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تراجع موارد الدولة ظل تسيري النفقات وااليرادات يف  اسرتاتيجية

  ةاجلزائري

 املقدمة: 

الدولة وزيادة تدخلها يف احلياة االقتصادية،  النفقات العامة يف الفرتة األخرية مع توسع دورازدادت أهمية دراسة 

وترجع أهمية النفقات العامة إىل كونها األداة اليت تستخدمها الدولة يف حتقيق األهداف اليت تسعى إليها، أي أنها أصبحت 

حتقيق أهداف اجملتمع اتسع نطاق احلاجات العامة وأصبح  قتصادية، وبهدفأداة رئيسية من أدوات السياسة املالية واال

نفاقية كلما دعت احلاجة إىل ذلك، حتى تؤدي هذه السياسة آثارها مطلوبا من الدولة أن تعدل من سياستها املالية واإل

العامة اليت  املرغوبة على احلياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنني، مما أدي إىل ضرورة تبين سياسة ترشيد النفقات

 .العامة اإلدارية تعترب من املبادئ اهلامة يف اقتصاديات الدولة، وسلوكها املالي يف خمتلف األوضاع اليت تواجهها األجهزة

دورا هاما يف حياة األفراد واجملتمعات، وهو ما جعلها حمور اهتمام احلكومات، تلعب املوازنة العامة للدولة  إن

تنظيمية اهلامة ملالية الدولة،  هلذا جند الكثري من الدول أصبحت تهتم مبوازناتها العامة على باعتبارها أحد اجلوانب ال

اعتبار أن جناح الدول يقاس مبدى جناح سياساتها املالية اليت تعتمد على املوازنة العامة ملا حتتويه من إيرادات ونفقات 

ل من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على النفقات ، سنحاوعامة تستخدمها الدولة للتأثري على نشاط االقتصادي

وذلك من خالل إبراز ذلك يف النقاط  2016إىل  2000االيرادات العامة يف اجلزائر اسرتاتيجية تسيريها خالل الفرتة من سنة 

 التالية: 

 أوال: النفقات العامة.

 ثانيا: االيرادات العامة. 

 (2016-2000ة يف اجلزائر )ثالثا: حتليل تطور املوازنة العام

 أوال: النفقات العامة:

ستخدامها يف إطار املالية العامة يف سبيل حتقيق األهداف اتعترب النفقات العامة األداة األساسية اليت يتم 

جتماعي للدولة هلذا ختتلف وتتعدد تقسيماتها قتصادي واالقتصادية، حبكم أن النفقة العامة تعين النشاط االاال

 ف أوجه استعماهلا وأثارها االقتصادية واالجتماعية. باختال
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 مفهوم النفقات العامة: -1

متثل النفقة العامة:" جمموع املصروفات اليت تقوم الدولة بإنفاقها يف شكل كمية معينة من املال خالل فرتة 

 .1زمنية معينة، بهدف إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذى تنظمه هذه الدولة "

عريف النفقة العامة بأنها "مبالغ نقدية أقرت من السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بإنفاقه يف توفري ميكن ت

  2جتماعية".قتصادية واالسلع وخدمات عامة وحتقيق األهداف اال

ملا ستخدام األموال املوجهة لفائدة النشاطات ذات املصلحة العمومية طبقا اكما تعرف النفقة العامة أيضا بأنها " 

 . 3هو مرخص به يف امليزانية "

ميكن القول بأن النفقة العامة هي مبالغ نقدية خترج من الذمة املالية للدولة أو إحدى املؤسسات التابعة هلا من  إذن

 أجل إشباع حاجة عامة.

 تقسيمات النفقات العامة: -2

الوصول إليه، وسنحاول تلخيص أهم إن النفقات العامة ميكن تقسيمها إىل عدة أقسام تبعا للغرض الذي يراد 

 :4النفقات العامة يف الشكل التالي

 العامة (: تقسيمات النفقاتالشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 .، ص، الطبعة األوىل، دار امليسرة، عمان، األردن، أصول املوازنة العامة: حممد شاكر عصفور، املصدر
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 :تقسيم النفقات العامة من حيث دوريتها -2-1

 تقسم النفقات العامة من حيث دوريتها إىل:

تلك النفقات اليت تتصف بالدورية وتكرر سنويا يف موازنة الدولة، كرواتب املوظفني ونفقات النفقات العادية:  -

صيانة أمالك الدولة، إال أنه ال يعين تكرار هذه النفقات بنفس املقدار كل سنة، بل جيوز أن خيتلف مقدارها من سنة 

 .5إىل أخرى

كرر بصورة دورية يف موازنة الدولة، وإمنا تواجه بها الدولة األزمات وحاالت فهي اليت ال تت :النفقات غري العادية -

 قتصادية. الكوارث كاحلروب وأخطار الفيضانات والزالزل وكذلك معاجلة الدورات اال

أهمية هذا التقسيم بني النوعني يف كونه النفقات العادية ميكن احلكومة من تقدير مستويات النفقات  تربر

تقديرا سليما وتدبري ما يلزم من إيرادات عامة لسداد هذا النوع من النفقات، أما النفقات الغري العادية فنظرا العامة 

 .   6قرتاض الداخلي أو اخلارجيلطابعها الطارئ والفجائي فهي غالبا ما تسدد من إيرادات غري عادية كاللجوء إىل اال

 :تقسيم النفقات العامة من حيث طبيعتها -2-2

 ىل: إتقسم النفقات العامة من حيث طبيعتها 

اليت تتحقق كمقابل حلصول الدولة على السلع أو اخلدمات اليت تؤدي الدولة من خالهلا القيام  النفقات احلقيقية: -

بنشاطاتها املتصلة بأداء دورها يف اجملتمع واالقتصاد، واليت تتمثل باإلنفاق على دفع األجور والرواتب مقابل خدمات 

العمل الذي حتصل عليه الدولة، ودفع أمثان مستلزمات اإلنتاج، ودفع أمثان متطلبات إقامة االستثمارات، وهذه النفقات 

احلقيقية ميكن أن تتصل بالنفقات العامة على أداء الدولة للخدمات العامة، أو النفقات العامة على توفري البنية 

 .7وتبعا لدور الدولة الذي حيدد مدى وطبيعة النفقات احلقيقيةالتحتية الالزمة لعمل النشاطات االقتصادية، 

هي اليت تنفذها الدولة دون أن يكون هلا مقابل من أداء خدمة أو زيادة يف الثروة القومية، مثل  النفقات التحويلية: -

توزيع الدخل ولو  جتماعية واإلعانات ضد البطالة والشيخوخة، فالدولة تستهدف من هذه النفقات إلعادةاإلعانات اال

 بصورة جزئية ملصلحة هذه الفئات.

ومن الواضح أن النفقات التحويلية ال تؤدي إىل زيادة الدخل القومي بشكل مباشر، فهي ال تعد أن تكون مبثابة 

واستنادا إىل اهلدف من النفقات التحويلية  8جتماعية معينة إلي طبقات أخرى،اإجراءات لتحويل الدخول من طبقات 

 9تقسيمها إىل ثالث أشكال: ميكن
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  ؛قتصادية: مثل اإلعانات احلكومية للمشاريع اإلنتاجيةانفقات حتويلية 

 ؛نفقات حتويلية مالية: مثل فوائد الدين العام 

  جتماعية: مثل إعانات البطالة، معاشات التقاعد.انفقات حتويلية 

 :تقسيم النفقات العامة من حيث الوظائف األساسية للدولة -2-3

 م هذا التصنيف اىل مخس جمموعات على النحو اآلتي: يميكن تقس

جتماعية للدولة واملتمثلة يف احلاجات العامة اليت : هي النفقات اليت تتعلق باألهداف واألغراض االجتماعيةالنفقات اال -

أو إسناد الفئات اليت  تشبع اجلانب اإلجتماعي للمواطنني، وهذا عن طريق توفري أسباب وإمكانيات التعليم والصحة هلم

 .تشتمل هذه النفقات على مبالغ مالية موجهة حنو قطاعات التعليم، الصحة، النقل والسكن، توجد يف ظروف صعبة

ستثمار العام يف خمتلف أوجه النشاط وتشمل نفقات لتوفري سلع وخدمات عامة، وعلى نفقات اال النفقات االقتصادية: -

 قتصادي، وكذلك إعانات اإلنتاج وإعانات التصدير.ار والنمو االستقرقتصادي بهدف حتقيق االاال

وتشمل نفقات خمصصة لتسيري هيئات الدولة ومؤسساتها وتطوير اجلهاز اإلداري، حيث أن اإلنفاق  اإلدارية: النفقات -

على التدريب و التأهيل ومواكبة التطور اإلداري احلاصل يف البلدان املتقدمة جيعل من جهاز الدولة اإلداري قادرا على 

ة، املبالغ اليت ختصص لإلنفاق على استمرار تعزيز أداء خدمته على الوجه األكمل، ويدخل حتت مظلة النفقات اإلداري

 العالقات اخلارجية مع شعوب ودول أخرى.

وتشمل املبالغ اليت ختصص لدفع قيم السندات املستحقة ومبالغ أقساط الدين العام وفوائده يف الداخل  النفقات املالية: -

 واخلارج.

عتداءات اخلارجية صصة للدفاع عن الوطن ومحايته من االوتشمل نفقات دفاعية كالنفقات املخ النفقات األمنية: -

ومجيع النفقات العسكرية على بناء القوات املسلحة واملعدات احلربية، أضف اىل ذلك النفقات على األمن الداخلي 

 10وجتهيزاته.

  :تقسيم النفقات العامة من حيث أثارها االقتصادية -2-4

 :11إىل ها االقتصاديةميكن تقسيم النفقة العامة من حيث أثار

 : تعترب نفقة منتجة إذا أتت بإيراد مالي كنفقات السكك احلديدية.نفقات املنتجة -
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 : إذا مل تأت بإيراد مالي كنفقات إنشاء وصيانة الطرق العامة.نفقات غري منتجة -

 :سياسة ترشيد النفقات العامة -3

 أصبح من الضروري ترشيد النفقات العامة وفق مقتضيات التنمية وتوجهاتها.    

 مفهوم ترشيد النفقات العامة -3-1

يقصد برتشيد النفقات العامة بأنه "حسن التصرف يف األموال وإنفاقها بعقالنية وحكمة وعلى أساس رشيد، 

ستفادة القصوى يادة الكفاية اإلنتاجية وحماولة االدون إسراف وال تقتري، ويتضمن ترشيد النفقات ضبط النفقات، وز

  12قتصادية والبشرية املتوفرة، أي مبعنى أخر هو اإلدارة اجليدة للنفقات".من املوارد اال

كما يعرف عملية ترشيد النفقات العامة على أنه "العمل على زيادة فاعلية النفقات بالقدر الذى ميكن معه 

واإلسراف  ذيرعلى متويل ومواجهة التزاماته الداخلية واخلارجية، مع القضاء على مصادر التبزيادة قدر االقتصاد القومي 

 . 13إىل أدنى حد ممكن "

 :14لقد اختذت ضرورة ترشيد النفقات العامة اجتاهني

ة اجتاه يهدف اىل احلد من احلجم الكلي للنفقات العامة عن طريق ربط هذا احلجم بالكميات االقتصادية الكلي -1

مثل الناتج القومي والدخل القومي واإلنفاق القومي، وذلك يف إطار خطة  عامة تتضمن جانب عيين وجانب نقدي، 

 ؛وبالتالي ظهرت أهمية  التخطيط املالي كوسيلة لضمان تنفيذ اخلطة العينية وكأداة لرتشيد حجم النفقات العامة

 ز على إنتاجيتها وربط هذه اإلنتاجية بتكلفتها.جتاه الثاني فيتعلق بكل نفقة تتقرر وهو يركأما اال -2

 :متطلبات ترشيد النفقات العامة -3-2

  15:يف النقاط التاليةمتطلبات ترشيد النفقات العامة  توضيحميكن      

حتديد األهداف اليت يسعي اجملتمع إىل حتقيقها بصورة دقيقة وبصفة مستمرة، مع ترتيب هذه األهداف وفقا  -1

 .جتماعية والسياسية اليت متثل املرحلة اليت مير بها اجملتمعقتصادية واالعتبار املتغريات االلنسبية آخذ يف االألهميتها ا

حصر وحتديد الربامج البديلة اليت متكن من حتقيق هذه األهداف مع التمييز بني الربامج اليت جيب أن تضطلع بها  -2

 .الدولة وتلك اليت يضطلع بها القطاع اخلاص
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ستخدام أساليب التحليل املمكنة الختيار أفضل الربامج قدرة على حتقيق األهداف اليت تضطلع بها الدولة، مع ا -3

 .التمييز بني برامج اإلشباع املباشر وبرامج اإلشباع الغري املباشر

داري للدولة مبا ختصيص املوارد وفقا هليكل حتقيق برامج األهداف، وما يؤدي إليه ذلك من إعادة تنظيم اهليكل اإل -4

يتفق ومتطلبات االضطالع بالربامج، مع تفصيل الربامج إىل مكوناتها من برامج فرعية وأنشطة ومهام، األمر الذي 

 .ميكن من حتديد املراكز املسؤولة عن إجنازات مكونات الربامج

هداف، ودور كل من الدولة والقطاع إعادة تقييم برامج النفقات على فرتات وفقا ملا يطرأ من تغريات على أولويات األ -5

 .اعليهاخلاص يف االضطالع 

وضع إطار تنفيذي ملزم ودقيق يضمن كفاءة تنفيذ الربامج املختارة، مع حتديد مدى زمين للتنفيذ ميكن من  -6

اإلجناز الوقوف على مدى التقدم يف إجناز األعمال، على أن يتم يف إطار من الالمركزية باعتبار أن األهداف ومعايري 

 .حمددة

ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق ختطيطه على أن تتضمن عملية الرقابة مراجعة  -7

 .مستمرة لطرق اإلجناز، مع تطوير مفهوم الرقابة املستندي إىل الرقابة التقييمية

الوفاء مبتطلبات الوظيفة التخطيطية على  تطوير تقسيمات ميزانية الدولة مبا جيعل هذه التقسيمات قادرة على -8

املستويني الكلي) ختصيص املوارد بني الدولة والقطاع اخلاص( واجلزئي)ختصيص املوارد داخل قطاعات الدولة(، 

 .وقادرة على الوفاء مبتطلبات الرقابة على األداء

ستخدام املوارد، ومن ثم تعظيم اوكفاءة )الرقابة التقييمية( والرقابة املستندي، مبا يضمن فاعلية ختصيص حتسني  -9

 دور احلكومة يف حتقيق أهداف اجملتمع.

وبالتالي ميكن القول أن متطلبات ودواعي الرتشيد، تعين أنه البد من تبين سياسة واضحة واجراءات حمددة يف جمال 

يات الفردية والتنظيمية ستهالك، وعلى كل املستوترشيد النفقات العامة وما يرتبط به من جوانب، مثل ترشيد اال

لرتشيد يف خمتلف ة اواجملتمعية، ومن الطبيعي أن تعزز هذه املتطلبات والدواعي للرتشيد بعضها بعضا، وتؤكد أهمي

 قتصادية واملالية للقطاعني العام واخلاص على السواء. جوانب السلوك اإلنساني وخاصة تلك املتعلقة باألوضاع اال

 ضوابط ترشيد النفقات العامة. -3-3

 :16ترشيد النفقات العامة يتطلب االلتزام بالضوابط التالية إن
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حيث أنه ليست من املصلحة أن تتجه النفقات العامة حنو التزايد بال حدود، وإمنا  حتديد حجم أمثل للنفقات العامة: -

ه وهو ما يطلق عليه) احلجم األمثل للنفقات تقتضي املصلحة بأن تصل النفقات العامة إىل حجم معني ال يزيد عن

العامة( وهذا األخري هو ذلك احلجم الذي يسمح بتحقيق أكرب قدر من الرفاهية ألكرب عدد من املواطنني، وذلك يف حدود 

 ما ميكن تدبريه من املوارد العادية للدولة. ىأقص

ع على العناصر التالية: التكاليف االستثمارية، تتضمن دراسة اجلدوى ألي مشرو إعداد دراسات اجلدوى للمشروعات: -

اآلثار احملتملة للمشروع على  ،قتصاديات تشغيل املشروع، رحبية املشروعاالدراسة التسويقية، خطة التمويل املقرتحة، 

اآلثار  دخار وإعادة توزيع الدخل، كذلكالبيئة واتساقه مع اجملتمع، فرص العمالة اليت خيلقها املشروع وآثاره على اال

 جتماعية للمشروع.اال

تقتضي قواعد املالية العامة بأن إنفاق أي مبلغ من األموال العامة أو االرتباط :  الرتخيص املسبق من السلطة التشريعية -

بإنفاقه، جيب أن يكون مسبوق برتخيص من السلطة التشريعية، ضمانا لتوجيهه بالشكل الذي يضمن حتقيق 

هذا الرتخيص يساعد على ترشيد النفقات، ألن أعضاء الربملان أثناء مناقشتهم مشروع املوازنة  املصلحة العامة، كما أن

 قد يطالبون احلكومة بإلغاء بعض النفقات أو استبداهلا.

 هناك صور عديدة لإلسراف و التبذير يف النفقات العامة يف كثري من الدول النامية نوجزها  جتنب اإلسراف و التبذير: -

حتقيق مآرب خاصة لبعض ذوي ، سوء تنظيم اجلهاز احلكومي، ارتفاع تكاليف تأدية اخلدمات العامةمثل 

عدم وجود تنسيق يف العمل بني األجهزة احلكومية كما هو احلال مثال بالنسبة لألجهزة املسؤولة ، النفوذ والسلطة

 . املبالغة يف نفقات التمثيل اخلارجي، عن الكهرباء وتعبيد الطرقات

 انيا: املوازنة العامة.ث

تلعب املوازنة العامة للدولة دورا هاما يف حياة األفراد واجملتمعات، وهو ما جعلها حمور اهتمام الكثري من 

احلكومات، باعتبارها أحد اجلوانب التنظيمية اهلامة ملالية الدولة، هلذا جند الكثري من الدول أصبحت تهتم مبوازناتها 

خالهلا  من الدولة حتدد اليت الوسيلة كونها السياسة املالية، أدوات أهم من للدولة العامة زنةاملوا، حيث تعد العامة

 إال هي ما فاملوازنة العامة وبالتالي أهدافها، وحتقيق توزيعها وعملية املوارد استغالل كيفية يف وبراجمها سياستها

 االقتصادي. النشاط يف لدور الدولة انعكاس

 مفهوم املوازنة العامة -1
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تعرف املوازنة العامة للدولة على أنها: هي" بيان تقديري سنوي مفصل ومعتمد حيدد اإليرادات والنفقات اليت تقوم 

 .17بها هيئة عامة لتحقيق أهدافها السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تسعي إليها"

منظمة متناسقة مفصلة ضمن أبواب تقتضي إىل حتقيق أهداف  يقصد باملوازنة العامة بأنها " خارطة طريق مالية

واسرتاتيجيات لتوجيهها حنو املستقبل )سنة واحدة(، وتكون قائمة على نتائج متوقعة لكل من النفقات العامة 

 . 18واإليرادات العامة خالل السنة املالية القادمة "

 ما عادة زمنية فرتة الدولة خالل وإيرادات لنفقات ةتقديري أرقام أن عبارة أنها العامة املوازنة تعريفميكن 

 التنموية. أهدافها بلوغ أجل من تستعملها احلكومة بيد أداة فهي سنة، تكون

 :مراحل إعداد املوازنة العامة -2

 :مرحلة إعداد املوازنة العامة -2-1

لسنة مالية مقبلة، ترسل التقديرات  تقوم الوزارات واهليئات احلكومية املختلفة بوضع تقدير إليراداتها ونفقاتها

إىل وزارة املالية )اإلدارة العامة للموازنة( ويتم مناقشة هذه التقديرات مع املسؤولني يف اجلهات احلكومية ومن ثم توضع 

جراءات موازنة مقرتحة، ويتم بداية بناء اإلطار املؤسسي إلعداد املوازنة العامة والذي يعرف على أنه "جمموعة القوانني واإل

 .19واملمارسات اليت توضع املوازنة العامة وفقا هلا"

 :مرحلة اعتماد املوازنة العامة -2-2

زانية تلتزم احلكومة بتنفيذها إال بعد اعتماده من السلطة املختصة طبقا يال يعترب مشروع املوازنة العامة، م

خطوات وإجناز املوازنة، ومير اعتمادها بثالث  للنظام السياسي لكل دولة، والسلطة التشريعية هي املختصة باعتماد

 هي:

العامة، وارتباطها باألهداف  املوازنة للمناقشة العامة يف الربملان، وتنصب غالبا على إمجاليات املوازنة عرض مشروع -

 الوطنية كما يراها أعضاء اجمللس.

الربملان )جلنة الشؤون االقتصادية واملالية( وتقوم بها جلنة متخصصة متفرعة عن  املناقشة التفصيلية املتخصصة -

وتستطيع االستعانة خبرباء استشاريني من خارج الربملان، وتناقش املوازنة يف جوانبها التفصيلية ثم ترفع بعد ذلك 

حيث يناقش اجمللس جمتمعا تقرير اللجنة املختصة ثم يتم التصويت على  املناقشة النهائية -  تقريرها إىل اجمللس.
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وازنة وفقا للدستور والقوانني املعمول بها، وإذا وافق الربملان على مشروع املوازنة العامة، فإنه يقوم بإصدارها مبقتضى امل

 قانون يطلق عليه "قانون املالية " الذي حيدد الرقم اإلمجالي لكل من النفقات العامة واإليرادات العامة.  

 :مرحلة تنفيذ املوازنة العامة -2-3

فقة السلطة التشريعية على املوازنة العامة، وصدور قانون خاص بها، يعين بداية مرحلة التنفيذ، أي االنتقال إن موا

من التنبؤ ملدة مقبلة إىل واقع ملموس يف وقت حاضر، ويقصد بتنفيذ املوازنة العامة العمليات اليت يتم بواسطتها 

 نفاق املبالغ الواردة يف جانب النفقات العامة.حتصيل املبالغ الواردة يف جانب اإليرادات العامة، وإ

 :مرحلة الرقابة على التنفيذ -2-4

تعترب الرقابة إحدى الوظائف األساسية اليت يقوم بها أجهزة متعددة بغية األكيد من حتقيق النشاط املالي للدولة 

األموال العامة، كما تهدف الرقابة على لى عوغاياته، حسما حتدد يف املوازنة العامة، دون إسراف أو تغيري، حفاضا 

تنفيذ املوازنة العامة إىل ضمان عدم خروج احلكومة عن احلدود رمستها هلا السلطة التشريعية حسب موافقتها 

 20واعتمادها لبنود املوازنة العامة.

 :مرحلة تقويم املوازنة -2-5

تعد هذه املرحلة أخر املراحل اليت متر بها دورة حياة املوازنة العامة، والغرض منها هو التأكد من أن تنفيذ املوازنة قد  

مت طبقا للسياسة املرسومة وأن االعتمادات اليت سبق اعتمادها وإقرارها قد حتقق استخدامها يف األغراض اليت خصصت 

ة مالية أو تصحيحية، لذلك ينبغي اعتماد آليات مبتكرة من قبيل منظومة اإلنذار هلا يف قانون املوازنة وهي تسمى رقاب

 . 21املبكر للموازنة العامة

 :عجز املوازنة العامة -3

 يث ينتجح ،اقتصادياتهم تواجه اليت أكرب املشكالت من دولال من ديدالع يف للدولة العامة املوازنة جزيعترب ع

 عجز أن دينيبعض االقتصا يعتربو ،يةالكل االقتصادية املتغريات جممل على التأثريات من الكثري العجز عن

 .ديدهحت السهل منيس ول ومعاجلته جتنبه الصعب من الوقوع مفرتض خطأ ميثل املوازنة

 :مفهوم عجز املوازنة -3-1
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الوضع الذي تزيد فيه يعرف العجز بصفة عامة بأنه " الوضع الذي يزيد فيه اإلنفاق على الدخل خالل فرتة حمدد، أو 

كما يعرف بأنه " جتاوز النفقات احلكومية عن حجم اإليرادات يف فرتة زمنية ، اخلصوم عن األصول خالل وقت حمدد "

 .23حمددة، عادة ما تكون سنة "

يقصد بعجز املوازنة هي" عدم كفاية اإليرادات العامة لتغطية التزايد املتواصل يف حجم النفقات العامة، مبعين 

 ".24أن اإليرادات العامة ال تستطيع جماراة الزيادة املضطردة يف النفقات العامة 

 :مصادر متويل عجز املوازنة العامة -3-2

تتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بواسطة جمموعة من الطرق والوسائل لضمان االستقرار االقتصادي وعالج 

 :وهي كما يلي، هذا العجز ، وهناك عدة طرق لتمويلةعجز املوازن

تلجأ حكومات الدول إىل مصادر التمويل الداخلي لتغطية عجز املوازنة، العتبارات عدة أهمها عدم : املصادر الداخلية -

الرغبة يف التوسع يف استخدام اخلارجية لتمويل العجز، وميكن تقسيم املصادر الداخلية لتمويل العجز إىل مصادر 

احلكومة لالقرتاض الداخلي لتمويل عجز املوازنة، عن طريق طرح سندات  تلجأحيث حقيقية )غري تضخمية(، 

حكومية لكي يشرتيها القطاع العائلي وقطاع اخلاص، وهو خيار جيد إذ يرتتب على بيع السندات احلكومية حتويل 

 .جانب من الدخل املتاح لإلنفاق لدى القطاع اخلاص إىل القطاع احلكومي

ا أو جزئيا من خالل االقرتاض من اجلهاز املصريف، األمر يوازنة كلعجز امل ، حيث ميولة(ومصادر غري حقيقية ) تضخمي

الذي يؤدي إىل ارتفاع املستوي العام لألسعار، ومن ثم خفض القيمة احلقيقية لوحدة النقود، وقد يكون االقرتاض من 

 .25البنك املركزي أو من البنوك التجارية

  :املصادر اخلارجية  -

جز املوازنة من خالل املصادر اخلارجية يأخذ أحد أشكال املعونات واهلبات األجنبية، والقروض التجارية متويل ع

الذي  األمر منها، النامية خاصة الدول، لبعض بالنسبة كربى أهمية األجنبية واهلبات املعونات حتتل، حيث اخلارجية

 سواء كان العامة موازنتها عجز متويل يف املساعدات هذه على كبري بشكل تعتمد الدول، هذه من بعضا جعل

 من حجم معني بتوفري املاحنة الدولة تقوم حيث نقدي، شكل على تكون أن ميكن حيث مزمنا، أو مؤقتا العجز

مواد  غذائية أو كمواد سلعية مساعدات شكل تأخذ أن ميكن كما العجز، تعاني أخرى لدولة األجنيب النقد

 البنية مشروعات بعض أو الستكمال تنموية مشروعات لتمويل خمصصة املنح تكون أنسلعية أخري، وميكن 

 .26األساسية
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القروض العامة اخلارجية تلك القروض اليت حتصل عليها الدولة من بها يقصد وكذلك القروض اخلارجية اليت 

من القروض وضع قوة شرائية جديدة األفراد واملؤسسات احلكومية األجنبية واهليئات الدولية، ويرتتب على هذا النوع 

 27حتت تصرف الدولة املقرتضة، وبالتالي زيادة كمية املوارد االقتصادية املمكن استخدامها فورا.

ويعد االقرتاض اخلارجي أحد أهم الوسائل اليت ميكن للدولة أن تلجأ إليها لسد جانب من عجز موازنتها العامة، 

بالنقد األجنيب مثل دفع التعويضات األجنبية وأعباء الديون اخلارجية، ومشرتيات وخاصة ذلك اجلزء املتعلق بنفقاتها 

 .28السالح، والسلع األجنبية الالزمة لتنفيذ مشروعات احلكومة والقطاع العام

 (2016-2000)ثالثا: حتليل تطور املوازنة العامة يف اجلزائر 

العامة للدولة، خاصة أن اإليرادات البرتولية متثل أهم مصدر أصبحت احملروقات متثل دورا هاما يف توازن امليزانية 

إليرادات امليزانية اجلزائرية، لذلك فإن النفقات العامة تعتمد على االيرادات املالية البرتولية، مما جعل مسار تلك النفقات 

 اإلنفاقية.عرضة لتقلبات أسعار البرتول يف األسواق العاملية، ولقد انعكس ذلك على توجهات الدولة 

 (:2016-2000تطور النفقات العامة يف اجلزائر) -1

تشكل النفقات العامة دورا هاما يف االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل إىل يومنا هذا، مما أدي إىل توسع الدولة 

سعيا منها وزيادة مساهمتها يف تطوير االقتصاد وذلك من خالل سياساتها اإلنفاقية اليت عكستها خططها التنموية 

 (:2016-2000لتنمية االقتصاد الوطين، واجلدول التالي يوضح تطور النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة )

 (2016-2000(: تطور اإلمجالي للنفقات العامة يف اجلزائر )1اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون د.ج                                                                                      

 أسعار البرتول معدل النمو إمجالي النفقات السنوات

  
- 
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باالعتماد على: الباحثنياملصدر: من إعداد 

 

- Algérie Journal official: 

نالحظ من خالل اجلدول السابق، أن النفقات العامة يف اجلزائر ختتلف من سنة إىل أخرى، فأحيانا ترتفع قيمتها 

ض وذلك الرتباطها بالوضعية املالية اليت متر بها اجلزائر واليت حتددها أسعار البرتول يف السوق العاملية، غري أن وأحيانا تنخف

معدل النمو خيتلف من سنة إىل أخرى وذلك حسب الظروف االقتصادية السائدة والسياسات اليت تنتهجها الدولة، ففي سنة 

ور السنوات  وذلك نتيجة االرتفاع املتواصل ألسعار البرتول مما أضفى لريتفع مع مر % 12.13قدر معدل النمو ب 2001
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نوعا من الراحة املالية حيث قامت اجلزائر باستغالهلا يف بعث النشاط االقتصادي وذلك عن طريق تطبيق برنامج اإلنعاش 

ج، لتتواصل الزيادة يف مليار د.1216( والذي خصصت له غالف مالي قدر ب 2004-2001االقتصادي )أو املخطط الثالثي 

حيث تعترب أعلى زيادة هلا وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البرتول حيث قدر  2008يف سنة  %36معدالت النمو لتصل إىل 

دوالر، مما دفع باجلزائر بالقيام بربنامج تكميلي يسمي بالربنامج التكميلي لدعم النمو أو )املخطط اخلماسي  94.1

 9680ن يهدف إىل حماربة الفقر وتوفري مناصب شغل ولقد خصص له غالف مالي قدر ب ( والذي كا2009-2005األول 

 %1.32اخنفض معها معدل النمو ليصل إىل  2009دوالر يف سنة  60.86مليار د.ج، ومع اخنفاض أسعار البرتول إىل 

الذي  2010مقارنة بسنة  2011 يف سنة %28.31، لريتفع إىل 2008وذلك نتيجة األزمة املالية اليت شهدها العامل يف سنة 

دوالر يف  107.46إىل  2010دوالر يف سنة  77.38وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البرتول من   %5.20قدر معدل النمو فيها 

لرتتفع النفقات العامة يف سنة  %15.98مبعدل منو  2013، كما نالحظ اخنفاض النفقات العامة يف سنة 2011سنة 

وذلك نتيجة قيام اجلزائر بربنامج جديد يسمي برنامج دعم النمو االقتصادي أو )املخطط  %27.09مبعدل منو  2014

مليار د.ج، حيث  11534(، وذلك من أجل حتسني املستوي املعيشي، والذي خصص له مبلغ  2014-2010اخلماسي الثاني

استمرار اجلزائر يف برنامج الدعم  وذلك راجع إىل % 15.70ارتفاع يف النفقات العامة حيث قدر معدل النمو ب 2015سنة 

وذلك نتيجة  % 9.87حيث قدر ب  2016للمحافظة على املستوي املعيشي لألفراد، لينخفض معدل النمو يف سنيت 

مما دفع باجلزائر بالقيام بإجراءات تقشفية  2016دوالر يف سنة  40.68االخنفاض املفاجئ يف أسعار البرتول حيث قدر ب

، إضافة إىل جتميد املشاريع االستثمارية الكربى، وتقليص ميزانيات التسيري والتجهري، وجعل منها توقيف التوظيف

 البنوك العمومية واخلاصة على متويل املشاريع االستثمارية بدل اخلزينة.

 (:2016-2000دراسة تطور اإليرادات العامة يف اجلزائر ) -2

الدولة، مما أدي إل تطورها من سنة إىل أخرى، واجلدول التالي يوضح تشكل اإليرادات العامة دورا هاما يف ميزانية 

 (:2016-2000تطور اإليرادات العامة يف اجلزائر )

 (2016-2000(: التطور اإلمجالي لاليرادات العامة يف اجلزائر )2اجلدول رقم )

 الوحدة: مليون د.ج                                                                                         

 أسعار البرتول معدل النمو إمجالي اإليرادات السنوات
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 باالعتماد على: الباحثنياملصدر: من إعداد 

-Office National des Statistiques : http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.html  

- Algérie Journal official: 

http://victimesterrorismealgerie.blogspot.com/2014/02/1964.html 
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نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن اإليرادات العامة يف اجلزائر ختتلف من سنة إىل أخرى، وذلك حسب تطور أسعار 

، وذلك 2000مقارنة بسنة  %4.60ليصل إىل  2001األسواق العاملية، حيث اخنفض معدل النمو يف سنة البرتول يف 

دوالر، وذلك نتيجة أحداث  27.6الذي قدر ب  2000دوالر مقارنة بسنة  24.8نتيجة اخنفاض أسعار البرتول حيث وصل إىل 

ل، ومع ارتفاع أسعار البرتول ارتفعت معه معدالت الذي نتج عنها اخنفاض الطلب العاملي على البرتو 2001سبتمرب  11

وذلك نتيجة حتسن األوضاع االقتصادية فبعد  2006يف سنة   %19.04، و%38.25إىل  2005النمو ليصل يف سنة 

سبتمرب ارتفع الطلب العاملي على البرتول مما أدي إىل ارتفاع أسعاره وبالتالي زيادة حجم اإليرادات العامة يف  11أحداث 

اليت ساهمت بشكل  2008وذلك نتيجة أزمة   %21.30فنالحظ اخنفاض معدل النمو إىل  2008جلزائر، أما يف سنة ا

نتيجة  %12.85حيث قدر ب 2009كبري على اخنفاض الطلب العاملي على البرتول، لرتتفع معدل النمو جمددا يف سنة 

فنالحظ أن اإليرادات  2013إىل سنة  2011، وأما من سنة 2008حتسن األوضاع بعد األزمة اليت شهدها العامل يف سنة 

وهي تعترب أعلى نسبة هلا وذلك نتيجة االرتفاع  %53.27إىل  2013العامة يف تزايد حيث وصل معدل النمو يف سنة 

فنالحظ اخنفاض كبري يف معدالت  2015، أما يف سنة 2013يف سنة  105.87املتواصل ألسعار البرتول حيث وصل إىل 

اليت ادت إىل اخنفاض كبري يف أسعار البرتول حيث وصل إىل  2014وذلك بسبب أزمة  % 27.68النمو حيث وصل إىل 

 دوالر مما جعل اإليرادات العامة للدولة تنخفض. 49.49

 (2016-2000دراسة تطور املوازنة العامة يف اجلزائر ) -3

 ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التالي:

 (2016-2000(: تطور املوازنة العامة يف اجلزائر )3اجلدول رقم )

 أسعار البرتول املوازنة العامة النفقات العامة اإليرادات العامة السنوات

2000 1578161 1178122 400039 27.6 

2001 1505526 1321028 184498 24.8 

2002 1603188 1550646 52542 24.36 

2003 1974466 1639265 335201 28.1 

2004 2229899 1888930 340969 36.05 

2005 3082828 2052037 1030791 50.59 

2006 3669925 2453014 1216911 61 

2007 3687900 3081669 606231 69.04 

2008 2902448 4191053 1288605- 94.1 
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2009 3275362 4246334 970972- 60.86 

2010 3074644 4466940 1392296- 77.38 

2011 3403108 5731752 2328644- 107.46 

2012 3876200 7169890 3293690- 109.45 

2013 5941000 6024100 83100- 105.87 

2014 6478100 7656200 1178100- 96.29 

2015 4684650 8858063 4173413- 49.49 

2016 4747430 7984180 3236750- 40.68 

 باالعتماد على: الباحثنياملصدر: من إعداد 

-Office National des Statistiques : http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.html  

- Algérie Journal official: 

http://victimesterrorismealgerie.blogspot.com/2014/02/1964.html 

حققت املوازنة  2000، ففي سنة 2008نالحظ من خالل اجلدول أن املوازنة العامة للدولة شهدت فائضا إىل غاية سنة 

دوالر، لريتفع هذا الفائض ليصل  27.6مليار دوالر، نتيجة ارتفاع أسعار البرتول حيث قدر ب  400039ضا قدر ب العامة فائ

، نتيجة الوفرة املالية اليت نتيجة ارتفاع أسعار البرتول يف األسواق العاملية، ليصل إىل 2005مليار د.ج سنة  1030791إىل 

مليار د.ج، لينخفض هذا  1216911حققت املوازنة العامة فائضا قدر بفلقد  2006، أما يف سنة 2005يف سنة  50.59

نقطة حتول يف رصيد املوازنة العامة  2008مليار دج، حيث كانت سنة  606231ليصل إىل  2007الفائض خالل سنة 

على البرتول وهو ما فبعد األزمة املالية العاملية شهد العامل ركودا اقتصاديا مس معظم دول العامل واخنفض الطلب العاملي 

أدي إىل اخنفاض أسعار البرتول أثر على إيرادات اجلباية البرتولية، حيث أصبحت عجزا يف رصيد املوازنة حيث قدر هذا 

مليار د.ج يف  3293690مليار دوالر، وواصل عجز املوازنة العامة اخنفاضه ليصل إىل  1288605ب  2008العجز يف سنة 

دوالر راجعا  109.45إىل  2012شكل كبري مع ارتفاع أسعار البرتول حيث وصل يف سنة فارتفاع العجز ب 2012سنة 

مليار د.ج يف  83100أساسا إىل االرتفاع الكبري يف النفقات العامة يف تلك الفرتة، لينخفض  العجز املوازنة العامة إىل 

فقد شهد  2015، أما يف سنة 2012بسنة دوالر مقارنة  105.87نتيجة اخنفاض يف اسعار البرتول حيث قدر ب 2013سنة 

-2000مليار د.ج وهي تعترب اكرب قيمة هلا خالل الفرتة املمتد من )  4173413املوازنة العامة ارتفاع كبريا حيث قدرت ب

http://www.ons.dz/-Retrospective-1962-2011-.html
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، الخنفاض يف اإليرادات 2015يف سنة  49.49(،  وذلك راجع إىل اخنفاض الكبري يف أسعار البرتول ليصل إىل 2016

دولة، وبالرغم من أن لإليرادات أهمية كبرية يف متويل خزينة الدولة إال أنها تبقي دائما موردا غري مستقرا العامة لل

 الرتباطه بعده عوامل منها سعر البرتول، سعر الصرف، الظروف السياسية واألمنية، الطلب العاملي على البرتول.

 أليات ترشيد النفقات العامة يف اجلزائر: -4

 :29نعرض مجلة من اآلليات الكفيلة بتحقيق فعالية النفقات العامة وضمان حتقيق أهدافهسنحاول أن 

 وضوح األدوار واملسؤوليات: -4-1

جيب التمييز بني أنشطة القطاع احلكومي وباقي القطاع العام وبني قطاعات االقتصاد اخلاصة، مع ضرورة توخي 

اص وفقا إلجراءات وقواعد واضحة، وينبغي أت تكون أدوار العالنية يف إدارة عالقات احلكومة مع القطاع اخل

السياسات واإلدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور، مبعين وجوب أن تكون اختصاصات السلطات التنفيذية 

 والتشريعية والقضائية يف احلكومة يف جمال املالية العامة حمددة بوضوح.

 عالنية عمليات املوازنة: -4-2

غي أن تتقيد إعداد املوازنة جبدول زمين ثابت وأن تسرتشد باألهداف احملددة يف جمال االقتصاد الكلي وسياسة ينب

 امللية العامة، ومن جهة أخري ينبغي توفري إجراءات واضحة لتنفيذ املوازنة ومتابعتها واإلبالغ بنتائجها.

 إتاحة املعلومات لالطالع العام: -4-3

مبعلومات شاملة عن األنشطة املالية السابقة واحلالية واملستقبلية وعن أهم املخاطر فيما ينبغي تزويد اجلمهور 

يتصل باملالية العامة، كما جيب توفري معلومات عن املالية العامة للهيئات املختصة يف الوقت املناسب وبشكل يتيسر 

 معه حتليل السياسات.

 ضمانات موضوعية: -4-4

نات املعلنة املرتبطة باملالية العامة معايري جودة البيانات املتعارف عليها، كما ينبغي حبيث جيب أن تستويف البيا

 إخضاع أنشطة املالية العامة للرقابة املالية الداخلية الفعالة وأن تتوفر هلا الضمانات الوقائية إضافة إىل الرقابة اخلارجية.
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 زائر:األساليب املساعدة يف ترشيد النفقات العامة يف اجل -5

تعترب النفقات العامة عنصرا مهما لتحقيق أهداف الدول االقتصادية واالجتماعية وحيت السياسية، لذلك جيب 

استعماهلا بشكل عقالني، وذلك باعتبارها موردا هاما للدولة ختشي من تبذيره وسوء استعماله، ولرتشيد النفقات 

  30العامة يف اجلزائر جيب العامل وفق مبادئ أهمها:

 من حيث أفراد اجملتمع: -5-1

البد أن تكون السلع واخلدمات لكل جمتمع ما كافية لتلبية حاجيات األفراد املناسبة ألذواقهم وعاداتهم 

 وتقاليدهم، وهلذا السبب جيب مراعاة السكان من حيث:

كايف إلشباع حاجات  : جيب أن يكون هناك ارتباط بني الطلب وحجم اإلنتاج من السلعة أو اخلدمةالكثافة السكانية

 مجيع أفراد اجملتمع.

جيب أن يكون هناك تناسب بني السلع واخلدمات وبني الشيوخ أو الشباب أو األطفال يف اجملتمع، وإال  أعمار السكان:

سوف حيدث تضارب حيث جند السلع االزمة تفيض عن حاجة اجملتمع بينما األخرى يف ندرة تامة وبالتالي يؤدي إىل ضياع 

 نفقات بالدرجة األوىل، ونقص يف إشباع حاجات اجملتمع بالدرجة الثانية.يف ال

لكي يكون هناك تناسق بني السلع املنتجة واخلدمات وبني حاجات اجملتمع مبختلف أنواعه، البد  :نوعية السكان

 على اجلماعات احمللية أن تقوم بدراسة حول اجملتمع احمللي.

أن تتناسب أسعار السلع واخلدمات مع دخل األفراد بصفة عامة والطبقة الفقرية بصفة من الضروري  :دخل األفراد اجملتمع

خاصة، كما جيب على اجلماعات احمللية واحلكومية أن تقوم بتوجيه املنتجات اجملانية واملنتجات اليت تباع بأقل من 

 سعر تكلفتها إىل الطبقة املراد مساعدتها.

 امن حيث اخلدمة أو السلعة نفسه -5-2

 ال ميكن استرياد سلع أو خدمات من اخلارج ال تشبع حاجات أفراد اجملتمع ألن ذلك يسئ إىل إستخدام املال العام؛ 

  جيب أن يكون إنتاج السلع وتقديم اخلدمات يتماشى مع عادات وتقاليد اجملتمع مع مراعات تغيريها يف كل زمان

 ومكان؛

  املقدمة إلشباع حاجات أفراد اجملتمع؛عدم وجود مساوئ أو عيوب يف السلع واخلدمات 

 .جيب أن يكون هناك تطابق بني اإلدارة وحميطها االقتصادي واالجتماعي 
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 من حيث التخطيط -5-3

بعد القيام بكافة اإلجراءات الالزمة لدراسة ثقافة وكثافة السكان، جيب وضع ختطيط حمكم ودقيق يشمل 

 د اجملتمع على املدى الطويل ولتحقيق ذلك جيب ما يلي:نوعية وكمية وتكاليف احلاجات اليت تشبع أفرا

  ال بد من دراسة اجلدوى االقتصادية ألي مشروع، وذلك من زيادة بعض التكاليف اليت قد تنجم عن اخنفاض قيمة

 النقود أو التضخم؛

 .جيب أن ال يكون تغيري املشاريع مرتبط بتغيري األشخاص 

 من حيث املوظفني: -5-4

ني الذين ال ميلكون اخلربة الالزمة اليت تؤهلهم ألداء مهامهم يف كيفية تسيري صرف النفقات بالنسبة للموظف

 العامة وهلم مرتبات منخفضة غري كافية لتلبية حاجاتهم االجتماعية فلهذه األسباب جيب القيام مبا يلي: 

 نية؛البد من تدريب املوظفني القائمني بصرف النفقات بصفة دورية لرفع كفاءتهم امله 

 .توظيف ذو الكفاءات يف أماكنهم املناسبة 

 اخلامتة: 

ملختلف جوانب النفقات العامة تبني أنها وسيلة تستخدمها الدولة لتحقيق خمتلف هذه الورقة البحثية من خالل 

تسيري نفقاتها العامة على اختالف أنواعها وتقسيماتها إىل حتقيق النفع العام وإشباع حاجات  اأهدافها، وتسعي من خالهل

 املواطنني، ولو باحلد األدنى الذي يضمن بقاء هذه الدولة.

ونظرا الزدياد نشاط الدولة اتسعت بذلك دائرة النفقات العامة، لذا جيب على الدولة أن تراعي حدود معينة وهي 

 حتدد حجم النفقات العامة، حيث تسعي الدولة من خالهلا إىل ترشيد النفقات العامة وزيادة فعاليته. العوامل اليت

ميكن القول أن املوازنة العامة هي أداة فنية تستخدمها الدولة للتدخل يف النشاط االقتصادي وإحداث التوازن كما 

ة تقرر اإليرادات والنفقات النهائية للدولة لفرتة زمنية فيه، إذ أنها عبارة عن تقدير وفصل ومعتمد من السلطة التشريعي

حمققة بذلك أهداف سياسية واجتماعية وثقافية للمجتمع، حيث ختضع ملبادئ تساعدها  سنةمقبلة عادة ما تكون 

 على تنظيم شؤونها.  

من آثار سلبية اقتصادية  أما العجز يف املوازنة العامة الذي أصبح ظاهرة لصيقة باقتصاديات الكثري من الدول ملا له

واجتماعية ورمبا سياسية، فعجز املوازنة هو مفهوم مقابل لتوازن امليزانية، ويعد أمرا ممكن احلدوث نتيجة لعوامل 
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متعددة، إال أنه جيب متويل هذا العجز ببعض الوسائل املتاحة، تفاديا التساعه ووقوع الدول يف أزمات اقتصادية ومالية 

 حنو حتقيق أهداف الدول. حادة تعيق مسارها
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. ، ص ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املالية العامة اقتصادياتعبد املطلب عبد احلميد، 
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1
8- H. W .Allen Sweeny, and Robert Rachlin, Hand book of Budgeting, New York, 1981, p2.  
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