 ـــــــد الـــــــرزاق النق ـــــــل ،غـــــــازي عب ـــــــة العامـــــــة تحلی ـــــــل للنشـــــــر، أالمالی ـــــــة، دار وائ ســـــــس االقتصـــــــادیات المالی

.2001عمان،
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ــــــــــة، مســــــــــاهمةالصــــــــــادقاألســــــــــود.1 ــــــــــات العامــــــــــةالمحاســــــــــبة العمومی ــــــــــي ترشــــــــــید النفق ــــــــــر، ،، ف ــــــــــة الجزائ حال

.2011، سنة 3الجزائر جامعة، دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیةأطروحة

ــــــــــراهیم.2 ــــــــــة مصــــــــــر " نصــــــــــار ســــــــــالمانإب ــــــــــي جمهوری ــــــــــة االقتصــــــــــادیة ف ــــــــــة لمحــــــــــددات التنمی دراســــــــــة مقارب

ـــــــــ ـــــــــى الثمانینی ـــــــــا وكوریـــــــــا مـــــــــن الســـــــــتینیات حت ـــــــــة "اتالعربیـــــــــة وتركی ـــــــــوراه ، غیـــــــــر منشـــــــــورة ، كلی ، رســـــــــالة دكت

. 1995التجارة، جامعة عین شمس 

ماجســــــــتیر رســــــــالةثــــــــر تطــــــــویر السیاســــــــة المالیــــــــة فــــــــي ترشــــــــید قــــــــرارات االســــــــتثمار فــــــــي ســــــــوریا، أ، أحمــــــــد یوســــــــف.3

.2005قسم االقتصاد ، جامعة حلب ، ،االقتصادفي 

ي االقتصـــــــــاد المصـــــــــري ، دراســـــــــة ، تقیـــــــــیم ســـــــــالمة المالیـــــــــة العامـــــــــة فـــــــــمیـــــــــرة صـــــــــالح محمـــــــــد ســـــــــلطانأ.4

.2009مقارنة، رسالة دكتوراه الفلسفة في االقتصاد ، جامعة عین شمس، 

، ترشـــــــید سیاســــــــة اإلنفـــــــاق العـــــــام بإتبــــــــاع مـــــــنهج االنضـــــــباط وباألهــــــــداف دراســـــــة تحلیلیــــــــة بـــــــن عــــــــزة محمـــــــد.5

.2014/2015تلمسان سنة ،قیاسیة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقاید

ــــــــــد .6 ــــــــــاعى، جیهــــــــــان عب ــــــــــف الرف ــــــــــي اللطی ــــــــــوراه ف ــــــــــة، رســــــــــالة دكت ــــــــــى الموازنــــــــــة العامــــــــــة للدول الرقابــــــــــة عل

.2010الحقوق، قسم االقتصاد ، كلیة الحقوق، جامعة طنطا ، سنة 

ــــــــــادات.7 ، رســــــــــالة األردن، اإلنفــــــــــاق الحكــــــــــومي وأثــــــــــره علــــــــــى االســــــــــتثمار الخــــــــــاص فــــــــــي جمعــــــــــة أحمــــــــــد الزی

البیـــــــــــت، أل، جامعـــــــــــة اإلداریـــــــــــةقتصـــــــــــاد والعلـــــــــــوم ، كلیـــــــــــة اال، قســـــــــــم االقتصـــــــــــادماجســـــــــــتیر فـــــــــــي االقتصـــــــــــاد

.2000، األردن

علــــــــى االقتصــــــــاد وأثارهــــــــا، التفــــــــاعالت بــــــــین السیاســــــــات المالیــــــــة والنقدیــــــــة حمــــــــد خالیفــــــــة الزیــــــــاداتأجمعــــــــة .8
.2010، األردنیة،اطروحة دكتوراه في االقتصاد ، الجامعة 2009-1970األردني

ي تحقیــــــــــــق التــــــــــــوازن االقتصــــــــــــادي حالــــــــــــة الجزائــــــــــــر السیاســــــــــــة المالیــــــــــــة ودورهــــــــــــا فــــــــــــوســــــــــــي مســــــــــــعود،ادر .9

.2006، رسالة دكتوراه ، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر ، 1990-2004
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ـــــــــن العابـــــــــدین.10 إدارة، تحســـــــــین جـــــــــودة خـــــــــدمات نقـــــــــل الركـــــــــاب مـــــــــن منظـــــــــور دانیـــــــــا محمـــــــــد ســـــــــمیر زی

،"لالذقیـــــــــــة دراســـــــــــة میدانیـــــــــــة علـــــــــــى قطـــــــــــاع النقـــــــــــل البـــــــــــري للركـــــــــــاب فـــــــــــي محافظـــــــــــة ا" الجـــــــــــودة الشـــــــــــاملة

.2010جامعة تشرین،األعمال ،إدارةرسالة ماجستیر في 

ـــــــــد .11 ـــــــــة فهـــــــــد عب ـــــــــدىاهللاهال ـــــــــز الحمی ـــــــــد العزی ـــــــــت عب ـــــــــة الكوی ـــــــــي دول ـــــــــة العامـــــــــة ف ، عجـــــــــز الموازن

والسیاســـــــــات المالیــــــــــة لمواجهــــــــــة، رســـــــــالة ماجســــــــــتیر فــــــــــي االقتصـــــــــاد، قســــــــــم االقتصــــــــــاد كلیـــــــــة التجــــــــــارة جامعــــــــــة 

.2002عین شمس، 

، رســــــــــالة دكتــــــــــوراه  اآلثــــــــــارشــــــــــروعات فــــــــــي البلــــــــــدان النامیــــــــــة باســــــــــتخدام طریقــــــــــة ، تقیــــــــــیم المزهیــــــــــة حــــــــــوري.12

.قسنطینة-الدولة  في العلوم االقتصادیة، اقتصاد كمي ، كلیة االقتصاد ، جامعة منتوري

ــــــــة.13 ــــــــوش رحم ــــــــانونزی ــــــــي الق ــــــــوراه ف ــــــــر، رســــــــالة دكت ــــــــي الجزائ ــــــــة ف ــــــــة العامــــــــة للدول ــــــــود ،المیزانی ، جامعــــــــة مول

.2011معمري تیزي وزو، سنة 

النفقــــــــات العامــــــــة الصــــــــحیة دراســــــــة مقارنــــــــة ، رســــــــالة دكتـــــــــوراه  إنتاجیــــــــة، عبــــــــد الواحــــــــدإبــــــــراهیمحســــــــنى .14

.2007، جامعة حلوان ، في الفلسفة االقتصادیة

ـــــــونس والمغـــــــرب للمـــــــدة حلمـــــــي إبـــــــراهیم منشـــــــد.15 ـــــــاس ظـــــــاهرة العجـــــــز المـــــــزدوج فـــــــي مصـــــــر وت ، تحلیـــــــل وقی

.2004القتصادیة، جامعة البصرة ، ، أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم ا)1975-2000(

ــــــــؤاد یوســــــــف عصــــــــفور.16 ــــــــاق، اثــــــــر حــــــــابس ف ــــــــة االقتصــــــــادیة لمجموعــــــــة مــــــــن اإلنف ــــــــى التنمی العســــــــكري عل

ــــــــــــــي جامعــــــــــــــة الیرمــــــــــــــوك ، )وٕاســــــــــــــرائیل، ســــــــــــــوریا مصــــــــــــــر األردن( دول الطــــــــــــــوق  ، رســــــــــــــالة ماجســــــــــــــتیر ف

1992.

ــــــــاروق .17 ــــــــین مصــــــــربطــــــــرسداودیســــــــرى ف ــــــــة ب ــــــــي وٕاســــــــرائیل، عوامــــــــل النمــــــــو االقتصــــــــادي دراســــــــة مقارن ف

، رســـــــــــالة دكتـــــــــــوراه الفلســـــــــــفة فـــــــــــي االقتصـــــــــــاد ،كلیـــــــــــة التجـــــــــــارة، جامعـــــــــــة عـــــــــــین 2004-1970الفتـــــــــــرة مـــــــــــن 

.2011شمس،



339

، رســــــــالة ، تقــــــــویم سیاســــــــات وزارة المالیــــــــة المصــــــــریة للتحــــــــول نحــــــــو موازنــــــــة األداءكــــــــریم نبیــــــــل مــــــــدحت ســــــــالم.18

القتصــــــــــاد و العلــــــــــوم السیاســــــــــیة ، جامعــــــــــة العامــــــــــة ، كلیــــــــــة ااإلدارةالعامــــــــــة ، قســــــــــم اإلدارةدكتــــــــــوراه الفلســــــــــفة فــــــــــي

.2007القاهرة ، سنة 

ـــــــده ســـــــعید.19 ـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة الـــــــدین العـــــــام وتعزیـــــــز اســـــــتدامة مجـــــــدولین محمـــــــد عب ـــــــاءة السیاســـــــة المالی ، كف

ــــــــي ــــــــي االقتصــــــــاد الیمن ــــــــة ف ــــــــدرة المالی ــــــــة" الق ــــــــي االقتصــــــــاد ، قســــــــم "دراســــــــة مقارن ــــــــوراه الفلســــــــفة ف ، رســــــــالة دكت

2011عة عین شمس ، االقتصاد كلیة التجارة ، جام

ـــــــــدین.20 ـــــــــد ســـــــــمیر زیـــــــــن العاب ـــــــــل الركـــــــــاب مـــــــــن منظـــــــــور محم الجـــــــــودة إدارة، تحســـــــــین جـــــــــودة خـــــــــدمات نق

، رســــــــــــالة "دراســــــــــــة میدانیــــــــــــة علــــــــــــى قطــــــــــــاع النقــــــــــــل البــــــــــــري للركــــــــــــاب فــــــــــــي محافظــــــــــــة الالذقیــــــــــــة " الشــــــــــــاملة

.2010، جامعة تشرین، األعمالإدارةماجستیر في 

، رســــــــالة ماجســــــــتیر فــــــــي اإلســــــــالمياالقتصــــــــاد ، الحاجــــــــات العامــــــــة فــــــــي حمــــــــد نــــــــوري شــــــــیخي كــــــــولرم.21

.1993، جامعة الیرموك ، سنة اإلسالمياالقتصاد 

ـــــــــة.22 ـــــــــد ربابع ـــــــــد صـــــــــادق حام ـــــــــى محم ـــــــــر جـــــــــودة المعلومـــــــــات المحاســـــــــبیة عل ـــــــــاس أث ـــــــــرح لقی ، نمـــــــــوذج مقت

دكتـــــــــــوراه فـــــــــــي فلســـــــــــفة فـــــــــــي أطروحـــــــــــةطبقـــــــــــا للمعـــــــــــاییر الدولیـــــــــــة ، األردنـــــــــــيترشـــــــــــید اإلنفـــــــــــاق الحكـــــــــــومي 

.2010، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، سنة عمالاألالمحاسبة، كلیة 

ــــــــــي.23 ــــــــــي لطف ــــــــــة مصــــــــــطفى عل ــــــــــة العامــــــــــة لدول ــــــــــي عــــــــــالج عجــــــــــز الموازن ــــــــــة السیاســــــــــات المالیــــــــــة ف ، فعالی

، رســــــــــالة ماجســــــــــتیر فــــــــــي االقتصــــــــــاد ،قســــــــــم 2002-1975خــــــــــالل الفتــــــــــرة مــــــــــن -بــــــــــالتطبیق علــــــــــى مصــــــــــر

.2004الدراسات العلیا كلیة التجارة ،جامعة عین شمس، 

ــــــــد صــــــــالح جمعــــــــة.24 ــــــــي محم ــــــــاتج المحل ــــــــي نمــــــــو الن ــــــــي ســــــــوریة وأثرهــــــــا ف ــــــــة ف اإلجمــــــــالي، السیاســــــــة النقدی

ـــــــــــــرة  ـــــــــــــي االقتصـــــــــــــاد ، قســـــــــــــم االقتصـــــــــــــاد و التخطـــــــــــــیط ، 2014-1990خـــــــــــــالل الفت ـــــــــــــوراه ف ، رســـــــــــــالة دكت

.2001جامعة دمشق ، 
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، دور السیاســــــــــة المالیــــــــــة فــــــــــي تعبئــــــــــة الفــــــــــائض االقتصــــــــــادي لتمویــــــــــل التنمیــــــــــةمنــــــــــال مــــــــــروان عثمــــــــــان.25

دراســــــــــــــة االقتصــــــــــــــاد الســــــــــــــوري  ، رســــــــــــــالة ماجســــــــــــــتیر فــــــــــــــي االقتصــــــــــــــاد ، ،االقتصــــــــــــــادیة و االجتماعیــــــــــــــة 

2009جامعة حلب ، 

ــــــــــال مــــــــــروان عثمــــــــــان.26 ــــــــــة من ــــــــــائض االقتصــــــــــادي لتمویــــــــــل التنمی ــــــــــة فــــــــــي تعبئــــــــــة الف ، دور السیاســــــــــة المالی

ــــــــــــــة  ــــــــــــــي االقتصــــــــــــــاد ، –االقتصــــــــــــــادیة و االجتماعی دراســــــــــــــة االقتصــــــــــــــاد الســــــــــــــوري ، رســــــــــــــالة ماجســــــــــــــتیر ف

.2009امعة حلب ، ج

-، فعالیــة السیاســات المالیــة فــي عــالج عجــز الموازنــة العامــة لدولــة بــالتطبیق علــى مصــرمصــطفى علــي لطفــي.27

قســم الدراســات العلیــا كلیــة التجــارة ،جامعــة عــین رســالة ماجســتیر فــي االقتصــاد،. 2002-1975خــالل الفتــرة مــن 

.2004شمس، 

ــــــــــى عمــــــــــر محمــــــــــد،.28 ى التعلــــــــــیم فــــــــــي رفــــــــــع جودتــــــــــه فــــــــــي مصــــــــــر، رســــــــــالة العــــــــــام علــــــــــاإلنفــــــــــاقدور من

.2012ماجستیر في االقتصاد، جامعة عین شمس ، 

-1994، اثـــــــــر اإلنفـــــــــاق العـــــــــام فـــــــــي النـــــــــاتج المحلـــــــــي اإلجمـــــــــالي فـــــــــي ســـــــــوریا خـــــــــالل األعـــــــــوام نبـــــــــال قصـــــــــبة.29

.2006قسم االقتصاد والتخطیط ، جامعة دمشق، . 2003

، رسـالة دكتـوراه فـي فلسـفة )دراسـة مقارنـة ( النمـو االقتصـادي ، أثر حجم وكفـاءة الدولـة علـى نیفین محمد طریح.30

.2005، قسم االقتصاد والتجارة الخارجیة ، جامعة حلوان ، األعمالٕادارةاالقتصاد، كلیة التجارة و 

ــــــــر أ، ســــــــامي ولســــــــن حبیــــــــب.31 ــــــــاقث ــــــــى معــــــــدل النمــــــــو االقتصــــــــادي مــــــــع دراســــــــة تطبیقیــــــــة اإلنف العــــــــام عل

.1995في االقتصاد، جامعة القاهرة ، دكتوراه الفلسفةةعن مصر، رسال

، أثـــــــــر اإلنفـــــــــاق الحكـــــــــومي علـــــــــى النمـــــــــو االقتصـــــــــادي فـــــــــي المملكـــــــــة ســـــــــلوى عبـــــــــد الـــــــــرحمن العیســـــــــى.32

العربیــــــــــــة الســــــــــــعودیة و الكویــــــــــــت واإلمــــــــــــارات العربیــــــــــــة المتحدة،رســــــــــــالة ماجســــــــــــتیر غیــــــــــــر منشــــــــــــورة ، قســــــــــــم 

.2006االقتصاد،  جامعة الملك سعود  ،
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برنــــــــــامج الماجســـــــــــتیر منشـــــــــــوراتالبـــــــــــرامج واألداء المفــــــــــاهیم و التطبیــــــــــق ، ، موازنــــــــــة سوســــــــــن الشـــــــــــمراني.33

.2010العامة ، عمادة الدراسات العلیا، جامعة الملك سعود،اإلدارةفي 

ـــــــد اهللا الشـــــــناوى.34 علـــــــى هیكـــــــل وأثـــــــرهالحكـــــــومي علـــــــى التعلـــــــیم اإلنفـــــــاق، دراســـــــة فـــــــي عبـــــــد اهللا محمـــــــد عب

.1993، جامعة الزقازیق ، العمالة في مصر، رسالة ماجستیر في االقتصاد

ـــــــــاح محمـــــــــد.35 ـــــــــرحمن عبـــــــــد الفت ازنـــــــــة الوحـــــــــدات و مإعـــــــــدادالصـــــــــفري فـــــــــي األســـــــــاساســـــــــتخدام ،عبـــــــــد ال

ــــــــــة ــــــــــاقالعامــــــــــة كــــــــــأداة لترشــــــــــید اإلداری ــــــــــي اإلنف ــــــــــیم ف ــــــــــى قطــــــــــاع التعل ــــــــــق عل ــــــــــه مــــــــــع التطبی ــــــــــادة فاعلیت الحكــــــــــومي وزی

كلیـــــــــــة التجـــــــــــارة ، جامعـــــــــــة جمهوریـــــــــــة مصـــــــــــر العربیـــــــــــة، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتیر فـــــــــــي المحاســـــــــــبة ،  قســـــــــــم المحاســـــــــــبة ، 

.1982القاهرة، سنة 

ثـــــــــر علـــــــــى االســــــــتقرار والتنمیـــــــــة فـــــــــي الوالیـــــــــات أ، النقـــــــــل الجــــــــوي و عبـــــــــد الفتـــــــــاح عبـــــــــد العزیـــــــــز محمـــــــــد.36

.2007، اإلسالمیةدرمان ، رسالة ماجستیر ، جامعة أم2005-1990الجنوبیة للفترة 

ـــــــــداري.37 ـــــــــد الوهـــــــــاب البن ـــــــــد عب ـــــــــار،خال ـــــــــة للسیاســـــــــةاآلث ـــــــــي مصـــــــــر، رســـــــــالة االقتصـــــــــادیة الكلی المالیـــــــــة ف

ــــــــــــــة التجــــــــــــــارة و  ــــــــــــــي االقتصــــــــــــــاد، كلی ــــــــــــــوراه الفلســــــــــــــفة ف قســــــــــــــم االقتصــــــــــــــاد والتجــــــــــــــارة األعمــــــــــــــال ،إدارةدكت

.2007الخارجیة، جامعة حلوان،

، محـــــــــــددات النمـــــــــــو االقتصـــــــــــادي فـــــــــــي ســـــــــــوریة خـــــــــــالل الفتـــــــــــرة عمـــــــــــاد الـــــــــــدین احمـــــــــــد المصـــــــــــبح.38

كلیـــــــــــة االقتصـــــــــــاد، جامعـــــــــــة دمشـــــــــــق، دكتـــــــــــوراه فـــــــــــي فلســـــــــــفة العلـــــــــــوم االقتصـــــــــــادیة ،أطروحـــــــــــة، 1970-2004

.2008سنة 

دراسة حالة الجمهوریة العربیة ( االقتصادياإلصالح، دور السیاسة المالیة العامة في تحقیق عفیف عبد الكریم صندوق.39

.2005، بحث لنیل شهادة الدكتوراه في االقتصاد المالي، قسم االقتصاد كلیة االقتصاد جامعة دمشق ، سنة )السوریة

العـــــــــام ، رســــــــالة دكتــــــــوراه فـــــــــي الحقــــــــوق، كلیــــــــة الحقـــــــــوق ، اإلنفــــــــاق، ترشــــــــید إبـــــــــراهیمت التهــــــــامي عرفــــــــا.40

.1984جامعة القاهرة، القاهرة 
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بعضالعربیة حالةالدولفياالقتصادیةالتنمیةوآثارها علىالخارجیةالدیون، إشكالیةحریتي/ز/جنوحاتفضیلة.41

.2006جزائر ، سنة دكتوراه ، جامعة الأطروحةالمدینة ، الدول

ــــــــــة.42 ــــــــــي ،فیصــــــــــل بوطیب ــــــــــوراه ف ــــــــــر، مـــــــــذكرة دكت ـــــــــي الجــزائـ ــــــــــم ف ــــــــــد مــــــــــن التعلیـ جامعـــــــــة االقتصـــــــــاد ،العــائ

.2010أبي بكر بلقـاید  تلمسـان،

اثر نمو عرض النقود على نمو القطاع الخاص في : ، رسالة ماجستیر بعنوان فرج بن ناوي بن نجیب العنزي.43

.م 2004سعودیة ، دراسة تطبیقیة باستخدام تحلیالت التكامل المشترك ،  جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة ال

دكتوراه في العلوم أطروحةتدخل الدولة في ظل االنتقال إلى اقتصاد السوق مداه وحدوده ، ، صرارمة عبد الوحید.44

.2006لتسییر، السنة الجامعیة قسنطینة ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم ا-االقتصادیة،  جامعة منتوري

النفقــــــــــات العامــــــــــة فــــــــــي التنمیــــــــــة االقتصــــــــــادیة فــــــــــي العــــــــــراق بعــــــــــد عــــــــــام اثــــــــــأر، شــــــــــاكر محمــــــــــود شــــــــــهاب.45

.1989واالقتصاد ، جامعة المستنصیریة، اإلدارة، رسالة دكتوراه في االقتصاد ، كلیة 1978

ـــــــرج.46 ـــــــاق العـــــــام والحـــــــد شـــــــعبان ف ـــــــة ، الحكـــــــم الراشـــــــد كمـــــــدخل حـــــــدیث لترشـــــــید االنف ـــــــر دراســـــــة حال مـــــــن الفق

دكتــــــــــــــوراه فــــــــــــــي العلــــــــــــــوم االقتصــــــــــــــادیة تخصــــــــــــــص نقــــــــــــــود و مالیــــــــــــــة، أطروحــــــــــــــة، )2010-2000(الجزائــــــــــــــر 

. 2012جامعة الجزائر ، 

:البحوث و المقاالت المنشورة-3

مجلة ،ناجع في تحلیل السیاسات والبرامج العامةأسلوب: العائد و ، تقنیة تحلیل التكلفةاحمد مداوس الیامي.1

).هـــــ1426-م2005( 167-113: ،ع ، ص19، ماإلدارةعة عبد العزیز ، االقتصاد و جام

المـــــــــال العــــــــام، ورقـــــــــة عمــــــــل مقدمـــــــــة فــــــــي مجلـــــــــد ادارة المــــــــال العـــــــــام  التخصـــــــــیص إدارة، شــــــــرف صـــــــــالحأ.2

.2010، اإلداریة، المنظمة العربیة للتنمیة المؤتمراتأعمالواالستخدام ، 
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، ملتقـــــــــــــى موازنـــــــــــــة األهـــــــــــــدافالمفهـــــــــــــوم ، الفلســـــــــــــفة و : واألداء، موازنـــــــــــــة البـــــــــــــرامجحســـــــــــــینإســـــــــــــماعیل.3

، المنظمـــــــــــــــــة العربیـــــــــــــــــة 2004یولیـــــــــــــــــو 27-25داء فـــــــــــــــــي الجامعـــــــــــــــــات العربیـــــــــــــــــة، دمشـــــــــــــــــق ،البـــــــــــــــــرامج واأل

.للتنمیة االداریة

االساس الصفري في اعداد الموازنات أسلوبستخدام إ، أنور عبد الخالق محمد صدیق و محمود عمر باعیسى.4

م1991، هـ1411، 4االقتصاد و اإلدارة ، م: ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز األعمالات التخطیطیة بمنش

.

العدد األول،-إفریقیااالقتصادي في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال اإلصالح، سیاسات التحریر و بطاهر علي.5

2004.

بحاث التابعة إلى االتحاد الدولي للخدمات العامة، ، لماذا نحن بحاجة ماسة إلى اإلنفاق العام ، وحدة األدافید هال.6

._pdfspending_Public_needwww.qpsactionnow.org/.../AR_Why_we..2010جامعة غرنتش، أكتوبر 

لحلول، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، العدد الثالث والستون ، ماي المشكالت وا: ، عجز الموازنة حسن الحاج.7

2007.

دراسة تحلیلیة للموازنة  –والتنفیذ اإلعداد، الموازنة العامة للدولة بین حسن عبد الكریم سلوم.8

.، الجامعة المستنصریة، بغداد2007-2005العراقیة 

( لمحلي  بدولة الكویت،المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل، أثر اإلنفاق العام على الناتج احسین علي العمر.9

.)م2010(هـ 1431–العدد األول –المجلد الحادي عشر ) اإلداریةو اإلنسانیةالعلوم 

الذاتي تحلیل متجه االنحدار،، دینامیكیة الناتج غیر النفطي في المملكة العربیة السعودیةحمد بن محمد الحوشان.10

.2007الملك سعود ، العلوم اإلداریة ، مجلة جامعة ، 

dynamic.pdf-http://faculty.ksu.edu.sa/Dr_Alhoshan/MyPapers/GDP
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، أولویات اإلنفاق العام و أثر ذلك على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المملكة العربیة یسرى حسین طاحون.11

، 2013األولالتجارة و التمویل ، المجلد الثاني ، العدد ، المجلة العلمیة2011- 1992السعودیة خالل الفترة من 

.كلیة التجارة ، جامعة طنطا 

، معــــــــدل الصـــــــــرف الحقیقـــــــــي وتنافســــــــیة االقتصـــــــــاد الجزائري،مجلـــــــــة لزعـــــــــر علـــــــــي، ایـــــــــت یحیـــــــــى ســـــــــمیر.12

.rc11/A1104.pdfhttp://rcweb.luedld.net/.11/2012عدد ،الباحث

، 2012- 1990دراسة قیاسیة للفترة : العالقة بین اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في الجزائرلیلیة غضابنة،.13

. 1،2015،العدد2االقتصادیة، المجلدللعلوماألردنیةالمجلة 
tps://journals.ju.edu.jo/JJES/article/viewFile/8091/4250ht.

، نـــــــــــــدوة الثالثـــــــــــــاء االقتصــــــــــــاد الرابعـــــــــــــة والعشـــــــــــــرون ، حـــــــــــــول التنمیـــــــــــــة االقتصـــــــــــــادیة مـــــــــــــدین الضـــــــــــــابط.14

ـــــــــدولي  ـــــــــك ال ـــــــــد الـــــــــدولي و البن ـــــــــي ســـــــــوریة ، السیاســـــــــات المالیـــــــــة مـــــــــن منظـــــــــور صـــــــــندوق النق واالجتماعیـــــــــة ف

.2011القتصادیة السوریة ،و المصلحة الوطنیة ، جمعیة العلوم ا

.، قیاس التنمیة ومؤشراتها ، المعهد العربي لتخطیط ، الكویتمحمد عدنان ودیع.15

ـــــــــع.16 إلـــــــــى GNPمـــــــــن ، مســـــــــح التطـــــــــورات فـــــــــي مؤشـــــــــرات التنمیـــــــــة ونظریاتهـــــــــامحمـــــــــد عـــــــــدنان و دی

HDI ــــــــــــدوة ــــــــــــة : ن ــــــــــــة والعالمی ــــــــــــي ظــــــــــــل المســــــــــــتجدات المحلی ــــــــــــي الشــــــــــــرق األوســــــــــــط  ف ــــــــــــة ف ــــــــــــات التنمی متطلب

.التخطیط القومي،معهد

، االتجاهـــــــــــات الحدیثــــــــــة للموازنـــــــــــة العامــــــــــة للدولـــــــــــة تجــــــــــارب عربیـــــــــــة مقارنـــــــــــة، محمــــــــــد خالـــــــــــد المهـــــــــــایني.17

.2012، جامعة الدول العربیة ، اإلداریةبحوث ودراسات المنظمة العربیة للتنمیة 

-مجلـــــــــة الباحـــــــــثسیاســـــــــة اإلنعـــــــــاش االقتصـــــــــادي فـــــــــي الجزائـــــــــر وأثرهـــــــــا علـــــــــى النمـــــــــو،، محمـــــــــد مســـــــــعي.18
http://rcweb.luedld.net/rc10/A1013.pdf.10/ 2012عدد 
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، اإلنفــــــــاق العــــــــام ودوره التنمــــــــوي فــــــــي ســــــــمیر شــــــــرف ، هیفــــــــاء غــــــــدیر غــــــــدیر، محمــــــــد صــــــــقر.19

ة االقتصـــــــــــاد الســـــــــــوري، مجلـــــــــــة جامعـــــــــــة تشـــــــــــرین للبحـــــــــــوث والدراســـــــــــات العلمیـــــــــــة، سلســـــــــــلة العلـــــــــــوم االقتصـــــــــــادی

. 2008) 3(العدد )30(والقانونیة المجلد 

، اإلنفاق العام على المشروعات البنیة التحتیة و اثره في النم االقتصادي في محمود محمد داغر وعلي محمد علي.20

.2010صیف 51منهج السببیة، بحوث اقتصادیة عربیة ، العدد " لیبیا 

واالستثمار في المملكة العربیة السعودیة، هل هي عالقة الحكومي اإلنفاق، مكونات محمد بن عبد اهللا الجراح.21

، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثاني، جامعة الملك سعود، اإلداریةجاذبة، مجلة العلوم االقتصادیة و آمطاردة 

2009.

.2010، اإلنفاق الحكومي وأثره على النمو االقتصادي،جامعة الملك سعود،نورة عبد الرحمن الرشید.22

لكترونیة الواقع ندوة الحكومة اإل، دراسة العائد والتكلفة لمشاریع الحكومة اإللكترونیة ،مي محمد صدقيسا.23

.، بلدیة مسقط 2003مایو12- 10والتحدیات 

ـــــــــــامج الماجســـــــــــتیر سوســـــــــــن الشـــــــــــمراني،.24 ـــــــــــق، منشـــــــــــروات برن ـــــــــــاهیم و التطبی ـــــــــــرامج واألداء المف ـــــــــــة الب موازن

.2010لعلیا ، جامعة الملك سعود،العامة ، عمادة الدراسات ااإلدارةفي 

دراسة تحلیلیة للفترة األردنیة،الدین العام الداخلي وعجز الموازنة العامة دقاسمةمأمون، عبد اللطیف ماجد.25

22العربیة المتحدة ،المجلد اإلماراتاقتصادیة ، اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة أفاق، )1980-1997(

.2001السنة 87العدد 

مجلة التنمیة والسیاسات " التطورات الحدیثة في الفكر التنموي واألهداف الدولیة لتنمیة ،علي عبد القادر.26

نقال 77-75ص ص2003االقتصادیة، المعهد العربي لتخطیط، الكویت المجلد الخامس ، العدد الثاني، یونیو 

.A157/270التقریر رقم ) 44-3، 2000( من األمم المتحدة 

مقاربة تحلیلیة وقیاسیة، مجلة التنمیة : ، فعالیة السیاسة المالیة بالجزائرد الرحیم، سمیر بطاهرشیبي عب.27

.2010ینایر .األولالعدد .والسیاسات االقتصادیة ، المجلد الثاني عشر 
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ـــــــروت جهـــــــان، وأحمـــــــد صـــــــابر محمـــــــود.28 ـــــــا، ث ـــــــووكـــــــریس باب ـــــــزي ،جورجی ـــــــة ،مـــــــا هـــــــو االقتصـــــــاد الكین مجل

.2014،الصندوق النقد الدولي، سبتمبرالتمویل و التنمیة

:المجالت و الجرائد -5

ــــــــــــر.1 ــــــــــــى الجزائ ــــــــــــة أضــــــــــــواء عل . 2008، مجلــــــــــــة التمویــــــــــــل والتنمیــــــــــــة، صــــــــــــندوق النقــــــــــــد الــــــــــــدولي، جویلی
.http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2008/06/pdf/countrya.pdf

المنظمات الصحیة ، منظمة الصحة العالمیـة ،  طبـع فـي أداء، تحسین 2000في العالم التقریر الخاص بالصحة.2

.http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_ar.pdf.2000فرنسا ، 

.9، ص2007،لإلحصـاءالتعلیم عبر العالم ، معهد الیونسـكو إحصائیات، مقارنة العالميالتعلیميالموجز .3

ar.pdf-http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ged07.   22/08/2015تاریخ التصفح 

de-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-:  قطـــــاع النقـــــل،الموقع الرســـــمياالســـــتثمارالوكالـــــة الوطنیـــــة لتطـــــویر .4

transport.

.البنك الدولي ،1991عالم للتقریر التنمیة االقتصادیة .5

.wds.worldbank.org-http://www.2003السنويالبنك الدولي تقریر .6

ـــــــــــــــــــــــــزان التجـــــــــــــــــــــــــاري، .7 ـــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــن المی ـــــــــــــــــــــــــاریخ. التجـــــــــــــــــــــــــارةوزراهتقری . 27/07/2014: التصـــــــــــــــــــــــــفح ت

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers14/stataps210414ar.pdf

.2008، بنك الجزائر سنة في الجزائرتطورات الوضعیة المالیة والنقدیة.8
algeria.dz/pdf/interventions/intervention_102008_ar.pdf-of-http://www.bank.

.طفـــــــال دون الخامســـــــة، منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـــــــةألا، معـــــــدل وفیـــــــات 2010الصـــــــحیة العالمیـــــــةاإلحصـــــــاءات.9
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/AR_WHS10_Full.pdf?ua=1

.لتقریــــــــــــر العــــــــــــالمي لرصــــــــــــد التعلــــــــــــیم للجمیــــــــــــع ، منظمــــــــــــة االمــــــــــــم المتحــــــــــــدة لتربیــــــــــــة و التعلــــــــــــیما.10
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218003a.pdf

: القوانین و المراسیم و التعلیمات -6

.http://www.joradp.dz/har/consti.htm.1996دیسمبر8المؤرخة في76الجریدة الرسمیة رقم .1

:تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــفح . اة التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةتقریــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المیــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري، وزر .2
27/07/2014.http://www.mincommerce.gov.dz/arab/fichiers14/stataps210414ar.pdf

.المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84من القانون 35المادة .3
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