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أحمد اهلل حمدا كثيرا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على خير  
 خلق اهلل محمد صلى اهلل عليه وسلم.

بهما ربي خيرا الوالدين    أوصانيإلى من    المتواضع العمل هذا أهدي
 الكريمين

 إلى زوجي العزيز  
 إلى قرة عيني ابني الحبيب"معتز باهلل"

 ينإلى األخوين العزيز 
 الكريمةإلى عائلة زوجي  

 .إلى كل من ساعدني من قريب أم بعيد أهدي ثمرة جهدي هذا
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 الذي يشكر على ما أعطى   إلى  أرفع شكري وثنائي وحمدي
 ما أخذ ويحمد على

 إلى خالقي وبارئي ورازقي
 إلى الذي قـال في محكم تنزيله  

 "إلن شكرتم ألزيدّنكم"
 إلى الرسول الكريم، الصادق األمين، خاتم األنبياء والمرسلين، 

 .إلى المبعوث رحمة للعالمين

شرافه  إل  "خبابة  حسان" المشرف  كر الجزيل والثناء الخالص لألستاذأتقدم بالش
 وعلى صبره الجميل وعلى توجيهاته وإرشاداته القيمة.   األطروحةعلى هذه  

 

األساتذة المحترمين أعضاء لجنة    إلىوالتقدير  بأسمى معاني الشكر    هكما أتوج
، وحضورهم للمشاركة في  المتواضعة األطروحةالمناقشة لقبولهم تقييم هذه  

 إثراء جوانبها.
  

 شـكر وعرفـان
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F-A والمختصرات المصطلحات 
           المقدمة العامة ي -أ
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 تمهيد  2
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فقات العامة إلى (4-20) اتج المحلي اإلجمالي)%( نسبة إجمالي ال  287 ال
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 324 (2018-2014)تطور التحويالت االجتماعية في الجزائر للفترة (4-39)

 331 (2014-2005)أوضاع االستدامة االقتصادية في الدول الثالث (4-40)
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 فهرست األشكال -2
 الصفحة األشكال شكلرقم ال

 الفصل األول
 15 العوامل المتحكمة في القدرة المالية للدولة (1-1)

ي (1-2) اءا على أقصى قدرة تحملية للدخل الوط  16 الحصيلة الضريبية المثلى ب
فقات العامة وفق المعيار االقتصادي (1-3)  18 تقسيم ال
 28 المربع السحري لـ كالدور (1-4)

ظومة تحقيق  (1-5)  30 أهداف السياسة االقتصاديةموقع سياسة اإلنفاق العام في م
قدي (1-6)  33 الموازنة العامة واإلصدار ال
اتج المحلي (1-7)  38 االرتباط الدوري بين اإلنفاق العام وال
 40 وتفاوت الدخل المالية دورية السياسة (1-8)
امية (1-9)  41 أسباب دورية السياسة المالية في الدول ال
فقات العامة ميكانيكية عمل مضاعف (1-10)  52 ال

 55 مخطط توضيحي ألثر المضاعف والمعجل (1-11)
فقات العامة (1-12)  56             نصيب الفرد من ال
ى  (1-13) ح  IS 58تمثيل م
ى  (1-14) ح  60 بيانيا LMتمثيل م
ى  (1-15) ح  IS-LM 61تمثيل م
قود (1-16)  61 حاالت عدم التوازن في سوقي السلع وال
 63 تأثير اإلنفاق على الطلب الكلي (1-17)
ى  (1-18) ح  IS 64تأثير الزيادة في اإلنفاق الحكومي على م

ى  (1-19) ح  IS 65تأثير الزيادة في معدالت الضرائب على م

ى  (1-20) ح  IS 67تأثير الزيادة في اإلنفاق الحكومي والضرائب معا  على م

قدية وحجم  (1-21)  69 التشغيلالسياسة ال

قدية والمستوى العام لألسعار (1-22)  70 السياسة ال
قدية والمالية (1-21)  71 التداخل والتفاعل بين السياستين ال

 79 نموذج التوازن الداخلي (1-24)

 80 نموذج التوازن الخارجي (1-25)

 80 نموذج أوضاع االقتصاد المختلفة (1-26)

 الفصل الثاني
ى  (2-1) ح رم  87    قانون فاج

ى الممثل لقانون بيكوك (2-2) ح فقات-الم  90 ويزمان لتفسير ظاهرة تزايد ال
فقات (2-3)  96 (2015-1988)العالمية  العسكرية اتجاهات ال
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 104 مبادئ الحوكمة (2-4)
 105 سجل التقدم العالمي في الحوكمة (2-5)
اطق العالمتباين أداء مؤشرات الحوكمة في عدد من  (2-6)  107 م
 108 مفاهيم الحوكمة (2-7)
ى كفاءة اإلنفاق العام (2-8) ح  112 م
اتج المحلي( االتجاهات الصاعدة في إنفاق الحكومة العامة (2-9)  119 )% من إجمالي ال
مو االقتصادي (2-10)  121 الحجم األمثل للتدخل الحكومي وال
ى آرمي  (2-11) ح اتج "courbe d’Armey"م فقات من ال سبة ال  122 ل
مو االقتصادي وحالة عدم المساواة  (2-12)  125 (2010-1960)ال
مية  (2-13) ظمة التعاون والت اتج المحلي اإلجمالي في دول م سبة من ال  OCDE 125اإلنفاق العام االجتماعي ك
ى لورنز (2-14) ح  128 م
 130 الدخلمؤشرات قياس  التفاوت في توزيع  (2-15)
اتج (2-16)  132 معامل استقرار المالية العامة مقابل تقلب ال
اتج المحلي( (2-17)  132  عدم اتساق مسار االستقرار )حسابات الدين % من إجمالي ال
 135 الطاقة الضريبية  (2-18)

 الفصل الثالث
ة  (3-1) ذ س فط م  149   2017إلى غاية جويلية  2014التطور الشهري ألسعار ال
 150 (2020-2000)تطور نفقات الميزانية، نفقات التسيير ونفقات التجهيز خالل الفترة  (3-2)
 153 2017-2000هيكل نفقات الموازنة العامة في الجزائر  (3-3)
 154 العمومي االستثمار برامج (3-4)
 155 المخصصات المالية  لبرنامج اإلنعاش االقتصادي (3-5)
مو لدعم التكميلي البرنامج مضمون (3-6)  156 (2005-2009) ال
 158 توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات (3-7)

 161 (2020-2000)تطور إيرادات الميزانية، الجباية البترولية، الجباية العادية و اإليرادات غير الجبائية  (3-8)
فقات العامةتطور نسب تغطية الحباية العادية والجباية  (3-9)  163  البترولية لل
دوق ضبط الموارد مخطط يبين (3-10)  166 أهم مصادر مداخيل ص
دوق (3-11)  169 (2016-2000)خالل الفترة الجباية البترولية من  FRR  حصة ص

 177 تقسيمات  الموازنة العامة )الميزانية( في المملكة العربية السعودية (3-12)

 179 الفعلية والتقديرية للمملكة العربية السعوديةالمصروفات  (3-13)

 181   2017العودة إلى سياسة مالية توسعية حسب ميزانية  (3-14)

 181 (2015-2000)تطور نفقات الميزانية، اإلنفاق الجاري والرأسمالي خالل الفترة  (3-15)
 184 (2015-2011) للفترة ة السعوديةالميزاني في الرئيسة القطاعات على اإلنفاقتطور  (3-16)
 185 (2017-2012) تطور وضعية موازنة المملكة العربية السعودية للفترة (3-17)



 والمالحقفهرس الجداول واألشكال 

vi 

 

فطية للفترةالغير تطور اإليرادات  (3-18)  187 (2015-2000)ال
سبي لإليرادات العامة (3-19)  189 (2017-2000) التوزيع ال
يف الوظيفي السابقمقارنة بين الوضع  (3-20) فقات مع تطبيق التص  192   لتوزيع ال
  197    (2013-2011)إستراتيجية حكومة اإلمارات العربية المتحدة للفترة (3-21)
 198 )%(على أهم القطاعات (2013-2011)توزيع مخصصات إستراتيجية (3-22)
 200 (2015-2001)تطور هيكل إيرادات الموازنة  اإلماراتية  (3-23)
 201 (2017-1972)مراحل تطور الميزانية العامة للحكومة اإلماراتية للفترة  (3-24)
 202 عملية إعداد الموازنة االتحادية ومخصصاتها (3-25)
 203 مخطط الموازنة  باألهداف (3-26)
اصر (3-27)  203 األساسية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إعداد الموازنة اإلماراتية الع
ة  (3-28)  204 2018مرتكزات إعداد تقديرات الميزانية اإلتحادية لس
 206 (2017-2016) أولويات الخطة اإلستراتيجية للفترة (3-29)
ظاممراحل  تطبيق  (3-30)  209 المالي االتحادي الجديد ال
فيذ إستراتيجية االستدامة المالية للفترة (3-31)  212 (2021 - 2017) الموجهات الرئيسية لت
اتج المحلي الخام  في الجزائر خالل الفترة (3-32) فقات وال  214 (2020-2000) معدل نمو ال
اتج المحلي الخام في الجزائر (3-33)  215 مساهمة أهم القطاعات االقتصادية في نمو ال
فقات العامة ومعدل التضخم (3-34)  218 (2015-2000)في الجزائر للفترة تطور معدالت نمو ال
قدي  (3-35) فقات العامة و معامل االستقرار ال  221 العالقة بين ال
فقات العامة ومعدل البطالة (3-36)  223 (2015-2000)للفترة تطور معدالت نمو ال
فقات العامة (3-37)  226  تطور الدين العام الداخلي والخارجي وال
فقات  (3-38)  227 العامة ورصيد الميزان التجاريالعالقة بين نمو ال
اتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية (3-39) فقات العامة وال  231 العالقة بين ال
 232 في المملكة العربية السعودية (CPI)معدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلك  (3-40)
فقات العامة والتضخم في المملكة (3-41)  232 العربية السعودية العالقة بين ال
ة 15 ( السعودية العمل قوة (3-42)  234 العمرية الفئات حسب ) فأكثر س
فقات العامة والبطالة في المملكة العربية السعودية (3-43)  235 العالقة بين ال
فقات العامة والميزان الجاري والتجاري في المملكة العربية السعودية (3-44)  236 العالقة بين ال
فط في  (3-45)  239 اإلمارات العربية المتحدةمعدل أسعار برنت العالمي وعرض ال
اتج المحلي اإلجمالي في اإلمارات العربية المتحدة (3-46) فقات العامة وال  240 العالقة بين ال
فقات العامة والتضخم في اإلمارات العربية المتحدة (3-47)  242 العالقة بين ال
 243  معدل البطالة في اإلمارات العربية المتحدةتطور  (3-48)
 243 2016-2014العمالة في دولة اإلمارات بحسب القطاع  تركيبة (3-49)
فقات العامة ومعدل البطالة في اإلمارات العربية المتحدة (3-50)  244 العالقة بين ال
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فقات العامة ورصيد الميزان التجاري  (3-51)  245 والميزان الكليالعالقة بين ال
 الفصل الرابع

ها في الدول الثالث  (4-1)  252 (2016 – 2012) إجمالي استهالك الطاقة ومعدل استهالك الفرد م
 253 مؤشر كثافة الطاقة في الدول الثالث (4-2)
اتج في الدول الثالث (4-3) سبة من ال  260 2017-2000 رصيد الموازنة ك
اتج)الحساب الجاري   (4-4) سبة من ال  263 2018-2000 (في الدول الثالث%ك
اتج في الدول الثالث (4-5) سبة من ال  264 2017-2000 الدين الخارجي ك
فقات العامة في الدول الثالث للفترة (4-6)  269  (    2015-2000) تطور إجمالي ال
فقات الجارية والرأسمالية في الدول الثالث للفترة (4-7)  271      (2015-2000) تطور ال
 276 (2016-2008) تطور الجباية البترولية و اإليرادات الضريبية في الدول الثالث للفترة (4-8)
 282 2030نموذج حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية  (4-9)
 282 2030العربية السعودية الركائز اإلستراتيجية لرؤية المملكة  (4-10)
 294 (2016-2000) والمساءلة في الدول الثالث للفترة المشاركة نتائج مؤشر (4-11)
 297 (2016-2000) في الدول الثالث للفترة وتطبيقها التشريعات جودة نتائج مؤشر (4-12)
 301 (2016-2000)السيطرة على الفساد في الدول الثالث للفترة نتائج مؤشر (4-13)
 303 لحوكمة الموارد في الدول الثالثنتائج مكونات المؤشر المركب  (4-14)
 304 نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في الجزائر (4-15)
 306 المملكة العربية السعوديةنتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في  (4-16)
 308 المتحدةنتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في اإلمارات العربية  (4-17)
 309 تطور مساهمة أهم القطاعات االقتصادية في إجمالي القيمة المضافة في الدول الثالث (4-18)
اعات التحويلية في الدول الثالث     (4-19)  310 تطور الص
فط في صادرات وإيرادات الدول الثالث (4-20)  311 مكانة ال
وع في البلدان الثالثة مقارنة  (4-21)  312 ببياقي البلدان العربيةالت
ظام الضريبيأهم مؤشرات  (4-22)  316 2016- 2004 شفافية ال
 317 (2016-2010)تطور الضغط الضريبي في الدول الثالث للفترة (4-23)
 321 (2014-1999)تطور تكلفة اإلعفاءات الضريبية في الجزائر للفترة  (4-24)
اتج المحلي اإلجمالينسبة اإلنفاق االجتماعي من  (4-25)  325 في السعودية ال
 327 (2016-2005)فواتير األجور والتوظيف في القطاع العام للفترة  (4-26)
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 المالحقفهرست  -3
وان ال ملحقرقم ال  الصفحة ملحقع

 الفصل األول
 346 أهم الدراسات السابقة التي تخص دورية السياسة المالية (1-1)

خفضة ومتوسطة الدخلاالتجا   (1-2)  346 الدوري للسياسة المالية في البلدان م

 الفصل الثالث
فطدرجة االرتباط بين  (3-1) فقات الحكومية وأسعار ال  347 في المملكة العربية السعودية اإليرادات وال

 348  (2010-2008) للفترة  توزيع اعتمادات الميزانية اإلماراتية بالمليار درهم (3-2)

 348  (2012-2011) للفترة توزيع اعتمادات الميزانية  اإلماراتية بالمليار درهم (3-3)

 349 خطوات إصدار قانون الميزانية اإلماراتية (3-4)

 349 مراحل إعداد الموازنة في اإلمارات العربية المتحدة (3-5)

ة المالية  (3-6)  350 أ– 2018مشروع الميزانية العامة لالتحاد للس

ة المالية  (3-7)  351 -الجزء ب– 2018مشروع الميزانية العامة لالتحاد للس

 352 األنظمة المحاسبية المعتمدة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا (3-8)

 الفصل الرابع
اتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول الثالث  (4-1)  353 )%(نمو ال

ة لرؤية  (4-2) ياألهداف المعل  354 السعودية وبرنامج التحول الوط

اتج المحلي اإلجمالي في الفترة (4-3) سبة من ال  القيمة المضافة ألهم القطاعات االقتصادية في الدول الثالث ك
(1965-2015.) 

355 

ويع االقتصادي (4-4) فيذها في المملكة العربية السعودية لدعم الت  356 إصالحات هيكلية مختارة جاري ت

 357 دور خصائص الحوكمة في تحقيق قواعد الضريبة (4-5)

 357 االستدامة المالية واالستدامة االقتصاديةالفرق بين مصطلحي  (4-6)

 358 تفعيل المشاركة داخل كل مستوى من مستويات الحكومة  (4-7)

 



 قائمة المصطلحات والمختصرات 
 

A 

 

 قائمة المصطلحات -1

 المصطلح باللغة العربية المصطلح باللغة الفرنسية المصطلح باللغة اإلنجليزية

Saving Épargne االدخار 
Earnings Profits األرباح 

financial sustainability la pérennisation financiers االستدامة المالية 
Economic stability La stabilité économique االستقرار االقتصادي 

Consumption Consommation االستهالك 
Bankruptcy La faillite فالساإل  

Fiscal discipline Discipline budgétaire االنضباط المالي 
Real Expenditure  Dépenses réelles اإلنفاق الحقيقي 

Virtual expenditure  Dépense virtuelle اإلنفاق الظاهري 
Deflation )The opposite 

of inflation( Déflation االنكماش 

Tax revenues les recettes fiscales اإليرادات الضريبية 
Government revenue Les recettes publiques اإليرادات العامة 

hydrocarbon revenue les recettes d’hydrocarbure اإليرادات النفطية 
Capital  revenue Revenus de capital إيرادات رأس المال 

Unemployment Chômage البطالة 
state interventionism L'interventionnisme étatique التدخل الحكومي 

Rationalization of public 
expenditure 

Rationalisation des dépenses 
publiques 

 ترشيد النفقات العامة

Employment Emploi التشغيل 
Full employment Plein emploi التشغيل الكامل 

Inflation Inflation التضخم 
The Monetary-Fiscal 
Policy Mix 

Le dosage de la politique 
économique 

تطعيم السياسة المالية بالسياسة 
 النقدية

Austerity Austérité التقشف 
Economical development Développement économique التنمية االقتصادية 

Sustainabale 
Development 

Le développement durable التنمية المستدامة 

Economic equilibrium Equilibre économique التوازن االقتصادي 
Financial equilibrium Équilibre financier التوازن المالي 
Monetary equilibrium Équilibre monétaire التوازن النقدي 

Income distribution La répartition des revenus توزيع الدخل 
The public expenditure la gouvernance des dépenses حوكمة اإلنفاق العمومي 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saving
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumption_(economics)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-hP74pMXcAhUFuRoKHU7hAwkQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGovernment_revenue&usg=AOvVaw16T3XdbdqfdoxPD23v4Z7C
https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSysfal8XcAhWG4YUKHVvzC7AQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fagris.fao.org%2Fagris-search%2Fsearch.do%3FrecordID%3DPL2011000466&usg=AOvVaw3SuPEkDG72PvTworQvHMHq
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSysfal8XcAhWG4YUKHVvzC7AQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fagris.fao.org%2Fagris-search%2Fsearch.do%3FrecordID%3DPL2011000466&usg=AOvVaw3SuPEkDG72PvTworQvHMHq
https://en.wikipedia.org/wiki/Full_employment
https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation
https://en.wikipedia.org/wiki/Income_distribution
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governance publiques 

Subsidy Subvention دعم الماليال  

Business-cycle cycle économique الدورة االقتصادية 
Privet Domain Le domaine privé الدومين الخاص 
Public Domain Le domaine public الدومين العام 

Contrôle financier Financial Supervision الرقابة المالية 
Depression (Recession) Dépression (Récession) الركود 
Exchange rate Taux de change سعر الصرف 

Interest rate Taux d'intérêt سعر الفائدة 

Public Goods(Also called 
collective goods) 

Biens publics السلع العامة 
Foreign exchange 

management policy 
politique de gestion des 

changes 
 سياسة إدارة سوق الصرف

Stabilization policy Politique de stabilisation سياسة االستقرار 

Loaning Policy Politique de prêt السياسة االقتراضية 
Economy policy Politique économique السياسة االقتصادية 

Public Expenditure Policy Politique de dépenses publiques السياسة اإلنفاقية 
Trade policy Politique commerciale السياسة التجارية 

Income Policy Politique de revenu سياسة الدخل 

Incomes policies Politique des revenus السياسة الدخلية 
Tax Policy La politique fiscale السياسة الضريبية 
Conjectural Policy politique conjoncturelle السياسة الظرفية 
Fiscal policy Politique budgétaire السياسة المالية 

Acyclical fiscal policy Politique budgétaire acyclique السياسة المالية الدورية 

Countercyclical fiscal policy 
Politique budgétaire 

contracyclique 
 السياسة المالية المستقرة

Budgetary policy La politique budgétaire سياسة الميزانيةال  

Monetary policy Politique monétaire السياسة النقدية 
Structural policy politique structurelle السياسة الهيكلية 

Transparency Transparence الشفافية 
Shock oil Choc pétrolière الصدمة النفطية 

Progressive Taxation Taxation progressive التصاعدية الضرائب  

Consumption tax Taxe de consommation ضريبة اإلستهالك 

Regressive Tax Taxe régressive ضريبة رجعية 

Phenomenon of le phénomène de ظاهرة  تزايد النفقات العامة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/Stabilization_policy
https://en.wikipedia.org/wiki/Incomes_policies
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX5aKkqKLcAhWFkCwKHYPwDS4QFjAEegQIABAB&url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fchapter%2F10.1007%2F978-1-349-22988-8_6&usg=AOvVaw06nH4D2Kyv5nUKedQjH3Pa
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip4J_mp8XcAhUDhxoKHWioCNYQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fjournals.openedition.org%2Fosb%2F757&usg=AOvVaw3Sagr0g71W0O8_-_Q2g8jG
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increasing public expenditure l'Augmentation Des Dépenses 
Publiques 

Budget deficit Déficit budgétaire العجز الموازني 
Economic Rationality Rationalité économique العقالنية االقتصادية 
Budget surplus Excédent budgétaire الفائض الموازني 

Corruption La corruption الفساد 
The efficiency of a tax system Système fiscal éfficace فعالية النظام الضريبي 

Purchasing power le pouvoir d'achat القدرة الشرائية 
Borrowings Emprunts القروض 

The allocative efficiency l'efficacité allocative الكفاءة التخصيصية 
Operational Efficiency l'efficacité opérationnelle الكفاءة التشغيلية 

Efficiency and 
Effectiveness of Public Spending 

L'efficience et l'efficacité des 
dépenses publiques 

 كفاءة وفعالية اإلنفاق العام

General price level Niveau général des prix المستوى العام لألسعار 
Spending multiplier Multiplicateur de dépenses مضاعف اإلنفاق 

The balanced budget 
multiplier 

Le multiplicateur de budget 
equilibré 

 مضاعف الميزانية المتوازنة

Financial accelerator Financial accelerator المعجل المالي 
Tax rate Taux d'imposition معدل الضريبة 

Interest Rate Taux d'intérêt معدل الفائدة 

Consumer price index 
Indice des prix à la 

consommation 
 مؤشر أسعار المستهلكين

Balance of trade Balance commerciale الميزان التجاري 
Blance of  Payments Balance de paiement ميزان المدفوعات 

Budget Budget الميزانية 
Balanced budget Budget équilibré الميزانية المتوازنة 

Operating Budget Budget opérationnel ميزانية تشغيلية 
Marginal propensity to 

Save 
la propension marginale à 

Epargner 
 الميل الحدي لالدخار

Marginal propensity to 
consume 

Propension marginale à 
consommer 

 الميل الحدي لالستهالك

Marginal Propensity to Expend 
La propension marginale à 

dépenser 
 الميل الحدي لإلنفاق

The Fair Tax system Système fiscal équitable النظام الجبائي العادل 
Social expenditures Dépenses sociales النفقات االجتماعية 

Administrative expenditure Dépenses administratives النفقات اإلدارية 
Consumption expenditures Les dépenses de consommation النفقات االستهالكية 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_budget
https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_budget
https://en.wikipedia.org/wiki/Spending_multiplier
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_accelerator
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_price_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_of_trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_budget
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc8r7N2qTcAhUK6RoKHRYZD9gQFjAGegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.acronymattic.com%2FMarginal-Propensity-to-Expend-(MPE).html&usg=AOvVaw3Av0-hv3rDYYNJ5tQM8SEJ
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Security expenditure Dépenses de sécurité النفقات األمنية 
Capital expenditures Dépenses d ' équipement نفقات التجهيز 
Transfer expenditure dépenses de transfert النفقات التحويلية 

Administrative expenditures Dépenses de fonctionnement نفقات التسيير 
Operating Expenses Dépenses d'exploitation نفقات التشغيل 

Development Expenditure Dépenses de développement النفقات التنموية 
Capital Expenditure Dépenses en capital النفقات الرأسمالية 

Capital expenditure Dépenses d'investissement النفقات الرأسمالية 
Public expenditure les dépenses publiques النفقات العامة 

Planned (projected) 
expenditure, 

Les dépenses prévues 
(projetées), 

 )المتوقعة(النفقات المخطط لها 

Productive and  Unproductive 
Expenditure 

Dépenses productives النفقات المنتجة والغير منتجة 

Unplanned (extraordinary) 
expenditure. 

Dépenses imprévues 
(extraordinaires) 

النفقات غير المخطط لها )غير 
 (-االستثنائية -العادية

Sustainable economic 
growth 

Croissance économique durable النمو االقتصادي المستدام 

Corporate income tax 
Impôt sur les bénéfices des 

sociétés 
 الضريبة على أرباح الشركات

Ad Valorem Tax Taxe sur la valeur ajoutée الضريبة على القيمة المضافة 

Income tax Impot sur  revenu global الضريبة على الدخل اإلجمالي 

The tax pressure La pression fiscale الضغط الجبائي 
The tax Evasion L'évasion fiscale التهرب الضريبي 
Tax expenditures Dépenses fiscales النفقات الجبائية 

Fiscal Space Espace fiscal الحيز المالي 
Tax Effort Effort fiscal  الضريبيةالطاقة  

Rentier State État Rentier الدولة الريعية 
La Viabilité Budgétaire Fiscal Sustainability االستدامة المالية 

Zones Franches Free Zones المناطق الحرة 
 Le Financement Non 

Conventionnel 
Non-Conventional Financing التمويل غير التقليدي 

Balance budgétaire Balance of  Budget رصيد الموازنة 
Gouvernance du secteur public Public sector governance حوكمة القطاع العام 
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 ختصراتقائمة الم -

 االختصار المصطلح باإلنجليزية المصطلح بالعربية

 Gross Domestic Product GDP الناتج المحلي اإلجمالي

 Consumer Price Index CPI مؤشر أسعار االستهالك

 Gross national product GNP الناتج القومي اإلجمالي

 Corruption  Perception Index CPI مؤشر مدركات الفساد

 Public Private Partnership PPP الشراكة بين القطاع العام والخاص

 Quantitave Easing QE التيسير الكمي

 Planing Programing Budgeting PPB موازنة التخطيط والبرمجة

 The public Expenditure PEX اإلنفاق العام

 Public Sector Efficiency PSE كفاءة اإلنفاق العام

 Public Sector Performance PSP أداء القطاع الحكومي

 Capital expenditure النفقات الرأسمالية
 

Capex 

 Zero based  Budgeting ZBB الموازنة الصفرية

 Abu Dhabi Investment Authority ADIA رجهاز أبوظبي لالستثما

 Arabian-American Oil Company Aramco شركة الزيت العربية األمريكية

 Ad Valorem Tax VAT الضريبة على القيمة المضافة

 The balanced budget multiplier BBM مضاعف الميزانية المتوازنة

 Operational Expenditures OPEX النفقات التشغيلية

 Capital Expenditures CAPEX النفقات الرأسمالية

 نفقات الحكوميةلل الوظيفي التصنيف

 

Classification of the Functions 
Of Government 

 

COFOG 

إحصاءات مالية الحكومةدليل   Government Finance Statistics 
Manual 

GFSM 

 مؤشر حوكمة الموارد الطاقوية
 

Resource governance index RGI 

 Investment Saving – Liquidity) السوق النقدي والسوق السلعي
Preference Money Supply) 

IS-LM 

 Marginal propensity to consume MPC الميل الحدي لالستهالك

 Marginal propensity to invest MPI الميل الحدي لالستثمار

 Marginal propensity to save MPS الميل الحدي لإلدخار

 Average Propensity to consume APC الميل المتوسط لالستهالك

 Marginal propensity to expend MPE الميل الحدي لإلنفاق

 Barrel of oil equivalent BOE برميل مكافئ نفط

https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_Domestic_Product
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_expense
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_Expenditures
https://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_propensity_to_consume
https://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_propensity_to_consume
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 State-owned enterprise SOEs المؤسسات مملوكة للدولة

 Public expenditure management PEM إدارة اإلنفاق العام

 Public Expenditure and Financial مؤشر اإلنفاق العام والمساءلة المالية
Accountability 

PEFA 

 اإليرادات إدارة فجوة تحليل برنامج
Revenue Administration's Fiscal 

Information Tool 

RA-FIT 

أداة التقييم التشخيصي  إلدارة اإليرادات 
 الضريبية

Tax Administration Diagnostic 
Assessment Tool 

TA –DAT 

 Fiscal Transparency Evaluations FTEs العامة" المالية شفافية تقييمات

 الموارد لصناعات المالي التحليل
Fiscal Analysis of Resource 

Industries 

FARI 

 في العامة المالية مخاطر تقييم نموذج

 والخاص العام القطاعين بين الشراكات
Public-Private Partnerships 

Fiscal Risk Assessment Model 

P-FRAM 

 العام االستثمار إدارة تقييم
Public Investment Management 

Assessment 

PIMA 

 صندوق النقد الدولي
International Monetary Fund 

IMF 

 دليل إحصاءات مالية الحكومة
Government Finance Statistics 

Manual 

GFSM 

 The Fund for the Regulation of صندوق ضبط الموارد
Receipts 

FRR 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
Middle East and North Africa MENA 

-Organisation for Economic Co التعاون االقتصادي والتنمية منظمة
operation and Development 

OCDE 

 World Trade Organization WTO منظمة التجارة العالمية

 International Monetary Fund IMF صندوق النقد الدولي

 Gulf Cooperation Council GCC مجلس التعاون الخليجي

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ9IXG7IzdAhXI-6QKHT4sASEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fpubs%2Fft%2Fscr%2F2013%2Fcr13285.pdf&usg=AOvVaw1RZrjqzqz5AuvDud6l1MDd
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ9IXG7IzdAhXI-6QKHT4sASEQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fpubs%2Fft%2Fscr%2F2013%2Fcr13285.pdf&usg=AOvVaw1RZrjqzqz5AuvDud6l1MDd
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4t6O47YzdAhWKDewKHcawAzMQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fnp%2Fseminars%2Feng%2F2013%2Fasiatax%2Fpdfs%2Fmasters.pdf&usg=AOvVaw256J_DawQ5MaefEtF1tpRi
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4t6O47YzdAhWKDewKHcawAzMQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fnp%2Fseminars%2Feng%2F2013%2Fasiatax%2Fpdfs%2Fmasters.pdf&usg=AOvVaw256J_DawQ5MaefEtF1tpRi
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiwoMPc7ozdAhUN-qQKHdAICqwQFjAEegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tadat.org%2F&usg=AOvVaw2MC4R67xnpr0eA7HyS1hDx
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjElpvj74zdAhULwAIHHVvmDKIQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fnp%2Ffad%2Ffari%2F&usg=AOvVaw2hAKfYFVAEeWLeoYv27Sgs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjElpvj74zdAhULwAIHHVvmDKIQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fnp%2Ffad%2Ffari%2F&usg=AOvVaw2hAKfYFVAEeWLeoYv27Sgs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE9N7874zdAhUKMuwKHfIrBoAQFjAHegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Flibrary.pppknowledgelab.org%2FWorld%2520Bank%2520Group%2Fdocuments%2F2893%3Fref_site%3Dkl&usg=AOvVaw0jqa3VKzHVTSpnwlGQEr5Q
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE9N7874zdAhUKMuwKHfIrBoAQFjAHegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Flibrary.pppknowledgelab.org%2FWorld%2520Bank%2520Group%2Fdocuments%2F2893%3Fref_site%3Dkl&usg=AOvVaw0jqa3VKzHVTSpnwlGQEr5Q
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 تمهيد
أدوات السياسة املالية اليت تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها   أهم مناإلنفاق العمومي  سياسة عتربت     

االت  ااملرجوة، والوسيلة اليت تتيح هل تلف  ها االقتصادية واالجتماعية، وممارسة دورها التدخلي يف  فيذ برا ت
شاط االقتصادي, و  زية املتبلو بالدرجة األو مستمدة ذلك أوجه ال يوك زية وال ة أعقاب أزمة ر من األفكار الك

 .وأزمات الركود التضخمي على التوا الكساد العاملي  
احها يف انتشال االقتصاد العاملي من براثن أزمة      زية و ظرية الك الكساد الدور البارز يف لقد كان لظهور ال

رجات التحليل االقتصادي الكلي يف  السياسة االنفاقية  استخدام  كجزء من السياسة االقتصادية وكإحدى 
فاظ على  قدية واملالية للدولة، التوازناتا د ترا ال و ع الطلب الكلي جفع ا االقتصاد  مبختلف مركباته  وا

اح الركود قيق أهدافها تلقائ  ال ميكن تصور  ا وباملستوى املطلوب من الكفاءة دون وجود سياسة يالدولة يف 
قيق توازناهتا تساعد على ذلك،  فاقيةإن فيز االقتصاد و حيث تعمد الدولة إ زيادة نفقاهتا العمومية بغرض 

قدية امية ؛املالية وال طبق ذلك على الدول ال  ؟لكن  السؤال الذي يطرح هل ي
امية  إن أهم ما      د  فالتوسع يف سياستها االنفاقية هو دورية سياسة موازنتها،مييز الدول ال رجات  إال يست

ظرية االقتصادية بقدر ما ،  ويتضح ذلك   ال يتوقف على مدى قدرهتا على استدامة مصادر متويلها بالدرجة األو
موية،  ددةجليا يف الدول الريعية اليت تعتمد على مصادر  حيث تتوسع يف اإلنفاق يف متويل سياساهتا الت

امي  هار دالعمومي إبان إز  ، تصاديةوغري اق ريوعها والذي عادة ما تتحكم فيه عوامل اقتصادية عوائدها ووت
و تقييد يف أوقات تراجع األسعار؛  فط كملعل وتتجه  رد أساسي لتمويل موازناهتا و الدول  اليت تعتمد على  ال

ها خري مثال على ذلك. زائر  واليت م اإلمارات العربية املتحدة، حيث استفاقت  واململكة العربية السعودية وا
ة هذ الدول  صف الثاين من س ذ ال فطية اليت تفشت م شاشة توازناهتا ، على حقيقة ه2014خالل األزمة ال

قدية واملالية فطية،  للعوائد املتأتية وموازناهتا العموميةنظري تبعية اقتصادياهتا  ال ططاهتا  فجلمن الصادرات ال
يتومية االقتصادية وسياساهتا العم يات القرن املاض ب ذ سبعي فطية عوائدهااملتأتية من  ي على املوارد املاليةم  ؛ال

ز  فط فيها ذلكعلى ائر كمثال فا من صادراهتا، وتعتمد عليه يف متويل املوازنة حبوا  %97ما يقارب  ميثل ال
ام.  %35 يسهم حبواكما ، 55% اتج احمللي ا ساسية  جعلوهو وضع يف تركيبة ال زائري شديد ا االقتصاد ا

اصلة يف سوق ال بؤ بسعر والتأثر بالتغريات ا  .فط خاصة يف ظل صعوبة الت
فطية الصدمةإن     قدية عن هشاشة أبانت األخرية ال زائر واململكة العربية  التوازنات املالية وال يف كل من ا

، يف حني %50 مواردها يف املتوسط حبوا، حيث تقلصت السعودية واإلمارات العربية املتحدة )بشكل متفاوت(
يف  ةغري مسبوق تسجل عجوزات الدول الثالثة اتاستمر اإلنفاق العمومي بوترية عالية جدا، ما جعل موازن

ة  هذ االختالالت، لعل املستعجل فيها هو ترشيد وحوكمة  و عليها السعيم حتوهو ما رصيدها،  معا
قالسياسة االنفاقية من خالل  فقة العموميةضبط حجمها وتوجهاهتا، مبا  يف الوصول إ  ق كفاءة وفعالية ال
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دوق ال وكمة الواردة ضمن أدبيات املؤسسات املالية الدولية، وعلى رأسها ص قد أهدافها كجزء من متطلبات ا
ك   .العامليالدو والب

و حوكمة السياسات االنفاقية مطلبا أساسيا       ا   يف االقتصاديات املعاصرة، السيمالقد أضحى اال
امية م فاظ على املوارد العامة ها، مناالقتصاديات ال فقة العمومية وتاليف  أجل ا قيق كفاءة ال التبذير و

  موارد غري مستدامة يف متويل نفقاهتا.على  اعتمادهاتواصل  ظلري، خاصة يف واإلسراف وسوء االستخدام و التدب
زائر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة شرعتويف هذا السياق   يف تطبيق العديد من ا

موية جديدةرؤية تبين لمحاولة كتتفق يف جوهرها  تلف إ حد ما يف أساليبها و  اإلجراءات والتدابري،   ،ت
فقات  تعتمد قق استدامة مصادر متويل ال ويع مصادر الدخل الوطين، مبا  ويع قاعدة االقتصاد الوطين وت على ت

 .متطلبات سالمة األداء املا للدولة وفق   العمومية
ة استخدامها       فقات وعقل بع من كون سياسة ترشيد ال يف ظل إن طرح فكرة حوكمة اإلنفاق العمومي ي

فقة  وكمة، باعتبارها الكيان القائم بال جاح دون التزام  الدولة وهيئاهتا مبتطلبات ا ها ال ة ال ميك التحوالت الراه
فيذها والرقابة على استخدام إ غايةانطالقا من تقديرها  ،العمومية  ا.اهتت

  : إشكالية البحث -1    
اءا على القضايا املثارة    فطية  من  اإلنفاقسياسة حول  سابقاب و حوكمتها بعد الصدمة ال ا  العمومي واال

ل الدراسة، قدية واملالية للدول الثالثة  فاظ على التوازنات ال  :للبحث كالتا التساؤل الرئيس ميكن طرح أجل ا
قدية والمالية في  اإلنفاق ياسةما الدور الذي تلعبه حوكمة س      كل من   العمومي في تحقيق التوازنات ال

 ؟ العربية المتحدة  واإلمارات العربية السعودية الجزائر والمملكة
 الفرعية: التساؤالتمن  العديدبلورة ، ميكن انطالقا من التساؤل الرئيس

  ؟االنفاقيةالسياسة  هي أهم مرتكزات حوكمةما 
 فقاتصادر متويل م فيما تتمثل انسها؟ ما و  ؟،يف الدول الثالثة العمومية ال  مدى تقارهبا أو 

  قيق  استطاعتهل فطية  الصدمةتبعات  يف ظل نفقاهتامتويل  مصادراستدامة الدولة الثالثة   ؟األخريةال
  ة صف الثاين من س ذ ال فطية م قدية واملالية يف الدول  2014كيف أثرت األزمة ال على التوازنات ال

 ؟ةالثالث
   على ضوء  "رؤية   االنفاقيةوكمة سياساهتا العربية املتحدة ما هي اإلجراءات املتخذة يف اململكة

 ؟"2030السعودية 
  وكمة سياساهتا زائر  موذج االق  االنفاقيةما هي اإلجراءات املتخذة  يف ا  تصاديعلى ضوء  "ال

ديد مو ا  ؟"لل
  على ضوء  "رؤية   االنفاقيةوكمة سياساهتا العربية املتحدة  ماراتاإليف  ما هي اإلجراءات املتخذة

 ؟اإلمارات"
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  ؟االنفاقيةماهي العقبات اليت تواجه الدول الثالث يف حوكمة سياستها 
 ظام االقتصادي ه مستداماً، أم االج-هل يعترب منط اإلنفاق الذي تتبعه هذ الدول وال اجم ع  تماعي ال

 يعاين من خلل؟
  وكمة؟  إ أي مدى استطاعت سياسات ضبط املالية العمومية يف الدول الثالث أن تستجيب ملبادئ ا
  تعزيز الرقابة والشفافية املالية للحفاظ على األموال ل الدول الثالثةما هي اإلجراءات املتخذة من طرف

 العامة وترشيد اإلنفاق العام؟ 

   قيق توازناهتا  اإلنفاقحوكمة سياسة   حبق ثالثالرؤى اإلسرتاتيجية للدول ال هل تستطيع العمومي  و
قدية  ؟املالية وال

   :البحث فرضيات -2
طلق البحث من الفرضيات التالية كإجابة مؤقتة          :سالفاألسئلة املطروحة ألهم اي
     ة فط يف دورية املوازنات العمومية يف الدول الثالثة، جعلت سياساهتا االنفاقية رهي لتقلبات أسعار ال

  األسواق الدولية؛

  قدية واملالية للدول الثالثة؛ فط يف السوق الدولية له انعكاسات سلبية على التوازنات ال  تراجع أسعار ال

 وكمة تقتضي د إعداد الربامج االنفاقية من  تحقيقب التزام اهليئات العمومية ا الرتشيد واملسألة والرقابة ع
د تطبيقها من جهة ثانية؛  جهة، وع

  قدية واملالية يرتبط مبدى قدرة الدولة على  اح حوكمة قيق التوازنات ال سياسات اإلنفاق العمومي يف 
  ؛ميثاق املمارسات السليمة للمالية العموميةتطبيق 

  قيق  أهدافها يتوقف على الوفاء مبتطلبات حوكمة سياسات اح الرؤى اإلسرتاتيجية يف الدول الثالثة يف 
ويع االقتصادي اح اإلصالحات اهليكلية وسياسات الت  .اإلنفاق  و 

 قيق حوكمة  التطبيقات السليمة للمالية العمومية تفاوت الدول الثالثة يف جعلها تتفاوت يف القدرة على 
  سياساهتا االنفاقية؛

 أسباب اختيار الموضوع: -3
بع من األسباب والدوافع         التالية:الذاتية واملوضوعية إن اختيارنا هلذا املوضوع ي

  قدية واملالية يعترب املوضوع من أهم املستجدات على سات اسيكونه يعاجل   ،ةياحمللية والدولالساحة ال
اهات حوكمتها اإلنفاق العمومي   ؛وا

  ال اإلنفاق العمومي وما يؤدي إليه من وكمة الرشيدة يف  كون املوضوع يتعلق بتطبيقات مبادئ ا
فقات جاعة والفعالية يف صرف ال قيق ال فاظ على التوازنات املالية للدولة؛  ،رشادة اإلنفاق و  وبالتا ا

    اول بني املرحلة اإلدارية و املرحلة  يف حقيقة األمر يربط العمومي  اإلنفاقحوكمة سياسات  موضوعت
اغمبشكل  احملاسبيةو املالية  قدي للدولة؛  مت قق االستقرار املا وال  مبا 
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 وض يف موضوعات التمويل العام والسياسات االقتصادية الكلية، كما أن املوضوع   رغبة الباحثة يف ا
صص الباحثة.يدخل   ضمن 

  أهمية البحث:  -4 
 ،من شواغل صانعي السياسات على الصعيد احمللي والدو حوكمة اإلنفاق العمومي ت قضيةلقد أصبح     

ديدا  فطية املتوالية اليت تعرضت هلا االقتصاديات الريعيةبعد و يف التقليل من   ا فعاليته ، حيث أثبتالصدمات ال
امي اإلنفاق العام املقرتن بتعاظم العوائد املخصصة لتمويله.  االنعكاسات السلبية لت

زائر، اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة على غرارهاالدول معظم جعل كل هذا      تعمل على  ا
وكمة صار مواردها التمويليةخاصة يف ظل  ،االنفاقيةيف سياساهتا  ترسيخ مبادئ ا ما جعل موضوع ، وهو ا

ا حوكمة اإلنفاق العمومي  دوات العلمية واملتخصصةيتبؤ  صدارة امل  .قشات وال
تلف يكتسي  وعليه فهذا البحث    تهجة يف  توجهاتأمهيته من كونه يبحث يف  سياسات اإلنفاق العمومي امل

ل الدراسة املطبقة لضبط  هاته الدول بعد اإلصالحات  الذي أحرزته التقدم من خالل مقارنة قدر الدول 
عوامل  إبرازكذا و  ،حوكمة اإلنفاق العمومي مبختلف أبعاداولة ضبط مفهوم  ناهيك عنأوضاع ماليتها العامة، 

احه فاظ على التوازن الدور الذي تلعبه هذ األخريةواستقراء  ؛ومتطلبات  قدية واملاليةيف ا على والوقوف ، ات ال
ل الدراسة حجم التحديات اليت  د تصحيح مسار سياساهتا االنفاقية . تواجه الدول   ع

 يلي: ما البحث يف أهدافميكن حصر   بحث:ال أهداف -5
 ظري التأصيل املسامهة يف تلف املفاهيم املرتبطةحوكمة اإلنفاق العمومي مفهوم ــ ل ال  ؛به و

 قدية واملالية و  حوكمة اإلنفاق العموميطبيعة العالقة بني  اولة ضبط من خالل استقراء التوازنات ال
 تلف الدراسات ذات الصلة؛

   ؛االنفاقيةسياساهتا مسار تصحيح يف  ل الدراسةالبلدان  أحرزتهاولة معرفة قدر التقدم الذي 
و حوكمة سياسة   العمومي؛ اإلنفاقوتوجهاهتا 

   قدية واملاليةعلى  لسياسة اإلنفاق العاماملختلفة  التأثرياتمعرفة اولة  ؛التوازنات ال

  اصل يف مسار السياسة  التطورحجم  الوقوف علىلة و ا يف الدول الثالث بعد  االنفاقيةا
موية ة ورفع كفاءة اإلنفاق العمومي؛ )الرؤى( اإلصالحات املطبقة ضمن اسرتاتيجياهتا الت    القاضية بعقل

  ل الدراسة يف ترشيد سلوكها اإل نفاقي وانعكاسات ذلك الوقوف على قدر التقدم الذي حققته الدول 
قدية واملالية؛  على توازناهتا ال

  فط من خالل سياسات  الدول الثالثاولة معرفة أي من استطاعت أن تتخلص من التبعية لربميل ال
ويع االقتصادي اليت انتهجتها   ؛الت



 المقدمــة العامـــة
 

 ه
 

  يتالوقوف على التحديات الحصر متطلبات حوكمة السياسات االنفاقية يف الدول الثالث و  اولة 
و مسار تواجه  تهحوكمة اإلنفاق العمومي ها   .اوسبل معا

 :للبحث البعد الزماني والمكاني -6
اعلى لبحث باألساس البعد الزمين ل تركز      ة األو من  نالثام من معطيات وبيانات  ما أتيح ل  عشر س

د تعقب  العقود السابقةمع العودة أحيانا إ   ،األلفية الثالثة ل  السياسة من القرن املاضي ع االنفاقية يف الدول 
د العودة إ أساسيات أو ، الدراسة فقات العمومية وتطوراهتا ع فقد تركز يف الدول الثالثة  البعد املكاين أما  ،ال

  .زائر، اململكة العربية السعودية،  اإلمارات العربية املتحدة (ل الدراسة ) ا

هجية البحث:أدوات  و  -7  م
 مت االعتماد يف إعداد هذا البحث على األدوات التالية:أدوات البحث:  -7-1

  ؛واملالية العامة والسياسات االقتصادية الكلية باالقتصاد الكلياملواضيع املتعلقة 

   ،مية اد املصارف العربية....؛لة السياسات، الدوريات املتخصصة؛ كمجلة التمويل والت  لة ا

   وك املركزية للدول ؛ تقارير الب ك الدو قد الدو والب دوق ال التقارير املتخصصة: كالتقارير الدورية لص
ظمات الدولية...اخل  ؛الثالث، ، تقارير وزارات املالية ؛ ، تقارير امل

 قد العريب دوق ال ، ص قد الدو دوق ال  ،اإلحصاءات الدورية الصادرة من اهليئات املتخصصة كص
ظمة األقطار العربية األوابك،....؛  م

 قد الدو والعريب..اخل دوق ال ك الدو وص  .قاعدة البيانات الدولية ؛ كقاعدة بيانات الب

هجية البحث : -7-2   م
هج الوصفي التحليلي       لإلجابة على تساؤالت البحث واثبات أو نفى صحة فرضياته مت االعتماد على امل

هج املقارن، د توصيف سياسة اإلنفاق العمومي مبختلف أبعادها  وامل هج الوصفي التحليلي ع حيث استعمل امل
ليل  د وصف و ظرية، وع فقات العموميةال ليل  سياسات اإلنفاق العمومي يف مفهوم حوكمة ال د  ، وكذا ع

زائر،  تلف ا العربية املتحدة السعودية واإلماراتاململكة العربية ا داول والبيانات واملؤشرات املالية باستعمال 
تاجات حول سريورة توجهات سياساهتا  قدية للوصول إ مجلة االست مدى  ليتم يف األخري  مقارنة ؛االنفاقيةوال

قيق  و حوكمة نفقاهتا اتوازناهتقدرة  الدول الثالثة على  قدية واملالية يف ظل توجهها  خاصة بعد الصدمة  ال
فطية   .األخريةال

 الدراسات السابقة:  -8
فقات العمومية من وجهة نظر مالية حبتة، دون    اولت موضوع  ترشيد ال اك العديد من الدراسات اليت ت ه

هات اإلدارية  وسلوكها يف اإلنفاق  وإجراءاته، ولعل من أهم هذ الدراسات نذكر ما يلي:  االهتمام كثريا با
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وان دراسة قياسية لمؤشرات  1(2017 )راسة ميهوب مسعودد -  االقتصادي االستقرارالموسومة بع
حاول الباحث يف هذ ، 2015-1990للفترة بين) االقتصاديةالكلي في الجزائر في ضوء اإلصالحات 

قيق اإلصالحات وبرامج اإلنعاش  زائر خالل الفرتة   االقتصاديالدراسة تقييم مدى  املعتمدة من قبل ا
ديد أهم املتغريات املؤثرة يف االقتصادي لالستقرار(  1990-2014)  الكلي املستدمي، وذلك من خالل 

مو  ارجي واليت تشكل املؤشرات الرئيسية االقتصاديسلوك كل من ال  لالستقرار، التضخم، البطالة والتوازن ا
كُّما يف سلاالقتصادي ارجية هي األكثر   االستقراروك مؤشرات ، وقد توصل الباحث إ أن املتغريات ا
ارج يف تلبية  االعتماداملوسعة واليت زادت من عمق  االنفاقيةالكلي خصوصا يف ظل الربامج  االقتصادي على ا

وط شيط اآللة اإلنتاجية احمللية امل عكس على ت قيق   املتطلبات الداخلية ، هذا األمر الذي مل ي  االستقرارهبا 
تج أن التح هو ظريف وسرعان ما يزول بزوال  االقتصادي االستقرارسُّن املالحظ يف مؤشرات املستدام، حيث است

 األسباب احملدثة له
مية ، 2(2016)دراسة طارق قدوري  - وان مساهمة  ترشيد اإلنفاق الحكومي  في تحقيق الت الموسومة بع

إ الدور  عرج الباحث يف دراسته هذ  (،2014-1990االقتصادية )دراسة تطبيقية في الجزائر للفترة 
مية، حيث قام قيق الت كومي يف  الذي تلعبه السياسة املالية يف  اهات اإلنفاق ا مية وا بتحليل متغريات الت

زائر  للفرتة) مية 2014-1990ا قيق الت ( ، كما تعرض إ الدور الذي يلعبه ترشيد اإلنفاق العام يف 
تـــائج أمههـــا:  االقتصادية، وقد  موعـــة مـــن ال زائـــرأن خلصـــت الدراســـة إلـــى  كـــومي فـــي ا  يلعب  اإلنفـــاق ا

ريك عجلة االقتصاد كما توصل   توجــــه الدولــــة االجتمــــاعي. يًم عن اســــتمرار تزايــــد أن  ، و دورا كبريا يف 
ميـــة الشـــاملة ، ترشـــيد هـــذا اأن  الباحث  ـــدم الت ـــاالت  ـــو  املزيـــد مــن  من شأنه تشجيع إلنفـــاق وتوجيهـــه 

ميــةاإلنفــاق علــى الصــحة والتعلــيم ملــا هلــ  ؛م مــن قــوة دافعــة للت
ة - وان "  دراسة كردودي صبري ترشيد اإلنفاق العام  ودور في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة في بع

ة  علوم ا ر دكتو  أطروحة، وهي  "اإلسالمياالقتصاد  ، حيث متحورت 2014مقدمة يف جامعة بسكرة س
ة العجز املوازين يف االقتصاد  البحث يف كيفية مسامهة  إشكالية فقات العمومية يف معا سياسة ترشيد ال

فقات اإلس ة اإلشكالية يف مخسة فصول، توصلت يف هناية البحث إ أن سياسة ترشيد ال المي، وقد مت معا
ه  فقة العمومية يف االقتصاد اإلسالمي ع ظام املا اإلسالمي بسبب اختالف مفهوم ال العمومية تعترب جوهر ال

 يف االقتصاد الوضعي. 

                                                           

1
زائر يف ضوء اإلصالحات  االقتصادي االستقرارميهوب مسعود،دراسة قياسية ملؤشرات   (، أطروحة دكتورا يف 2015-1990للفرتة بني) االقتصاديةالكلي يف ا

مد بوضياف املسيلة،   ،2017-2016العلوم التجارية، جامعة 
2
قيق ا   كومي  يف  زائر للفرتة دراسة طارق قدوري ،مسامهة  ترشيد اإلنفاق ا مية االقتصادية )دراسة تطبيقية يف ا (، أطروحة دكتورا يف 2014-1990لت

مد خيضر بسكرة، م العلو   .2016-2015االقتصادية، جامعة 
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ي أبو الفتوح - وان الجوانب االقتصادية والمالية في  :3(2014)دراسة يحيى عبد الغ الموسومة بع
اول الكاتب امليزانية العامة للدولة، مكوناهتا  الميزانية العامة للدولة، ، كما قام بتوضيح أمهية امليزانية وضوابطهات

ماذج والتعليمات امل  طبقة. العامة وأحدث طرق إعدادها ومناذج تطبيقها يف اململكة العربية السعودية وفقا لل
هج اإلنضباط : 4(2014)دراسة بن عزة محمد  - وان"ترشيد اإلنفاق العام باتباع م الموسومة بع

ليل للسياسة م املرتبطة برتشيد اإلنفاق العامتعرض من خالهلا الباحث إ املفاهيباألهداف"   ، كما قام بتقييم و
زائر، وتوصل  إ أن  االنفاقية باألهداف يف إطار امليزانية العامة شرط مهم من أجل الوصول إ  االنضباطيف ا

قيق برامج اإلنفاق العام لـأهدافها   .الرشادة املثلى يف 
IFAC» « (2013)5دراسة  -

وان" :  Good Governance in the Publicالموسومة بع

Sector"  ركزت هذ الدراسة على الدور الذي يلعبه القطاع العام من خالل سياسة اإلنفاق العام  حيث
أفضت نتائج الدراسة إ  وقد األنظمة  التشريعات القانونية يف دعم السياسات االقتصادية للدول ؛ وكذلك دور

سني األداء يف القطاع العام  وكمة من شأهنا  أن تعزيز الشفافية، واملساءلة ، واملشاركة وغريها من مبادئ ا
باعتبار أهنا تقوم بتدقيق فعال من شأنه كشف حاالت الفساد واالحتيال، مما يؤدي إ  حقيق نتائج فعالة 

قيق الرفاهية بوجه عام.    و
وان الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق العام  :6(2012)سـة شـعبان فـرجدرا - الموسومة بع

 والحد من الفقر، تعرضت الدراسة لدور مبادئ الحكم الراشد في ترشيد السياسة اإلنفاقية للحد من الفقر،
دوديـة مـوارد الدولـة، باعتبار أن تكر  ـامي حاجيـات األفـراد و كم الراشد من شأنه خاصة يف ظل ت يس مبادئ ا

قـق  يـد للمـوارد وترشـيد اإلنفـاق مبـا  تقليل ظاهرة الفساد وتبديد املال العام، وباملقابـل يـساعد يف التـسيري ا
كومـة   .أألهـداف املـسطرة مـن طـرف ا

وان ، 7(2012)أحمد محمد رفعت خميس فؤاد محمد دراسة - في تحقيق دور الحوكمة الموسومة بع
يف هذ الدراسة لطبيعة مفهوم  الباحث  عرضت، االستدامة المالية واالقتصادية للموازنة العامة في مصر

وكمة وأسباب ودوافع  ية واالقتصادية واألكادميية، مع إبراز الدور  هتانشأا من حيث العوامل اإليديولوجية والف
اهات االقتصادية لتعريفات  ليل لبعض اال ديد يف بلورته وصياغته، و ايب الذي لعبه االقتصاد املؤسسي ا اإل

وكمة، وضوابط وآليات تفعيلها داخل كافة مؤسسات الدولة خاصًة جهاز املوازنة  العامة للدولة وفًقا للحالة ا
                                                           

3
شر،  وانب االقتصادية واملالية يف امليزانية العامة للدولة، اإلدارة العامة للطباعة وال  . 2014 اململكة العربية السعودية، ىي عبد الغين أبو الفتوح، ا

4
مد،    قيق أهداف السياسة االقتصادية يفبن عزة  ليلية قياسية لدور اإلنفاق العام يف  هج اإلنضباط باألهداف"دراسة  زائر"، ترشيد اإلنفاق العام باتباع م  ا

، يل شهادة الدكتورا  .2015-2014بوبكر بلقايد، تلمسان، صص تسيري املالية العامة، جامعة أ أطروحة مقدمة ل
5
 International Fderation of Accountatnts « IFAC» ,Good Governance in the Public Sector—

Consultation Draft for an International Framework, september 17 ,2013. 
6
د من الفقر:   كم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام وا زائر)ا يل شهادة الدكتورا يف علوم التسيري 2010-2000دراسة حالة ا (، أطروحة مقدمة ل

زائر   .2012-2011، 3، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  التجارية وعلوم التسيري، جامعة ا
7
مد  قيق االستدامة املالية واالقتصادية للموازنة ، مد رفعت مخيس فؤاد  وكمة يف  يل شدور ا قوق، كلية هالعامة يف مصر، أطروحة مقدمة ل ادة الدكتورا يف ا

قوق، قسم االقتصاد واملالية، ها، ا .2012  جامعة ب
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ديث نسب املصرية، وذلك بعد إرساء ظور االقتصادي ا يف األوساط العربية، يف ظل دعم  يااأُلطر العامة لذلك امل
 قيم الشفافية ومبادئها وآلياهتا. 

)ShonchoyA . S. ) 2010 دراسـة -
وان": 8  the What is Happening withاملوسومة بع

ExpenditureGovernment  

 A Panel Data Study -of Developing Countries  "بدراسـة اآلثـار االقتـصادية احملتملـة  الباحث  قـام
اميـة تـضم  لـسياسة اإلنفـاق موعة من الدول ال  "باسـتعمال2004/1984دولـة،خالل الفـرتة ، 111العام على 

Panel "Models ،ديدهذ الدراسة على ترتيبات  وقد ركزت وكمة يف القطاع العام ؛  ا على مسؤوليات ا
اضع للرقابة يف القطاع العام حيـــث خلـــص إ أن التغيـــريات الـــسياسية واملؤســـسية، وممارســـات  جهاز اإلدارة ا

مية  اإلنفاقمج املؤسسات العمومية أثرت بشكل كبري على دور برا الفـــساد املتفـــشية يف العام يف إحداث الت
 . االقتصادية

وان" Kagundu Paul" (2006)9 دراسة" -   ,The Quality of Governance: الموسومة بع

Composition of Public Expenditures, and Economic Growth: An 
sDepartment of Economic , Empirical Analysis"، ظري  قامت هذ الدراسة بالتحليل ال

ت الدراسة   مو االقتصادي يف قسمها األول، أما يف القسم الثاين فقد عا وكمة على ال والتجرييب لتأثري أبعاد ا
تائج التجريبية  وقد توصلت ال ليل التأثري م فقات العامة نظريا  تسعى هذ الرسالة إ  وكمة على ال تأثري أيعاد ا

دا تج واليت استخدم فيها منوذج اإل فقات العامة حيث است وكمة على ال رات  إ وجود تأثري قوي ملؤشرات ا
عكس على كفاءة اإلنفاق وتوجهاته وكمة ت                                                                                                                                                                                                                            , الباحث أن جودة ا

 » ,Benedict Clements, Christopher Fairclothدراسة  -

»and Marijn Verhoeven (2007):"وان  Expenditure in Latin  Publicالموسومة بع

 Policy IssuesAmerica: Trends and Key  ،" عاجل الباحثون من خالل هذ الدراسة
يــة خــالل الفــرتة اال كــومي يف أمريكــا الالتي حيــث  ،2006-1990اهـات والتقلبـات الدوريـة لإلنفـاق ا

فقــاتت الدراسة خلــص فقات ، وترية متصاعدة خالل هذ الفرتة عرفت لعامةا إ أن ال االجتماعية ، السيما ال
ـاك تاج أن ه  اال كبريا لتحسني كفاءة االستثمار العام والتوظيف العام، واإلنفاق االجتماعي. ومت اسـت

ا الدراسةوعموما اإلضافة اليت جاءت هبا     انب املا واحملاسيب  تتمثل يف عدم اقتصارها   خاصت على ا
تلف هيئات الدولة القائمة باإلنفاق العمومي،  انب اإلداري واملتمثل يف  لإلنفاق العمومي، بل تعدته لتمزج ا

                                                           
8
 A. S. Shonchoya, What is Happening with the Government Expenditure of DevelopingCountries - A Panel 

Data Study, Journal of Public Economics,Japan,2010 

9 Paul Kagundu, The Quality of Governance, Composition of PublicExpenditures, and Economic Growth: An
Empirical Analysis , Department of Economics , A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Andrew Young School of Policy Studies of Georgia 
State University, 2006. 
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فقات العمومية وإجراءات إنفاقها  وااللتزام  فكلما التزمت هذ اهليئات وكمة الرشيدة يف  تقدير ال مببادئ ا
قيق أهدافها  بكفاءة وفعالية.بقواعد الشفافية وخضع فقة العمومية   ت للمساءلة والرقابة كلما استطاعت ال

  تقسيمات البحث: -9
ا صحة الفرضيات، اختبار مدى و البحث إشكاليةعلى  اإلجابةجل أمن      فصول أربعة إتقسيم البحث  ارتأي

ها أمهيته إشكالية البحث وإبرازتسبقهم مقدمة عامة تتضمن طرح   افأهد كذاو  ،والفرضيات اليت انطلق م
هجية البحث وأدوات  .هتقسيماتالدراسات السابقة و  باإلضافة إ  وم

إ  من خالل العودة يف البداية املفاهيم املتعلقة بسياسة اإلنفاق العمومي لضبط الفصل األول خصص    
فقات العامةحول  عموميات ي لتطور  ،ال فقات العامةمن خالل التأصيل التار كذا و  ،يف الفكر االقتصادي ال

االقتصادية اآلثار تلف الرتكيز على مع  املاليةسياسة اإلنفاق العمومي باعتبارها جزء من السياسة باولة اإلملام 
دثها  االقتصادي قيق التوازن يف الذي تلعبه  للدورإضافة إ التطرق سواء بطريقة مباشرة  أو غري مباشرة، اليت 

انطالقا  ،العمومي مرتكزات حوكمة سياسة اإلنفاق لة الوقوف علىو ا إ الفصل الثاني يف حني خصص ،عامة
ظري اإلطارضبط  ا، ليتم بعدهاتزايد اإلنفاق العمومي ومسبباهتظاهرة التطرق إ معامل من  وكمة سياسة  ال

قيقاليت امليكانيزمات  أهم وكذا ،العمومي اإلنفاق قف بعدها على ،كفاءة اإلنفاق العمومي  تستوجب  أهم  ل
قد الدو لتحقيق حوكمة سياسات اإلنفاق العمومي دوق ال  .املقاربات اليت مت طرحها من قبل ص

زائر)  الدول الثالث تحليل  سياسات اإلنفاق العمومي يفل فقد خصص  لثالفصل الثا أما   اململكة العربية  ،ا
زائر,  العمومي اإلنفاقسياسة  ليلمبحاولة  همت استهاللحيث  ،السعودية، اإلمارات العربية املتحدة( من يف ا

ليل زائر  اإلنفاقتلف مؤشرات  خالل  ليل ، ومتطلبات استدامة مصادر متويله العمومي يف ا ليتم بعدها 
فقات العامة يف اململكة السعمن خالل  العربية السعوديةاململكة االنفاقية يف  السياسية ودية وإبراز ليل تطور ال

ا بعدها مث تلف مؤشرات تطورها، فقات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدةب قم ختم تحليل تطور ال ، ل
أما الفصل الدول الثالث، أهم مؤشرات التوازن االقتصادي يف  الفصل بتحليل تأثريات  السياسة االنفاقية على

صيصه لطرح فكرة الرابع قدية واملاليةكمدخل لحوكمة اإلنفاق العمومي   فقد مت  يف الدول  تحقيق التوازنات ال
قدية واملالية امبحاولة الوقوف على انعك الفصل استهلالثالثة، حيث  فط على التوازنات ال سات تقلبات أسعار ال

امث  يف الدول الثالثة، تلف مؤشرات   ليل مقارن لسياسات اإلنفاق العمومي يف الدول الثالث قدم من خالل 
تلف  للدول  اإلسرتاتيجيةإجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن الرؤى اإلنفاق العمومي، ليتم بعدها الوقوف على 

ختتم الفصل بطرح أهم متطلبات الثالث فاظ  حوكمة السياسات االنفاقية يف الدول الثالثةتعزيز ، ل من أجل ا
قدية واملالية.    على توازناهتا ال

نتائج اختبار وإبراز البحث،  مت التطرق إليها يف هذا اليتمت  حوصلة أهم األفكار  خاتمة البحث ويف    
تائج  الفرضيات ها، إ جانب إبراز ال ، باإلضافة إ االقرتاحات مت التوصل إليها اليتاليت مت االنطالق م

ا تقدميها، مع تقدمي بعض  اليتوالتوصيات   .سب أهنا تشكل آفاقا وامتداد هلذا البحث اليتواضيع املارتأي
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 :صعوبات إعداد البحث -10
  بسياسات اإلنفاق العمومي يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية قلة الدراسات األكادميية املتعلقة

 ؛تحدةامل

  بأبعاد  حوكمة اإلنفاق العموميصعوبة حصر وتركيز واختصار الدراسة وذلك لتشابك وتوسع موضوع
قدية واملالية من جهة أخرى،  ،من جهةلفة املخت وبالتا صعوبة حصر واملتغريات اليت تعرب عن التوازنات ال

دثه حوكمة اإلنفاق العمومي على هذ التوازنات   ؛وقياس حجم التأثري اليت 

  ل صول على املعطيات البيانات املالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة مقارنة ببقية الدول  صعوبة ا
 .الدراسة
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 تمهيد:
فقات تعد        االقتصادية أهدافها قيق يف الدولة تستخدمها ال من أهم أدوات السياسة املالية العامة ال

كومة برامج تبنيمن جهة أخرى و  العامة، األنشطة مجيع تعكس فهي من جهة واالجتماعية،  امليادين يف ا
ها كل صصتخ  اعتمادات شكل على املختلفة اجات لتلبية م  نفع أقصى قيق وراء سعيا لألفراد، العامة ا
فقاتعرفت نظرية فقد ؛ ويف خضم ذلك ممكن مجاعي  أنواعها مفهومها، حيث تطورا كبريا من العامة ال
ذ ظهور األفكار الك خاصة، كمها ال والقواعد  .تدخلها االت وتعدد الدولةدور  تطورو  زيةيم

فقات العامة يف       يد لدور ال قيق وقصد الفهم ا ياة االقتصادية وكيفية استخدامها يف   التوازنا
دثها على متغريات االقتصاد الكلياالقتصادي ومعرفة  ا اآلثار ال  على تسليط الضوء  يف البداية وجب علي

ها وتطوراهتا وتقسيماهتا و مفهومها تطور  وع من التحليل اآلثار املتمخضة ع الدور  لتعرف على ا ، وكذااملعمقب
قيق األهدافالذي تضطلع به السياسة االنفاقية   االقتصادية واالجتماعية للدولة. يف 

حاول يف هذا الفصل      ظري خالل إطارهاسياسة اإلنفاق العمومي من  التطرق إ وعليه، س وقد مت   ،ال
 : أربع مباحث، وهي تقسيمه إ
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

فقات العامة حول المبحث األول: عموميات     ؛ال
 ؛الماليةسياسة السياسة اإلنفاق العمومي كجزء من : الثاني المبحث   
 آثار سياسة اإلنفاق العمومي؛ :الثالث المبحث   
 االقتصادي. التوازن تحقيق في اإلنفاق سياسة دور: الرابع المبحث   
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فقات العامة حول عمومياتالمبحث األول:   Public Expenditure  ال
فقات العامة دراسة متثل      املا الفكر تطور مع افيه البحث ويتطور املالية، الدراسات يف هاما جزءا ال

 تلف يف به تقوم الذي الدور قيق يف الدولة تستخدمها ال األداة اكوهن إ اأمهيته وترجع املالية، والسياسة
ياة االقتصاديةاجملاالت خاصة   نظرية ، ما جعل مع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطتها وزيادة تدخلها يف ا

فقات  ال والقواعد املختلفة، وتقسيماهتا أنواعها مفهومها، وتعدد حيث من العامة يف تطور دائم ومستمر ال
حاول التعرف عليه يف هذا املبحث. وهذا ما كمها،  س

فقات العامةتطور التأصيل التاريخي لالمطلب األول:   في الفكر االقتصادي ال
 Evolution of Public Expenditure In Economic Thought 

فقات العامة تطورا  ن شهدت     قيقة سايركبري ظرية ال حاول  فيما يأيتو حدث يف دور الدولة،  ما يف ا س
قت هب أهم التطورات إبراز  .ا يف إطار التحوالت ال عرفتها الدولة عموما و الفكر االقتصادي خصوصاال 

فقات العامة قبل الفكر الكالسيكي الفرع األول:   Public Expenditure Before The Classic Thought ال
معات     اك  من البديهي أنه ال وجود ملالية الدولة قبل وجود الدولة ذاهتا، وقبل هذا الوجود فقد كانت ه

اثرة  مجاعاتشكل عامة، اتذت  اصة وعشائر مت سب ظروفها ا وكان هلا ماليتها ال نظمتها كل مجاعة 
ظمة  اضعة لألعراف والقواعد امل  .هلاا

ة     زية على الشعوب فقد كانت دولة الفراع مبصر واإلمرباطورية الرومانية يف العصور القدمية تلجأ إ فرض ا
ها على مرافقها العامة، فق م ق باسم  املغلوبة، وإ عمل األرقاء للحصول على موارد ت وقد كان للملك ا

مع الضرائ تصون  اك موظفون  وا يف ب قد عخ اآلهلة فرض الضرائب واإلتاوات ومصادرة العبيد، وكان ه ي
خصصت بعض مؤلفات أرسطو وأفالطون وقد  .1%20 ما يقارباملعابد، وقد قدرت نسبة ما يؤول إ امللوك 

ا، حيث أو هذا األخري اهتماما كبريا لتدخل الدولة يف شؤون باد  وركائز مالية الدولة عمومفقرات مطولة مل
ياة العامة بكل جوانبها تدخال واسعا وشامال،  ريات الفردية، ومَرد ذلك هو املصلحة ا ح وإن حَدت من ا
 .2العامة وتوطيد االستقرار واألمن يف الدولة املثالية

كجزء من اإلدارة، وعلى   هناية العصور الوسطى بشكل جلي زغ ب إمنامن فراغ ،  أيتإن علم املالية العامة مل ي   
 و ال (Chamber of Science’ (Cameralwissenschaft*)‘)هذا األساس تشكل جزء كبري من غرفة العلوم 

قبة مل تظهر الضرائب كمفهوم واضح املعامل، فاإليرادات   ال االقتصاد يف أملانيا، ويف هذ ا كانت رائدة يف 
صورة فيما يتحصل عليه امللوك واألمراء من األراضي املزروعة ال كانت تستأجر للمزارعني، إضافة  كانت 

ارات وال ال تدخل ضمن طبيعة الضرائب.إ  كما عملت كيانات العصور الوسطى يف  بعض رسوم اإل
                                                 

شر والتوزيع، عمان عبد علي كاظم املعموري، تاريخ األفكار االقتصادية، 1 امد لل  .66ص، 2012، دار ومكتبة ا

 .94 ص، نفس املرجع 2

* Cameralism:  اطقةمن أهم تيارات الفكر االقتصادي يف واحدة تظم وشامل البلدان ال  باللغة األملانية يف القرنني السابع عشر والثامن عشر، وهو شكل م

ريش فون جوتلوب  حيث حاول تفسري  ،ohann Heinrich Gottlob von Justi Justi "(1717-1771)" يف أعمال يوهان هاي

cameralismظرية تتعامل أساسا مع املواضيع التالية: الطبيعة البشرية، والدولة، والقانون الطبيعي.هذ  "عن طريق ما أمسا "امليتافيزيقيا السياسي  فلسفيا  ال
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اك متييز بني  اصة أي عدم الفصل بني املاليتني، إذ مل يكن ه اكم ا بدايتها على دمج املالية العامة مع مالية ا
اصة فقات ا فقات العامة الالزمة لتسيري املرافق العامة وبني ال  الالزمة للحاكم وألسرته وحاشيتيه.  ال

ها، بعد و     قدية م على العصور الوسطى حل نظام حديث قائم على تطوير العالقات االقتصادية، خاصة ال
ة االقتصاد السياسي، "Jean Bodin"* يد  (الكتاب السادس له أحد كتبه) تطرق يفحيث  ،الذي اهتم مبعا
قسمها إ سبعة مصادر أمهها رسوم االسترياد والتصدير، الضرائب املباشرة،   وقد ،العامة تاإليراداصادر مإ 

ب أن ال تلجأ   .1ليها الدولة إال يف حاالت الضرورةإكما كان يعتقد أن الضرائب املباشرة 
ا أن مالية الدولة اإلسالمية    ظيما  2لإلشارة ه ذ بداية القرن السابع ميالدي كانت أكثر ت ال نشأت م
ظام ب صفي سواء استمد مبادئه من أحكام الشريعة اإلسالمية،  اإلسالمياملا اعتبار أن ال أوجه اإلنفاق  ما 

زيةدر إيرادات الدولة امص أو يف راج وا ائم، الفيء، ا ظيما مع تأسيس بيت  ت، وقد ازداد3املتمثلة يف الغ ت
ه، لتتوسع   طاب، حيث كان يسجل الوارد إليه والصادر م ليفة الراشد عمر بن ا مال املسلمني يف عهد ا

راج ذ صدور كتاب ا ليفة العباسي هارون يللقاضي أيب يوسف بن ابراه *كثريا م م األنصاري يف عهد ا
 .4دولةالرشيد وقد أصبح هذا الكتاب مرجع ملباد  مالية ال

ديثة نسبيا فقد أصبح مفهوم الدولة أكثر وضوحا    ت عون اقتصادي كباقي حأصب إذ ،أما يف العصور ا
دود اإلقليمية، وجباية الرسوم  األعوان األخرى تقوم مبجموعة من املهام كتحقيق العدالة األمن، محاية ا

 والضرائب.
تلية وعموما املالية العامة قبل بروز فكر املدرسة     الكالسيكية كانت مستلهمة من أفكار املدرسة املريك

ظم ملالية الدولة نظرا الرتباطها  ا أهنا مل تكن تتمتع بوجود إطار شامل وم واملدرسة الفيزوقراطية، واملالحظ ه
شاط االقتصادي، وبالرغم من تعاظم دور الدولة يف إدارة شؤون  بتطور دور الدولة ومدى تدخلها يف ال

طورة الضرائب على االستقرار ياد والتجارة مع بروز املدرسة التجارية، إال أن أبرز مفكر االقتص ظرون  ها كانوا ي
قيق فوائض يف ميزان املدفوعات، لكن  االقتصادي، ب االعتماد على زيادة املقدرة التصديرية، و فحسبهم 

                                                 
 . املذهب التجاريومن فالسفة  نظرية السيادةيعترب صاحب  فرنسي فيلسوفهو  ،(1596-1530)جان بودان من مواليد *

1
 Introduction to public Expenditure And Economic Developement, , Hansa Mehta Library university 

University of Baroda , Availaiable at : 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/60310/8/08_chapter%201.pdf, P04-05. 

 ملزيد من التفصيل أنظر:  2
ظام الضرييب بن الفكر املا املعاصر والفكر املا اإلسالمي، مذكرة ماجستري،رمحة  - ، ال كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  ناب

ة طي  . 60-57ص، 2014-2013 ،2قس
وابسرياوان عدنان ميزرا الزهراوي، الرقابة  3 لس ال فيذ املوازنة العامة يف القانون العراقي،الدائرة اإلعالمية يف  ، بغداد،2008 ،املالية على ت  ، الطبعة األو

 .13ص  ،العراق

راجيعد   * ليفة  ،الفقهأحد أوائل الكتب يف هـ( 798أليب يوسف يعقوب إبراهيم األنصاري الكويف )تويف يف عام  كتاب ا وقد كتبه أبو يوسف بطلب من ا
في يف الفقه )هـ763الرشيد )العباسي هارون  يفة، وهو يعد مع شيخه الشهري أحد مؤسسي املذهب ا  .وكان أبو يوسف أشهر طالب أيب ح

 .17ص، 2012 مصر، القانونية،مكتبة الوفاء  املالية العامة، املفاهيم والتحليل االقتصادي والتطبيق، أمحد عبد السميع عالم، 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/60310/8/08_chapter%201.pdf
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ققأي ميكن للضرائب  ،كسالذي رأى الع 1*˝وليام بي˝رغم ذلك فقد ظهر مفكرين على غرار  ازدهار  أن 
دمات املقدمة بشكل غري مفرط، أي ترشيد اإلنفاق العام وقصر تدخل  ذلك ا ترافقذاقتصادي إ مع زيادة ا

ال   دالة.عوال األمنالدولة إال يف 
فقات:الثاني الفرع  Public Expenditure In The Classic Thought   الكالسيكي الفكر ظل في العامة ال
ايدة، مبع أهنايَ      فقات العامة نظرة  ياة ظر الفكر الكالسيكي إ ال القتصادية أو ا ال تؤدي يف ا
ا، وال تغري من الدورة االقتصادية  ةجتماعياال الذي يدار وفق اإلنتاج والتوزيع واالستهالك  )بوجه عام دورا معي
رة قوى افسة ا ظرون إ . (امل صصة لقيام الدولة بإنفاقها يف حدود ضيقة، إمنا ي فقة العامة على أهنا  ال
دمات األمن والدفاع والعدالة فقط ،ليها طبيعة دور الدولةمتخ  دمات الضرورية كقيامها  ، فهي مثل تقدمي ا

راسة الليلي"آدم مسيث" تشبه  حسب ويرجع  ،ومن وجهة نظرهم أن "أحسن نفقة هي األقل حجما .2رجل ا
كومي، فتدخل  اص على التدخل ا ر يؤمن كل اإلميان بتفوق الدفع أو اإلنفاق ا هذا إ أن املذهب ا
ر من التدخل يف كل  شاط، وهلذا فقد حذر أنصار املذهب ا الدولة االقتصادي أقل نفعا من قيام الفرد هبذا ال

لدولة سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ألن كل تدخل من جانب ا ،االقتصادي واالجتماعي انمن امليد
قق التوازن التلقائي  .3يعرقل سري القوانني الطبيعية ال 

كومي من خالل عدة فروض ميكن ذكر     :4فيما يلي أمهها وقد أسست هذ املدرسة رفضها للتدخل ا
افسة هي الضمان لتحقيق أهداف اجملتمع، إذ أن  - رية االقتصادية وامل ا من التدخل ا اقتصاد السوق ا

 هو األكثر كفاءة يف عملية تصيص املوارد؛

ماعة معا يف ظل آليات السوق، بأقصى  - قيق مصا الفرد وا قق فرضية كمال األسواق بغية  وجوب 
 إنتاج وأقل تكلفة؛ 

 توافر املعلومات وانتقاهلا يف بيئة تسودها الشفافية والوضوح؛ -

اصة والعامة. توافق -  املصلحة ا

فقات له آثار اقتصادية ولو مل تكن     فقة، فكل نفقة أو كل تغري يف حجم ال ا عن مدى حياد ال ونتساءل ه
سبة د  على سبيل املثالفمرغوبا فيها،  مقصودة لذاهتا أو فقات العسكرية "نفقات استهالكية بال ال

                                                 
دن، وتويف يف إنكلرتا - هامبشاير- رومزيولد يف  ،اقتصادي وإحصائي إنكليزيWilliam Petty  (1623 -1687 ،)وليم بي  *  .ل

شر والتوزيع، 1 امعية للطباعة وال درية عبد الرمحان يسرى، تطور الفكر االقتصادي، الدار ا  .160ص، 1997 مصر، ،اإلسك
زائر  2 قيق التوازن االقتصادي حالة ا زائر1990/2004دراوسي مسعود، السياسة املالية ودورها يف   .53 ص ،2005،، أطروحة دكتورا دولة، جامعة ا

3 Miguel Viegas, Debt, Government Size and Public Expenditure In a Heterogenous-Agent, Doctoral Thesis 
in Economics, November 2010, P 12. 

ثية مقدمة ضمن مؤمتر 4 ظرية االقتصادية الدروس املستفادة للحالة املصرية، ورقة  دور الدولة يف االقتصاد املختلط،.  عبد اهلل شحاتة خطاب، دور الدولة وال
 .01 ص ،2009، القاهرة

http://www.marefa.org/index.php/1623
http://www.marefa.org/index.php/1687
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
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ول املوارد والقوة العاملة إ استخدام أقل إنتاجية، وطالللكالسيك" هلا آثار عديدة على االقتصاد  ، فهي 
 . 1فتقلل من حجم السلع االستهالكية واإلنتاجية لالقتصاد القومي

اهني أساسني:  فقات العامة يف نظر الكتاب الكالسيك افرتضوا ا ياد ال  وضمانا 

فقات العامة وتقليل حجمها  -  ؛ضغط ال
فقات  -  .العامة بقدر اإلمكانثبات ال

زي فقات العامة في ظل الفكر الكي  Public Expenditure In Keynesian Thought  الفرع الثالث:  ال
قيق األهداف وإعا    فقات العامة تعد أكثر وسائل الدولة أمهية يف  زي أن ال دة التوازن يرى الفكر الكي

ة ، بعدما اضطرت الكثري من ااالقتصادي واالجتماعي رب العاملية األو س إ التدخل يف  1914لدول بعد ا
ياة االقتصادية واالجتماعية ألسباب متعددة، خاصة بعد الفشل الذريع الذي  واجهته االفكار سري ا

هوما ترتب  الكالسيكية حيث وصلت معدالت البطالة إ ، (1933-1929)من كساد كبري خالل الفرتة  ع
اتج %25أكثر من  فاض ال صف الوط، وا ا صدر كتاب2هبا إ ال ز  ، من ه ظرية العامة يف  حول  كي "ال

قود" يف عام  ئذ  ، والذي تضمن1936التشغيل والفائدة وال ظرية الكالسيكية، وتطلب األمر حي نقد شديد لل
ظرة إ ال ياة االقتصادية، وبالتا تغريت ال فقات العامة تغريا جذريا فقد تدخل الدولة واتسع دورها يف ا

ديدها  جم وإمنا أيضا من حيث مكوناهتا وأهدافها ومعايري  تزايد االهتمام هبا ليس فقط من حيث ا
اعة تتلف سني مستوى الرفاهية يف اجملتمع، فاإلعانات املوجهة للص عن اإلعانات  ونوعيتها مبا يؤدي إ 

اعة و زيادة األرباحفاألو  ،العاطلني املوجهة للمحتاجني أو ما الثانية هتدف  ، هتدف إ رفع مستوى الص بي
 .3إ رفع املستوى االستهالكي لفئة احملتاجني

ز وأتباعه أن عالج أزمة الكساد العاملي تتم من خالل أدوات السياس    فقات ويرى كي ة املالية وخاصة ال
يف "تلك املبالغ املتوقع إنفاقها سواء كان ذلك من أجل  ال تساهم يف زيادة الطلب الكلي الذي يتمثلالعامة 

موع االستهالك واالستثمار من أجل زيادة  تصرة "هو  اء األغراض االستهالكية واالستثمارية"، أو بصفة  اقت
طر الذي يهدد نتيجة لوجود  ظام الرأمسا من ا اإلنتاج والتشغيل والقضاء على البطالة وبالتا إنقاذ ال

ز على جانبني مهمني:4" لبطالةا  . وقد ركز كي
دي لالستهالك  -     ؛زيادة القدرة الشرائية لذوي الدخول الضعيفة نتيجة ارتفاع ميلهم ا

                                                 
ا،  1 امعية مد الب درية،  مصر،  ،اقتصاديات املالية العامة، مدخل حديث، الدار ا  .270 ص، 2009 اإلسك

2 P. SRINIVASAN, Causality between Public Expenditure and Economic Growth: The Indian Case, Int. 
Journal of Economics and Management 7(2): 335 – 347, ISSN 1823 - 836X, Christ University Bangalore, 
Karnataka, India, 2013, P 336. 

قاش، املالية العامة 3 شر، عمان،  ،-ليل أسس االقتصاديات املالية-غازي عبد الرزاق ال  .26 ص، 2001،االردندار وائل لل
امسة، د التحليل االقتصادي الكلي، عمر صخري، 4 امعية،الطبعة ا زائر يوان املطبوعات ا  .63 ص،  2005، ا
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وهلا من الدولة احملايدة حسب الكالسيك إ الدولة املتدخلة قصد تصحيح عدم  -  ضرورة تدخل الدولة و
فية، 1التوازن من خالل السياسة املالية  .*لعدم إميانه بفكرة اليد ا

فقات نظرة     ديثة لل ظرة ا فقة كانت نظرة كمية يف حني أصبحت ال مجلة القول أن نظرة الكالسيك لل
فقة وآثارها وتوزيعها على أوجه اإلنفاق  .2نوعية حيث انصبت على االهتمام بطبيعة ال

فقات العامة في ظل الفكر رابعالفرع ال يوكالسيكي:ال   Public Expenditure In The Neoclassical ال
 ، Friedman(1968) **Philips(1970),*من لكل املختلفة اإلسهامات التقاء وليد يعترب هذا الفكر   

***وتطورت من طرف 
Sargent(1972)  و****

 Lucas(1972)ظر  وقد لالقتصاد جزئية أكثر نظرة ، فهو ي

3مفادها ال الفرضية على املدرسة هذ رواد ارتكز
: 

 التوازن نظرية يف جاء ما مثل األسواق لكل األتوماتيكي التوازن مع متطابقة تكون االقتصادية الدورات أن -

 يكون أن يفرتض الذي االقتصادية لألعوان األمثل والتصرف السعر مرونة بفضل "Walras" لـ العام

 عقال بالكامل؛
ّظري -  ديد الكالسيكي االقتصاد م فقات أن يعتربون ا  يتم ريثما إصالحية بسياسة مرتبطة العامة ال

دئذ االقتطاعات برفع تعديلها مستقبال  الدخل فائض من جزءا االقتصاديني يدخرون فاألعوان الضريبية، ع

جر ما وهذا ،املستقبلية األعباء مواجهة يستطيعوا ح ه ي  (Budgétaireةامليزاني مضاعف ألثر كلي تقييد ع
Multiplicateurs  (. 

                                                 
ظرية االقتصادية  1 درية، -التحليل االقتصادي الكلي –يد ضياء، ال امعة، اإلسك  .65ص، 1999مصر، ، مؤسسة شباب ا
فية* فية يف كتابه  .آدم مسيث االقتصادي هي استعارة ابتكرها Invisible hand :اليد ا وكتب أخرى، حيث يقول،  ثروة األمم قام آدم بشرح مبدأ اليد ا

رية فية". حيث يشرح بأن العائد  مبدأككل من خالل  جملتمعه بأن الفرد الذي يقوم باالهتمام مبصلحته الشخصية يساهم أيضًا يف ارتقاء املصلحة ا "اليد ا
دما يزيد العائد الشخصي لفرد ما، فإنه يساهم يفموع عوائد األ العام للمجتمع هو  .للمجتمع اإلمجازيادة العائد  فراد. فع

2
، ص   ا، مرجع سبق ذكر  .273مد الب
زئي االقتصاد الكلياقتصادي أمريكي عرف بأعماله يف  ،Milton Friedman" (2006-1912)"ملتون فريدمان *  والتاريخ االقتصادي واالقتصاد ا

 .واإلحصاء
ذ كولومبيا جامعة يف االقتصاد أستاذ وهو, 1933 جويلية 26 يف ولد .(Edmund Strother Phelps) فيليبس سرتوثر إدموند **  عام وفاز، 1982 م

طقية" عا " ،1972 عام" والبطالة التضخم سياسة نظرية" كتابه : أعماله أهم. االقتصاد يف نوبل ائزة 2006 قدية يف ظل التوقعات امل م استقرار السياسة ال
 وغريها. 1977

ت  جون توماس ***  االقتصادي الكلي، االقتصاد االت يف متخصص أمريكي اقتصادي هو ،1943 جويلية 19ولد يف،  (Thomas J. Sargent)سارج
قدي ية والسلسلة ال  القياسي. لالقتصاد الزم

طن يف 1937 سبتمرب 15 ولد يف ،(Robert E. Lucas Jr) جونيور لوكاس روبرت ****  على حاز أمريكي اقتصادي -األمريكية املتحدة الواليات - واش
 .1995 عام االقتصادية العلوم يف نوبل جائزة

3 Ahmed Zakane, Dépenses Publiques productives ,Croissance à long terme, et politique économique, Essai 
d’Analyse Econométrique Appliquée au cas de l’Algérie, Thèse Doctorat d’Etat en Sciences Economiques, 
Université d’Alger,2002-2003,p30. 

  ليون ولراس"Léon Walras ")1834- 1910(،  ظرية ال ب أن ت اقتصادي فرنسي، صاحب ال ة  شري إ أن وجود فائض عرض يف سوق معي
اك توازن يث يكون ه  .يقابله فائض طلب يف سوق أخرى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/1912
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
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Muth .J (1961) إليها نظر فقد   


 يف واضحا أثرا هلا كان التوقعات، حيث صياغة عامل يف كثورة 
ماذج إعادة  .1الكلية االقتصادية صياغة ال

 أمسو ما أعادت مكانة  Barro(1974)طورها ال األطروحات وباألخص هذ أن نشري أيضا    

ظرين عدم  مبدأ Barro باروكما وضع ،  Ricardienne) (L'équivalence 2الريكاردي التكافؤ نظرية امل
 العبء الوقت ومبرور مؤخرا ببساطة االقرتاض يصبح وقتئذ العمومي، العجز متويل أسلوب يف االختالف

 تعوض للدولة نفقة كل دائما"، Barro"حسبف .التأخري هذا كلية توقعوا الذين املكلفون الضرييب يتحمله

 طرف من املمول امليزانية عجز أخرى اوالت اإلصالح، بعبارة كل يعدم ما هذا االدخار طرف من بسرعة

تج ال االقرتاض ه ي زيون، هذ وأشاد زعم كما إصالحية آثار ع  كبريا هدفا أضحت األطروحات بذلك الكي

قد  .بعد تتحقق مل التجرييب املستوى وعلى لل

قد أن اعتقادنا يف     و " Lucas (1976)" : لـ هو ليله بصدد ن الذي املشكل مس الذي واقعية األكثر ال
 أردنا إذا'' :بفكرة تقدم الذي (Econometric Policy Evaluation: A Critique)املشهور  يف مقاله املطور

 التوقعات تغريات معرفة من أساسا البد القياس هلذا العمومية، فتبعا للسلطات قياس من نتيجة مأخوذة تقدير
اصة لألعوان  ''.ا

تاجات خالف وعلى اإلطار هذا يف    ظرين السابقة االست  نتائج إ توصلوا التيار هلذا االقتصاديني فامل
مو بتأمني تسمح ال واآلليات امليكانيزمات وضع يف للمشاركة الدولة تدخل مفادها مشروعية  االقتصادي ال
 ذاتيا. املستدمي واحملمي

فقات العامة في ظل الفكر االشتراكي  Public Expenditure in Socialist Thought  الفرع الخامس: ال

إن دور املالية العامة يف الفكر االشرتاكي مرتبط بسمات االقتصاد االشرتاكي، ودور الدولة يف االقتصاد،    
شاطات االقتصادية، وباعتماد التخطيط كأداة يتم  ماعية لوسائل اإلنتاج ولل والذي يقوم على أساس امللكية ا

شاطات ، لتحقيق أهدافه وإمكانات اجملتمعمن خالهلا توجيه موارد  وبالتا فإن الدولة هي ال تقوم بال
ها، االقت اسب بني التدفقات صادية، وبالذات اإلنتاجية م قيق الت طة ال تتضمن  عن طريق ا

ية)الكلية( قدية)املالية(، والتدفقات العي فقات العامة  .3ال تأخذ حيزا مهما يف  دهاوبالرتكيز على جانب ال

                                                 
 موث  جون" John Muth ")1930 (2005-  ،وقد عمل على التوقعات العقالنية من خالل مقال  اقتصادي أمريكي، متخصص يف االقتصاد الكلي

ال االقتصاد الرياضي.، 1961نشر يف عام   فضال عن عمله يف 

ديثة لفرضية التوقعات الرشيدة  مد إبراهيم طه السقا، 1  .04ص ، 1996، جامعة حلوان  –إدارة األعمال كلية التجارة و (، 1995-1990)التطبيقات ا
 بارو روبرت "Robert Joseph Barro" هو أستاذ االقتصاد الشهري األمريكي متخصص يف االقتصاد الكلي ، 1944سبتمرب  28نيويورك يف ولد يف

ديثة، كان يعمل على  العاملي يف جامعة هارفارد، وهو مو االقتصاديعضو مؤسس املدرسة الكالسيكية ا ددات ال  .التكافؤ الريكاردي وعلى 
2
ظرية هذ ظهرت    ة لريكاردو "التمويل نظام حول مقال" كتاب يف ال كومي مما العجز زيادة إ تؤدي العام اإلنفاق زيادة أن فيها أكد و ،1820 س  ا

اك يكون سوف بأنه االعتقاد إ باإلفراد يدفع  .الدين هذا لتغطية مستقبال للضرائب مكافئ ارتفاع ه
شر والتوزيع، 3 ديث لل ، اربد،  فليح حسن خلف، املالية العامة، عامل الكتب ا  . 36 ص، 2008األردن الطبعة األو
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انب االقتصادي الفكر االشرتاكي كوهنا ص عمليات  ،متس ا ل قوى السوق فيما  ل  كم أن الدولة 
انب االقتصادي وهذا ما  انب االجتماعي أيضا الذي ال تقل أمهيته عن ا االستثمار واإلنتاج، وكذلك متس ا

فقات العامة يف الدول االشرتاكية. ومع تعايف الرأمسالية من أزمة ال جم الكبري لل  1929كساد العظيم يعكس ا
ة  اضمحل هذا األخري  بادئه على الصمود يف املدى الطويل،لعدم قدرة م 1989وتراجع الفكر االشرتاكي س

ول عديد الدول االشرتاكية إ دول رأمسالية متاشيا مع بروز معامل العوملة  .1وزالت معامله خاصة مع 

فقة العامة    The Concept Of Public Expenditure        المطلب الثاني: التأصيل المفاهيمي لل
ف تعترب    ياة يف الدولة تدخل ال تعكس حجم املالية السياسة أدوات إحدى أهم ةالعام قاتال  ا

حاولاالقتصادية  دداهتا وضوابطها.اإلملام  ب املطلبيف هذا  لذا س فقة العامة، أهدافها، مصادرها،   تعريف ال
فقة العامةالفرع األول:   Expenditure Definition     تعريف ال

فقة     ها، فقد عرفت على أهنا العامة إن املتتبع للتعريفات ال صيغت هبا لل د  اختالف كبري  بي تلك  "لن 
فعة عامة" قيق م ماعات احمللية( بقصد  كومة وا كما ؛2املبالغ املالية ال تقوم بصرفها السلطة العمومية )ا

قدي،  أهناب رفتعخ   ؛3يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا حاجة عامة" كم قابل للتقومي ال
توفري سلع وخدمات لعام بإنفاقها  صقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخمبالغ نقدية أخ  أهنا رفت أيضاوعخ 

قيق األهداف االقتصادية واالجتماعية" ا   ؛4عامة و اصرومن ه طوي على ثالث ع فقة العامة ت  :وهي فال
قدي: -1 صل على ما  مبع أن مصروفات قابلة للتقدير ال اجات العامة  الدولة وهي بصدد إشباع ا

صر اإلنتاج ويف مقابل ما يلزمها  يلزمها من موارد اقتصادية عن طريق دفع مقابل نقدي ألصحاب خدمات ع
ية فإهنا تضطر  االت ال تعمد فيها الدولة إ استخدام أسلوب اإلعانات العي من سلع وخدمات وح يف ا

دماتإ دفع مقابل   .5نقدي يف مرحلة إنتاج هذ السلع أو توفري ا

فقة العامة من أحد أشخاص القانون العام:  -2 ب أن تصدر عن صدور ال فقة عامة  ح ميكن اعتبار ال
كومية ىحدإالدولة أو   .6هيئاهتا العامة، وتتمثل يف أشخاص القانون العام مبختلف مستوياهتا ا

قيق إن الغرض من اإلنفاق: -3 فعة من قدر أكرب القيام باإلنفاق بغرض   توجه أال األو بالدرجة يع امل
فقة اصة املصا لتحقيق العامة ال  يتمتعون ملا نظرا اآلخر البعض دون اجملتمع فئات لبعض أو األفراد لبعض ا
فوذ هذا وميارس اجتماعي، أو سياسي نفوذ من به  دثه وما الضغط ماعات يسمى ما هيئة يف عادة ال

                                                 
شر والتوزيع 1 طيب، املالية العامة، دار زهران لل  .42، ص 1997 عمان، األردن، ،أمحد زهري شامية، خالد ا
امعي املطبوعات ديوان العامة، املالية اقتصادياتعباس،  مد رزي 2 زائر، ،ةا  .55 ص ،2008 ا
درية، حامد عبد اجمليد دراز، مباد  املالية العامة، 3  .378ص  ،2000 اإلسك
شر زهران دار ،ةالعام املالية اللوزي، محدأ سليمان خليل على4  .89 ص ،2000 األردن، عمان، التوزيع، و لل
، ص 5 ا، مرجع سبق ذكر  .268-267مد الب
ظرية والتطبيق–مد خصاونة، املالية العامة  6 شر والتوزيع،-ال اهج لل ،  عمان، االردن ، دار امل  .51 ، ص2014الطبعة األو
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ماعات هذ  أن أيضا يع كما   .اجملتمع يف متارسها ال املختلفة والضغوط األساليب بسبب ضارة آثار من ا
ظر  أوجه من وجه وكل مرفق كل احتياجات لتقدير شاملة إمجالية نظرة العامة واملشروعات املرافق إ ي

 .1األخرى اإلنفاق وأوجه واملشروعات املرافق احتياجات ضوء يف اإلنفاق

فقة العامة   لص إليه هو أن تعاريف ال فقة العامة مقدار نقدي  تشرتك يف مع واحد أال وهو:ما  "أن ال
فعة عامة". وي عام وموجه لتلبية م   يصدر عن شخص مع

فقة العامة  فاهدأالفرع الثاني:   The Goals Of Public Expenditureال
فعة العامة أو املصلحة  ب أن يكون اهلدف    قيق امل اجات العامة ومن مث  فقة العامة هو إشباع ا من ال

ا الالعامة. وب فعة خاصة  اعتبارتا ال ميك قيق م فقة عامة مت صرفه إلشباع حاجة خاصة أو  مبلغ نقدي ك
 تعود على األفراد .

يتساوون يف  األفرادإذ أن مجيع  ؛داخل اجملتمع ةلااملساواة والعد مبدأوالسبب يف ذلك يرجع لضرورة سيادة    
فقات  االستفادةب أن يكونوا على قدم املساواة كذلك يف العامة كالضرائب ومن مث  األعباءمل  من ال

فقات العامة مها وجهان لعملة واحدة ، باعتبار أنالعامة للدولة  .2مل األعباء العامة وال

اجة العامة بصورة وإذا كان هذا ما ميكن أن ن    ديد ا را بسيطا وبديهيا فإن الصعوبة تكمن يف تقدير و
 موضوعية .

اجة العامة تر      ديد ا قيقة إن عملية  ه تيف ا أو  اقتصاديكز أساسا على معيار سياسي أكثر م
ما تعترب حاجة السلطات السياسية يف الدولة هي ال تتو عادة تقرير ما إذا كانت حاجة  أنجتماعي إذ ا

ة . ،ال أوعامة  ددات معي د يف ذلك إ قواعد و  وهي تست

اجة تضعإن     فيذية وأحيانا قضائية لضمان عدم إساءة  يف الواقع العملي ديد نوعية ا لرقابة تشريعية وت
صول على االعتماد  ،قهذا ا استعمال كومة رخصة ا وتتمثل الرقابة التشريعية يف حق الربملان يف إعطاء ا

ص أحيانا بعض الدساتري على عدم السماح بإقرار  و ،املا الذي تطلبه فعة فردية أو مت  اعتمادفعة عامة مل
مع فقات كصرف اإلعانات  ة من ال ية أو أحزاب أوات يأنواع معي فقات  سياسية أو دي اقتصار حق اقرتاح ال

كومة دون  واب الربملان بالتقدمي باألسئلة  ،الربملان أعضاءالعامة على ا وتسمح أغلبية الدساتري ل
ريك املسؤولية السياسية ضدهم إذا كان إنفاق  العامة قد مت هبدف  األموالواالستجوابات املوجهة للوزراء و

 قيق أغراض شخصية .

فيذية يف حق إلغاء االعتمادات املالية ال تقررها اهليئات التشريعية احمللية وتتمثل الرقاب    ة من جانب اهليئة الت
فعة عامة. عنمن خروجا ضيف بعض البلدان إذا رأت أهنا تت فقات العامة مل قيق ال  قاعدة 

                                                 
شر والتوزيع،-التشريع املا والضرييب-عادل فليح العلي، املالية العامة 1 امد لل  .52، ص2003األردن، عمان،  ،دار ا
، ص  عباس، مد رزي 2  .62-61مرجع سبق ذكر
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ق للس   ا للحكومة وهذا من خالل عتمادات املالية ال أقرهتطة التشريعية أن تراقب عمليات إنفاق االلكما 
فيذ قانون املالية ظتقدمي وثيقة تسمى بقانون ضبط امليزانية الذي يتم مبقتضا مالح األخريةطلبها هلذ  ة ت

وي دها مقارنة مدى تطابق ما ،الس وي وميكن ع فة يف قانون املالية الس از مع التقديرات املص  .1مت إ

فقات العامة     Public Expenditure Sources     الفرع الثالث: مصادر ال
فقة العامة إال إذا صدرت من     ة من باب ال فق ألداء خدمة معي قدية ال ت ا أن نعترب املبالغ ال ال ميك

كومية وكذلك اهليئات واإلدارات العامة شخص عام.  وبقصد بالشخص العام الوزارات واإلدارات ا

وية وذلكواملؤسسات الداخلة يف االقتصاد  دد  العام واملتمتعة بالشخصية املع أخذا باملعيار القانو الذي 
فقة العامة على أساس الطبيعة اء عليه فإن  ال   نياألشخاص الطبيعيالقانونية للشخص الذي يقوم باإلنفاق، وب

واص  فقات العامة ح ولو كانت واالعتباريني ا فقوهنا ضمن ال فعة عامةال تدخل املبالغ ال ي ،  قق م
فقة العامة من الذمة املالية للدولة أي  ؛كالتربع إلنشاء املدارس أو املستشفيات ب أن تصدر ال مبع أنه 

ضع للقانون العام(، أو وي عام ) ها مفوض عمومية أو هيئة أي شخص مع واعتمد الفكر املا على  .2ع
اصة حيث فقة العامة وا ها اإلنفاق العام  معيارين للتفريق بني ال هة ال يصدر ع يرتكز املعيار األول على ا

، فقة العامة وهو ما  وهو ما يطلق عليه املعيار القانو ما يعتمد املعيار الثا على الوظيفة ال تؤديها ال بي
 .3يسمى باملعيار الوظيفي

مهما كانت طبيعة هذا اإلنفاق وهو  يرتكز  هذا املعيار على الشخص القائم باإلنفاق :القانوني المعيار -1
فقة تعد عامة  ما يعرف باملعيار التقليدي أو الكالسيكي، فإذا كان الشخص من أشخاص القانون العام فإن ال

ظر عما هتدف إليه. اص فهي خاصة بغض ال ها وإن كان من أشخاص القانون ا  مهما كان الغرض م
د مؤيدي هذا املعيار يف التفريق بني  شاط الذي يقوم به أشخاص القانون ويست فقات إ اختالف طبيعة ال ال

اص الذي  العام واهلادف لتحقيق مصلحة عامة باعتماد على القوانني والقرارات اإلدارية وأصحاب القانون ا
  .4أساسا يسعى لتحقيق مصلحة خاصة والربح

قيقية يتماشى هذا املعيار  إن    ارسيف ا ة الذي اقتصر دورها يف بعض الوظائف مع طبيعة الدولة ا
ياة االقتصادية و التقليدية،إال أن تطور االت تدخلها يف ا  دور الدولة وانتقاهلا إ الدولة املتدخلة زاد من 
اصة مثل أنشطة  امتد ليشمل كثريا من األعمال ال تدخل يف دائرة اختصاص نشاط األشخاص ا

فقة وبالتا ظهر معيار آخر  أدىاإلنتاج،التوزيع واالستثمار مما  ديد طبيعة ال إ عجز هدا املعيار يف 
اسب مع توسع نشاط الدولة.  يت

                                                 
طيب، خالد شامية، زهري أمحد  1 شر زهران دار العامة، املالية ا  .66  ص،  1997،األردن عمان، ،والتوزيع لل

شر العلوم دار العامة، املالية العال، أبو بعلي، يسري الصغري مد  2 زائر، التوزيع، و لل  .24 ص ،2003 ا
3
طيب   شر، عمان، أمحد زهري شامية، أسس املالية العامة، خالد شحادة ا  .56، ص 2007األردن، ، دار وائل لل

 .59-58 ص ،سبق ذكر مرجع عباس، مد رزي  4
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فقات العامة على الوظيفة ال تص هلا هذ  :الوظيفي المعيار-2 ديد لطبيعة ال د هذا املعيار يف  يست
فقات فقات عامة إذا قامت هبا الدولة ب وعليه ،ال صفتها السيادية أو إذا قام هبا أشخاص ميكن اعتبار ال

اصة فهي تلك ال تقوم هبا الدولة أو  الدولة يف استخدام سلطتها السيادية، خاصة تفوضهم فقات ا أما ال
اص  اهليئات واملؤسسات العامة أو شركات القطاع العام يف الظروف نفسها ال يقوم األفراد والقطاع ا

 .1لإلنفاق فيها
  Rules Of Public Expenditures            (ومحددات ضوابط) العام اإلنفاق قواعد الرابع:الفرع 

حاول يفقصد اإلملام بقو    دداته.هذا الفرع التطرق ألهم ضوابط اعد اإلنفاق العام س  ه و
تلف الوحدات املكونة  :ضوابط اإلنفاق العام -1 د إن سالمة مالية الدولة تقتضي التزام  لالقتصاد العام ع

شودة من إشباع  قيامها باإلنفاق العام باحرتام بعض املباد  أو قق هذا اإلنفاق آثار امل الضوابط، وح 
فعة القصوى للمجتمع من ناحية،  قيق أكرب قدر من امل فقات العامة  ب أن تستهدف ال اجات العامة،  ا

فقات ا لعامة من ناحية أخرى، ويتم التحقق من توافر الضابطني وأن يتم هذا عن طريق االقتصاد يف ال
 .الرقابة املختلفة أساليب السابقني بواسطة

فعة للمجتمع -1-1 فعة )أي تحقيق أكبر قدر من الم د يف تقديرها  :BENEFIT" 2"(ضابط الم يست
دما دية لإلنفاق، فع فعة ا دية لإلنفاق  انطالقا من امل فعة ا دية لإلنفاق من  العامتتعادل امل فعة ا مع امل

اص. افع ال تعود اذهألكن السؤال الذي يتبادر إ  قبل القطاع ا الة هل باإلمكان قياس امل ا يف هذ ا ن
افع ال تعود على اجملتمع من نفس اإلنفاق إذا توال القطاع  على اجملتمع من جراء اإلنفاق العام. وقياس امل

اص؟  ا
ظر  على هذا التساؤل ليس بالبساطة ال نتصورها، لكن عادة ما يتمإن اإلجابة     افع من وجهة ال قياس امل

كومية  اتج احمللي اإلمجا أو بعبارة أخرى بزيادة الدخل املسجلة يف زيادة انطالقا من الا نتيجة  الوطال
دمات ال تريد الدولة القيام هبا.  انتفاع اجملتمع من ا

افع مبقدار األرباح أو اإليرادات ال تعود عليه مقابل هذا أما من      اص فتكون امل وجهة نظر القطاع ا
وع من اإلنفاق ني...  قيامومن أمثلة ذلك  ،ال الدولة باإلنفاق العام على املدارس أو املستشفيات أو دور املس

تمع  يتمتع بدرجة عالية اد  الة تكون بإ ظرة الدولة  يف هذ ا من العلوم واملعرفة مبا يرتتب عليه يف هناية  ف
تلف اجملاالت االقتصادية ال تعود على اجملتمع بزيادة إنتاجه  وما  الوطاملطاف من رفع كفاءة العاملني يف 

 ذلك من زيادة دخله القومي. عنيرتتب 
تلفة ظرة  اص فال سبة للقطاع ا اص ه ،أما بال يها من قيامه حيث أن كل ما يهم القطاع ا و األرباح ال 
 باإلنفاق على مدرسة أو مستشفى ...

                                                 
امعة، يف اقتصاديات املالية العامة"، أساسياتخبابة عبد اهلل ،" 1 درية مؤسسة شباب ا  .62 ،ص 2009 مصر، ،اإلسك
2
 . 156 ، ص2013القاهرة، اون مع جامعة القدس املفتوحة، حس خربوش، حسني اليحىي، املالية العامة، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتع  
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يعترب االقتصاد يف  :"ECONOMY" (االقتصاد ضابطفي اإلنفاق ) والتدبير ضابط االقتصاد -1-2
امجة  تفعيلاإلنفاق شرطا ضروريا ل ماعية القصوى ال فعة ا ، فمن البديهي أن امل فعة السابق ذكر ضابط امل

فقة ال  قيقهاعلى ال ة، وعليه يتعني على سائر ذلك إال إذا كان  ميكن  ا من استخدام أقل نفقة ممك نا
مبدأ االقتصاد يف ، ويتطلب ذلك مراعاة 1اهليئات واملشروعات العامة يف الدولة مراعاة االقتصاد يف إنفاقها

ه، ويقصد من ذلك عدم التبذير يف عمليات اإلنفاق العام والعمل  د من اإلنفاق والتقليل م فقات دون ا ال
قيق الوفر من اإلنفاق ورفع إنتاجيته املعرفة بكافة  ة ويتطلب  اد أكرب عائد ممكن بأقل تكلفة ممك على إ

افع ح تتمكن من عمليات امل كومية أو املفاضلة بني األنواع املختلفة التكاليف وامل فاضلة بني املشاريع ا
الة  ة وعادة ما يستخدم يف هذ ا ة وبأقل تكلفة ممك فعة ممك لإلنفاق العام ومبا يعود على اجملتمع بأعلى م

افع ليل التكاليف وامل كومية املخ  "Cost-Benefit Analysis" نظرية  تلفة أو يف املفاضلة بني املشاريع ا
 .2املفاضلة يف عمليات اإلنفاق املختلفة

شاط المالي واإلنفاق للدولة و  -3-1 ين ال فقات العامةإتق  الترخيص( ضابط) حكام الرقابة على ال

"license":  ظم كل ما ني القواعد اإلجرائية لإلنفاق العام، فإن القوانني املالية يف الدولة ت ففيما يتعلق بتق
فقات العامة أو إجراءها فتحدد السلطة ال تأذن باإلنفاق وتوضح خطوات الصرف يتعلق بصرف  ال

فع العام الذي  ها فعال ال جم ع فقة العامة يف موضعها وي ها ح تؤدي ال سبة لكل م واإلجراءات الالزمة بال
شاط املا واإلنفاقي للدولة يقتضي أن تكون نفقاهتا  ني ال العامة مستوفية إلجراءات تستهدفه، وعليه فإن تق

حو املبني يف امليزانية والقوانني واللوائح والقرارات املالية األخرى فيذها على ال  أما الرقابة .قيقها وصياغتها وت
فقات العامة املالية ديد ثالث جهات رئيسية تتوالها، على ال حو  فتتعدد وسائلها، لكن ميكن  وهي على ال
 :3التا

ود اإلنفاق العام يف مهمتها باألساس تتمثل وهي السلطة ال التشريعية:السلطة  -أ  ، املوافقة املسبقة على ب
اقشة مشروع قانون املوازنة العامةو  ود اإلنفاق العام ترى عدم وجود  ،م د من ب وهلا صالحية إلغاء أي ب

ود ال ترى إمكانية تأجيلها؛  حاجة فعلية له وإلغاء أو تفيض أي نفقات للب
تلف ك ،أجهزة وزارة املاليةتتم من خالل  رقابة مالية: -ب  املراقبني املاليني التابعني لوزارة املالية والعاملني يف 

صصات هلذ الوزارات والدو  دات الصرف بعد التأكد من وجود  كومية والذين يتولون إجازة مست ائر ا
دات املعززة هلا؛ ود ووجود الوثائق واملست  الب

                                                 
، ص  1  .54-53مد خصاونة، مرجع سبق ذكر

، ص  حس خربوش، حسني اليحىي، 2  .157مرجع سبق ذكر
3
، ص     .56-55مد خصاونة، مرجع سبق ذكر
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: مثل ديوان احملاسبة وديوان الرقابة والتفتيش رقابة األجهزة الحكومية األخرى الخارجية والمستقلة -ج 
رد ،اإلداري كومية والتأكد من عملية اإلنفاق العام  وتكون مهمتها إجراء عمليات ا اديق ا الفجائي للص

دات وغريها.  من خالل مراجعة العطاءات والوثائق واملست
ديد حجم  : The Determinants of Government Expenditure محددات اإلنفاق العام -2 إن 

فقه؟ أو  : ماهو القدر من اإلنفاق الذي تستطيع الدولة أن ت اإلنفاق العام يتطلب اإلجابة على السؤال التا
ضع هلا اإلنفاق يف أية دولة من الدول؟ دود ال   بعبارة أخرى ما هي ا

اتج احمللي ا    فقات العامة مبالغ من ال اجات العامة. متثل ال ام تقتطعها الدولة لتقوم بإنفاقها إلشباع ا
ب أن ال ترج عن اجملال  اك من يعتقد أن نسبة اإلنفاق العام  إال أن مثل هذا الرأي ال ميكن   %.25-%5وه

موعة من  إثباته بالقواعد التحليلية وال باالختبارات امليدانية. ذلك أن حجم اإلنفاق العام يتوقف على 
سبة للدولة الواحدة، وتتلف من دولة إ أخرى. و ا  :نذكر أهم هذ العواملمن لعوامل ال ال تبقى ثابتة بال

ظام االقتصادي القائم -1-2 ظم االقتصادية من حيث خلفيتها املذهبية ويف نظرهتا إ طبيعة ال : تتلف ال
اك نظما تقوم على الفردية  رية، وأخرى تقوم على تدخل الدولةالفرد وامللكية، ذلك أن ه  .1وا

اسبه من اإلنفاق وهذ األمناط هي ها حجم معني ي ديد ثالث أمناط لدور الدولة لكل م  :2وميكن 
ا يقتصر على املظاهر : Watchman State الدولة الحارسة -1-2-1 كما سبق التوضيح فإن دور الدولة ه

، وانطالقا من هذ *تدخل تطبيقا ملبدأ " دعه يعمل دعه مير" السيادية مثل األمن والدفاع والقضاء دون
 الفلسفة يتحدد حجم اإلنفاق العام، ويالحظ ما يلي:

فاض نسبتها إ الدخل  - فقات العامة وكذلك ا فاض حجم ال  ؛الوطا

فقات العامة وذلك حملدودية دور الدولة نفسها وقلة مشاركتها باألنشطة  - االقتصادية، وبالتا قلة أنواع ال
مو يف االقتصاد الوط وعدم تأثريها على إعادة توزيع الدخل القومي  غياب تأثري اإلنفاق العام على نسب ال

 بني أفرد اجملتمع.
وبدأت ترج  ،خالل هذ املرحلة تطور دور الدولة: Interventionism State  الدولة المتدخلة -1-2-2

قيق التوازن االقتصادي واالجتماعي ي،من حيادها التقليد وقد انعكس  ،وأصبحت تلعب دورا رئيسيا يف 
 ذلك على املالية العامة للدولة عموما وعلى اإلنفاق خصوصا وقد اتسم هذا األخري مبا يلي:

وع - األمن والدفاع بل اتسع ليشمل إعانات البطالة  اإلنفاق على مقتصرا على فلم يعد اإلنفاق: أوجه ت
فقات العامة أداة من أدوات السياسة املالية واالقتصادية واالجتماعية؛وال  فقر وغريها، وأصبحت ال

                                                 
ليلية تقييميه -عبد اجمليد قدي، املدخل إ السياسات االقتصادية الكلية 1 زائر-دراسة  امعية، ا  .183ص ، 2003، ، ديوان املطبوعات ا

، ص  2  .58-57مد خصاونة، مرجع سبق ذكر

دي آدم مسيث. كشعار أساسي لـ  * رير التجارة وإلغاء القيود  "الرأمسالية"كان هذا شعار أطلقه الفيلسوف والباحث االقتصادي االسكتل ال عملت على 
مركية بني البلدان. ومل تقتصر وظيفة تلك املقولة على ترسيخ املباد  الرأمسالية، إذ مت استعماهلا على نطاق واسع يف تربير  عمليات الفساد واإلفساد املاليني ا

 .واالقتصاديني، بدعوى التخفف من قسوة القوانني وبريوقراطية املؤسسات

http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3850/3993
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- . اتج احمللي اإلمجا فقات العامة وزيادة نسبة اإلنفاق العام إ ال  زيادة حجم ال
تجة -1-2-3 ديدة إ إلغاء : Product state الدولة الم الدور التقليدي أدت هذ الفلسفة االقتصادية ا

حيث اتسع حجم اإلنفاق العام اتساعا كبريا  ،انعكست على املالية العامة للدولةدوار جديدة للدولة وتب أ
ياة االقتصادية واالجتماعية وكانت الزيادة يف اإلنفاق العام أكرب من الزيادة  ومشوليا وغطى معظم نواحي ا

. يف اتج احمللي اإلمجا  ال

 Economic" العام  اإلنفاق أولويات ديد يف أيضا اهلامة العوامل من االقتصادية السائدة:الظروف  -2-2

Realities"  ظر فبصرف ،االقتصادية بالواقعيةما يعرف  أو للدولة، االقتصادي الوضع  صانع نوعية عن ال

 فاملرحلة. أولوياته ديد يف هاما أمرا االقتصادي وحقيقته الواقع فإن قراءة أيديولوجيته كانت وأيا القرار

موية  اإلنفاق توجهات دد عوامل كلها الدولية االقتصادية أو العالقات االقتصادية األزمات وجود أو الت

ظر بغض العام ظم ما عن ال ها شعارات حول من السياسية ترفعه ال  وطبيعة الدولية فاألزمات االنفاقية، برا

ارجي والعامل الوط بني االقتصاد العالقات 1اإلنفاق هيكل تشكيل يف أساسية ددات هي ا
. 

جم اإلنفاق العام قدرة الدولة على تغطية  األساسية من بني احملدداتالقدرة التمويلية لالقتصاد:  -2-3
فقات  وع مظاهرها تبقى  ،املوارد الضرورية وحصوهلا علىتلك ال ذلك أن القدرة التمويلية للدولة بالرغم من ت

 دودة. وميكن تلخيص العوامل املتحكمة يف املقدرة التمويلية لالقتصاد فيما يلي:

 العوامل المتحكمة في القدرة المالية للدولة :(1-1)الشكل رقم

  
 
 
 
 
 
  

 
جد عبد  المصدر:   ،م ،نوزاد عبد الرمحان اهلي شا ، دار  اللطيف ا ديث يف املالية العامة،الطبعة األو املدخل ا

اهج،عمان  47. ص، 2005،امل

وتتعلق  مبدى قدرة الدخل القومي على متويل اإليرادات العامة عن طريق المقدرة التكليفية: -1 -2-3
د الذي ميكن أن تصل ا يتعلق األمر با طق  الضريبية، حيثه الدولة يف االقتطاعات الضرائب. وه نصطدم مب

                                                 
ثية العام اإلنفاق أولويات لتحديد السياسي االقتصاد عبد اهلل شحاتة، 1 :  الرابطمتاحة على : رؤية عامة،ورقة 

http://www.pidegypt.org/download/enfaq/.pdf 

 

                       

                                    

                                  

                             

                          

http://www.pidegypt.org/download/enfaq/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://www.pidegypt.org/download/enfaq/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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ص على أنه. 1قانون الفر صيلة الضريبية وتعززت   الذي ي كلما ازدادت املقدرة التكليفية للدخل ازدادت ا
اك حدود  معها املقدرة املالية للدولة، إال أن الضرائب ال ميكن التوسع يف فرضها بشكل متزايد ومستمر، ألن ه

اق الض ب إ اص، ب التقيد هبا لتج اصة ومدخراهتا ومن مث استثمارات القطاع ا هات ا رر بدخول ا
 ولدراسة املقدرة التكليفية منيز بني نوعني من التحليل:

،يف ظل هذا املستوى يتم دراسة املقدرة التحملية للدخل على المستوى الكلي:  -أ قصد الوصول إ  الوط
د مستوى معني من القدرة التحملية للدخل  صيلة الضريبية املثلى ع  .الوطا

اءا على أقصى قدرة تحملية للدخل (2-1)الشكل رقم        ي: الحصيلة الضريبية المثلى ب  الوط
 
 
 
 
 

 

                                 
،:المصدر ، نوزاد عبد الرمحان اهلي شا جد عبد اللطيف ا ديث يف م اهج، ،املالية العامة املدخل ا  االردن، عمان، دار امل
 .48 ص، 2005
ملية للدخل      صيلة الضريبية املثلى مقابل أقصى قدرة  يوضح الشكل البيا أعال كيفية الوصول إ ا

ح )ك ك'( يبني تطور القدرة  صيلة الضريبية مبستوى واحد، يف حني أن امل القومي، إذ ميثل املسار )ع ع'( ا
قطة)أ( وهي ال  التحملية للدخل القومي، فكلما زادت هذ األخرية زادت معها صيلة الضريبية إ غاية ال ا

ملية للدخل لتمويل الضرائب، وبالتا  فإن  صيلة الضريبية املثلى املقابلة ألقصى قدرة  تظهر من خالهلا ا
قطة )ط( مثال يضر مبصلحة األفراد سواء من ناحية دخوهلم  صيلة الضريبية إ ال أي رغبة للدولة يف زيادة ا

اصة  د األقصى للقدرة التحملية للدخلا  .2أو مدخراهتم ألهنا تتجاوز ا
يف هذا املستوى يدرس املشرع الضرييب العوامل املؤثرة يف املقدرة التكليفية  على المستوى الجزئي: -ب

 للدخل الفردي وهي:

                                                 
  خفض شيئا ح الفر العالقة بني معدالت الضريبة وإيرادات الضريبة، وفكرته األساسية هي أن مردود الضريبة يرتفع مث ي فشيئا مع تزايد الضغط الضرييب، يوضح م

دار ا وافز العمل واالدخار واالستثمار، مما يؤدي إ ا شاط االقتصادي، ومن مث ذلك ألن معدل الضريبة املرتفع يدفع إ التهرب الضرييب، فضال عن أنه يضر  ل
ح إ تفيض معدل الضرائب يقود إ زيادة  ليل هذا امل تهي   العائد الكلي.حصيلة الضرائب وي

، ص 1  .185 عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكر

، ص  2  .93عادل أمحد حشيش، مرجع سبق ذكر

 ع

الحصيلة الضريبية 
 المثلى

 أحسن قدرة تحملية للفرد

'ع  

'ك ك  

 ن

 أ ط
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إذ أنه كلما متتعت الدخول الفردية باالستقرار واالنتظام كلما زاد ذلك من فرص الرفع يف  طبيعة الدخل: -
ديد  املقدرة التكليفية للدخل الفردي، أما نقيض ذلك واتسامها بالتذبذب وعدم االستقرار يصعب من مهمة 

صيلة الضريبية؛ سب الضريبية وتوقع ا  ال
د فرض الضرائب طبيعة السلع، فيحاول أن ال ميس يراعي املشرع ال طرق استخدام الدخل: - ضرييب ع

استهالك األفراد من السلع األساسية، ويفرضها على السلع الكمالية بقدر معني. أي أنه كلما توجه األفراد 
لى إلشباع رغباهتم من السلع الكمالية كلما ارتفعت املقدرة املالية للدولة املمولة باإليرادات الضريبية املفروضة ع

وع من السلع؛  هذا ال

وتتعلق مبدى قدرة الدولة على اللجوء إ اإلقراض العام، وهذا يرتبط  بالقدرة  المقدرة اإلقتراضية:-2 -2-3
التسديدية والسمعة على مستوى األسواق املالية. وعموما فإن قدرة الدولة على االقرتاض تزداد كلما استطاعت 

و االدخارتعبئة   .1الستثمارا وازداد الدوافع 

فق  The Division Of Public Expendituresالعامة ات المطلب الثالث: تقسيمات ال

فقات العامة موضوعا يثري شغف الباحثني     ارسة مل يكن تقسيم ال حيث   ،االقتصادينييف ظل الدولة ا
فقات من طبيعة واحدة  ة تقوم هبا الدولة فكانت ال دودة وموجهة لتقدمي خدمات معي فقات العامة  كانت ال

ارسة إ خانة الدولة املتدخلة بنه أإال  وهلا من خانة الدولة ا  تقسيمأمهية  ازدادتتطور دور الدولة و
فقات العامة واختال وع وتزايد ال فقات العامة نظرا لت اجة لتقسيم وتبويب هذ ال ف آثارها، ومن مث ظهرت ا

طقية. فقات إ أقسام متميزة مع ضرورة أن يكون معيار التقسيم قائما على مباد  واضحة وم  ال

ديد هذ التقسيمات إ كوهنا تدم   :2متعددة من أبرزها أغراضوترجع أمهية 

ة تتو األجهزة واهليئات  أنحيث  ،تسهيل صياغة وإعداد الربامج - حسابات الدولة مرتبطة بربامج معي
سابات بطريقة يسهل معها صياغة وإعداد هاته الربامج ،العامة تسيريها  ؛فيجب ترتيب تلك ا

فيذ امليزانية - طة املالية للدولة  كفاءة أنوهذا أمر بديهي حيث  ،قيق الكفاءة والفعالية يف ت فيذ ا ت
فيذ كل   ؛الربامجيتطلب ضرورة تقسيم امليزانية ح ميكن قياس كفاءة ت

 ؛واالعتماداحملاسبة املراجعة املراقبة  أهدافخدمة  -

فقات العامة  أنتسهيل دراسة اآلثار املختلفة لألنشطة العامة املختلفة ومعرفة تطورها حيث  - تقسيم ال
سبية باملقارنة باألنشطة يسهل التعرف على تكل  .األخرىفة كل نشاط وتطورات تلك التكلفة وأمهيتها ال

فقات العامة تتم  Anwar Shah˝1˝على غرارهموقد رجح بعض االقتصاديني     أن الطريقة املثلى يف تقسيم ال
فقات العامة. من تجها ال ويكما أن إعداد امليزانية العامة يستلزم  خالل اآلثار ال ت يف شامل  اد تص  إ

                                                 
، ص  1  .186-185عبد اجمليد قدي، مرجع سبق ذكر

 .65، صسبق ذكر عباس، مرجع مد رزي -باالعتماد على:  2
شر،املالية العامة، الدار  سعيد عبد العزيز عثمان، -             امعية لل  .470ص ،2008، بريوت ا
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تلف  يف طياته كل وظائف الدولة ال تسهر على تأديتها. وعليه وإن اختلفت التقسيمات وتعددت يف 
د إ معيارين أساسيني:  املعيار االقتصادي و املعيار الوضعي. الدراسات والكتابات االقتصادية، إال أهنا تست

فقاتالفرع األول:    Economic Classification  معيار االقتصاديالوفق  العامة تقسيم ال
وي مجيع وظائف الدولة ال   يف  اد تص وية، يلزم الدولة إ تقوم هبا،  إن أمهية إعداد امليزانيات العامة الس

يفات، نظرا العتبار معيار حديث يف االقتصادي أهم هذ التص حركي ومتطور مع الظروف ، ويعترب التص
اد إ عدد من املعايري أمههااالقتصادية،  فقات العامة باالست يف ال  :2ووفقا هلذا املعيار يتم تص

فقة العامة.  -  معيار طبيعة ال

فقة العامة.  -  معيار دورية ال

فقة العامة. -  معيار الغرض من ال

فقات العامة وفق المعيار االقتصادي :) 3-1)الشكل رقم  تقسيم ال

 
شر ، املاليةعثمان سعيد عبد العزيز المصدر:        امعية لل  .470، ص2008، بريوت، العامة، الدار ا

فقة العامة -1 قيقية  :معيار طبيعة ال فقات ا فقات: ال ادا إ هذا املعيار يتم التمييز بني نوعني من ال است
فقات التحويلية  .وال

فقات الحقيقية:  -1-1 دمات  تعال زء من القوة الشرائية للحصول على السلع وا استخدام الدولة 
اتج عادة ما املختلفة إلقامة املشاريع ال تشبع حاجات عامة، و  قيقية إ زيادة مباشرة يف ال فقات ا تؤدي ال

كصرف األموال العامة على األجور والرواتب للعاملني، كذلك شراء   ،"Productive Expenditure".3الوط
فع العام كإنشاء  ية التحتية ذات ال دمات الالزمة لسري عمل اإلدارات وأجهزة الدولة، ومشاريع الب السلع وا

امعات...ا ،املستشفيات، الطرق  .املدارس وا
                                                                                                                                                    
1 Anwar Shah, Public expenditure analysis –public sector governance and accountability series-, The 
International Bank for Reconstruction and Development, Library of Congress Cataloging-in-Publications 
Data,2005,p17. 

، صسعيد عبد العزيز عثمان 2  .470، مرجع سبق ذكر
  اقلة فقات ال فقات التحويلية "ال اقلة" وال فقات غري ال قيقية "ال فقات ا  .(Trans Fert )"يطلق بعض الكتاب املتخصصني يف املالية على ال
امعية الدار العامة، املالية أساسيات حشيش، أمحد عادل 3 ديدة ا شر ا  .66ص ،2006  ،لل
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قيقية إ  كومية ا فقات ا فقات الرأمساليةكما ميكن تقسيم ال فقات االستهالكية وال  .1قسمني ال
فقات االستهالكية: -أ فقارية افقات الهي ال كومية ال ت وبالتا  من أجل العملية التسيريية لألعمال ا

اجات العامة فقكأجور املوظفني ومجيع ما   ،إشباع ا  على تشغيل املرافق العامة من مستلزمات اإلنتاج ي

 وغريها،باإلضافة إ نفقات الصيانة العادية.

فقات الرأسمالية: -ب  متثل كل ما مت إنفاقه على رأس املال االجتماعي أو كما تسمى يف الغالب  ال
ية التحتية.  مشروعات الب

فقات التحويلية:  -1-2 فقات ليس هلا ال ويل مبالغ نقدية من فئة إ أخرى يف اجملتمع وهذ ال هي 
بل تؤدي إ  "،unproductive expenditure"يف اإلنتاج الوط مباشرة مباشر وال تؤدي إ زيادة مقابل

قسم إ ثالث أقسام: إعادة توزيعه.  وت
فقات التحويلية الداخلية: -1 -1-2 قدية ال تدرجها الدولة يف موازنتها العامة وتوجه  ال وهي املبالغ ال

ة وميكن تقسي :ها مألغراض معي  إ

فقات التحويلية االجتماعية: -أ فقها الدولة ألغراض اجتماعية تعمل على ال فقات ال ت هي تلك ال
قيق التوازن بني الشرائح االجتماعية كرفع املستوى املعيشي لبعض األفراد أو الطبقات قيقها ، و
بثق عن 2املختلفة ، وأبرز ما تقوم به الدولة لتحقيق هذا اهلدف هو اإلنفاق على الضمان االجتماعي، وي

 :3مهاهذا األخري نظامان 
ات االجتماعية - : وهي وسيلة إلزامية تعتمد عليها الدولة لتحقيق الضمان االجتماعي يف نظام التأمي

ص عليها  قانون التأمني االجتماعي على تأمني األفراد يف مواجهة املخاطر االجتماعية واالقتصادية ال ي
ظام  مواجهتها من جهة ، وأهداف السياسة االقتصادية من جهة أخرى، وتغطي الدولة من خالل هذا ال

 ...عددا من املخاطر أمهها: التقاعد، تعويضات البطالة، التأمني االجتماعي ضد املرض
ة مشكلة الفقر، وذلك عن طريق تقدمي  يراد نظام المساعدات العامة أو االجتماعية: - به معا

صيل الدخل بسبب اإلعاقة، التقدم يف السن، فضال عن األسر ال  ن العاجزين عن  املساعدات للمواطي
.ليس لديها من يعيلها بسبب وفاة األب، أو الطالق... اك  إ فقات ه وفضال عن هذ األنواع من ال

فقا  ..إالصحة والتعليم ،إعانات األغذية، دعم السكن الجتماعية تتمثل يفت التحويلية اأشكال أخرى لل

فقات التحويلية المالية:-ب  ،دنفقات تلجأ إليها الدولة بغية تسديد أقساط الدين العام وفوائ هي ال
فهي عادة  ما تلجأ إ تسديد القروض العامة على شكل دفعات،كل دفعة تتكون من رأس املال 

                                                 
1
،  العزيز عثمان ، عبد سعيد    .47 0صمرجع سبق ذكر

 
، ص سعيد عبد العزيز عثمان،2  .473-472مرجع سبق ذكر
تارة للفرتة)3 فقات التحويلية لبلدان عربية  اهات العامة لل مد العركوب، عدي سامل عدي الطائي، اال (، 15وث مستقبلية) (،2002-1980هاشم 

 124 -123، ص 2006
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ظر التقليدية مبثابة نفقات تعترب وجزء كفائدة من رأس املال،"ففوائد الدين العام  )املقرض( من جهة ال
.ويلية إذا ما تعلقت بالقروض العامة غري اإلنتاجية

1
" 

فقات التحويلية االقتصادية: -ج ح ال قيق التوازن  الدولة هاهي تلك اإلعانات ال مت هبدف 
اصة بغرض تفيض  املؤسسات اإلنتاجية العامة،االقتصادي، ومثال ذلك ما تقدمه الدولة لبعض  أو ا

تجني إ املستهلكني ويل القدرة الشرائية من امل ف هذ وتخ  ،2أسعارها رغبة يف زيادة االستهالك أي  ص
ها إ أر  افاإلعانات االقتصادية بدورها وحسب اهلدف م   :3ميكن ذكرها كما يلي بعة أص

تجات أقل من مثن التكلفة لتحقيق إعانات االستغالل:  -   ح بغرض اإلبقاء على سعر بعض امل مت
اطر التضخم، تج عن ذلك حدوث تباين بني السعر االقتصادي  االستقرار يف األسعار وتفادي  لكن ي

صل  )املدعم(للسلعة والسعر االجتماعي هلا  فتقوم الدولة بدفع الفارق بني السعرين وال تعتّب كإعانة 
خفض دخله عن حد معني. ا بذلك أال ي تج ضام  عليها امل

شاط لتغطية العجز الذي قد إعانات تحقيق التوازن: -   ديد نتيجة ال ح بعد  هي إعانات مباشرة مت
وحة  لشركات املالحة البحرية أو الطريان أو السكك يعرتض سري إحدى املؤسسات العامة كاإلعانات املم

ديدية.  ا

ح هذ اإلعانات لتمكني املؤسسات من تغطية نفقات التجهيز أو إلضافة أصول  إعانات التجهيز: -    مت
 الدولة ضرورية لالقتصاد الوط وتقع يف ذات الوقت يف  للتوسع يف اإلنتاج أو لتمويل االستثمارات ال ثابتة

انا أو عن طريق إقراضه للمؤسسات بسعر فائدة ال ال شاط الفردي وذلك إما بتقدمي رأس املال 
خفض.  م

مط التصدير واالسترياد أي عليها كما يدل إعانات التجارة الخارجية:  -    امسها فهي إعانات ترتبط ب
ارجية وتتم يف شكل تشجيع نوع معني من الصادرات أو  دد من السلع  اسرتادبعمليات التجارة ا ف  ص

ابية على االقتصاد الوط و هتدف  .لتحقيق آثار ا
فقات التحويلية الدولية:  -2 -1-2 ة إ دولة أخرى ، أي أن اال لدولة وهي اإلعانات ال تدفعها دولة معي

ا دولة أخرى بسبب مشاركة األخرية هلا يف اال مع، إذا وخجد لديها فائض األو تقوم بدفع اإلعانات
مية اقتصادياهتا أو القيامالصديقة من أجل السياسي، وكذلك الدول  ها من ت مبهمة لتحقيق صا  متكي

ارجي.مشرتك، باإلضافة مل شيط حركة التبادل التجاري مع العامل ا كومة من أجل ت فقه ا  ا ت

                                                 
شر دار ، العام االقتصاد ،فقه كمال امحد يوسف 1  .3ص ، 1990 مصر، القاهرة، ستايرس، ال

2
لة العلوم اال   تخبة،  ارب م فقات التحويلية العامة ودورها يف إعادة توزيع الدخل مع إشارة خاصة إ  قتصادية واإلدارية مد علي جاسم، كاظم جابر، ال

 .338-337، ص 2015، 82، العدد  21، اجمللد 
3
مد عباس،  ،  رزي   .77-75ص مرجع سبق ذكر
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فقة     فقات العامة حسب معيار طبيعة ال يف ال ا على تص تج أن بعد أن تعرف وآثارها االقتصادية نست
فقات قيقية ال تجة نظرا لتأثريها املباشر على الدخل الوط وبالتا على اإلنتاج الكلي ا  ،هي نفقات م

فقات تجة هتدف إ إحداث تغري يف منط توزيع الدخل الوط بني  التحويلية ال تعترب عكس ال نفقات غري م
فقات بدون مقابلاالقتصادية والفئات ا القطاعات  .الجتماعية وعادة ما تتم هذ ال

فقة العامة: -2 فقات العامة للدولة إ نفقات  معيار دورية ال  .1ونفقات استثمارية جاريةميكن تقسيم ال
فقات العامة الجارية:  -2-1 فقات ال ال ترتتب على إنفاقها زيادة يف رأس املال ال وهي تشمل ال

يف رأس املال اإلنتاجي باملؤسسات أو اهليئات العمومية، فغالبيتها تتسم بالدورية والتكرار االجتماعي أو زيادة 
ود الرواتب واألجور ومصروفات الصيانة وفواتري امليا والكهرباء  فقات العادية"، وتشمل ب ويطلق عليها اسم "ال

كومية. تلف الوزارات والوحدات ا  وكل ما يتطلب لتسيري 

فقات -2-2 ددة من خالل مصادر متويلية غري العامة الرأسمالية:  ال ة و ية معي فقات ترتبط بفرتة زم هذ ال
ائية وال تتطلبها  فقات االستث موية، وال ها اإلنفاق على املشاريع الت قدي وم عادية كالقروض واإلصدار ال

ربية ونفقات إصالح األضرار ونفقات م فقات ا كافحة البطالة ، ونفقات اإلنعاش االحتياجات الطارئة كال
فقات العامة  ف من ال فقات "غري العادية". اسماالقتصادي، ويطلق على هذا الص  ال

فقة العامة: -3 فقات العامة تبعا للهدف املراد بلوغه معيار الغرض من ال أو كما اعتاد تسميتها  تقسم ال
  بالتقسيم الوظيفي إ ثالثة نفقات أساسية:

فقات اإلدارية -3-1 اصة بسري املرافق العامة والالزمة لقيام الدولة بوظائفها املختلفة  :ال فقات ا هي ال
.الدبلوماسي والتمثيل األمن، العدالة ،، الدفاعالعامة اإلدارة وتشمل نفقات

2 
فقات االجتماعية: -2 -3 مية االجتماعية وزيادة رفاهية أفراد اجملتمع من  ال فقات لتحقيق الت تسعى هذ ال

خالل تقدمي مساعدات وإعانات اجتماعية لبعض الشرائح من اجملتمع ال توجد يف ظروف تستدعي املساعدة 
ح إعانات للعاطلني( وع )كإعانة األسر كبرية العدد ذات املوارد احملدودة،م فقات ،كما يشمل هذا ال من ال

قل واإلسكان تلك املتعلقة  .بالتعليم ،الصحة،ال

در     فقات االجتماعية نظرا ملا يرتبط  اإلشارةو ود ال إ أن اإلنفاق على التعليم والصحة يعترب من أهم ب
زء األكرب من اإلنفاق العام هلذ هبا من قياس درجة تقدم اجملتمع، ها ا  لذا تص الدول خاصة املتقدمة م

ميعي أي دون الفصل بني املستويات  (القطاعات حيث تستثمر يف اإلنفاق على التعليم الذي يتم يف شكل 
فق هي األخرى أموال طائلة  امية ال ت سبة للدول ال دث العكس بال مو االقتصادي،لكن  من أجل رفع ال

                                                 
1 Inge Kaul, Pedro Conceiçâo, The New Public Finance, the united nation development programme, New 
York, oxford university press,2006, p119.  

امعية، الدار ،"املا االقتصاد"الرزاق، عبد مود 2 درية ا  .01ص ، 2011،، مصراإلسك



)مدخل نظري(سياسة اإلنفاق العمومي   .........................................................:ألولاالفصل   

 

- 22 - 

 

تلف مستويات التعليم تائج املرغوب  ،على  صل على ال مو  ،فيهاإال أهنا ال  فيها إذ تبقى معدالت ال
 .1 التخطيط له وتوفري من أموال ضعيفة مقارنة مبا مت

فقات االقتصادية: -3-3 تشمل األموال املخصصة لتحقيق أهداف اقتصادية مثل االستثمار يف املشاريع ال
فقات ال  ح االقتصادية، بعبارة أخري هي ال وعة،اإلعانات وامل االقتصاد القومي  تستهدف تزويداالقتصادية املت

فقات إ زيادة اإلنتاج احمللي وخلق  قل، حيث تسعى الدول من وراء هذ ال دمات األساسية كالطاقة وال با
 .2رؤوس أموال جديدة

فسها بعمليات إنشاء رؤوس األموال،كمد      وع من اإلنفاق لكوهنا تقوم ب امية هتتم كثريا هبذا ال د الدول ال و
قق الط فقات كبرية من جهة وألهنا ال  ية التحتية نظرا الحتياج هذ األخرية ل سور وغريها من مرافق الب رق وا

اص ال يقوى على القيام هبا.  عائدا مباشرا من جهة أخرى،لذا فان القطاع ا
فقات وفق الفرع الثاني:   The Practical Division Of Public Expenditure  المعيار الوضعيتقسيم ال

يف املعمول به يف امليزانيات     فقات العامة وفق املعيار الوضعي أو العملي ذلك التص يف ال يقصد بتص
ديثة ومن بني أهم تلك التقسيمات:  العامة التقليدية وا

فقات العامة يف امليزانية العامة إ عدد من  :اإلداري التقسيم -1 يف ال األبواب وفق هذا التقسيم يتم تص
صص هلا باب معني ووزارة األمن  ة فمثال وزارة الدفاع  هة إدارية أو وزارة معي صص كل باب  حيث 

دد هبا ...  ،الداخلي ة  كذلك باب خاص هبا، ووزارة التعليم العا باب  وهكذا. وكل باب خاص بوزارة معي
قسم إ فروع  قسم بدور إ عدد من ال ،إنفاقيةي ود وكل فرع ي ها لوحدة أقل يف  نفاقيةاالب صص كل م

دد. صص هلا فرع  ظيمي للوحدة اإلدارية ال  ظيمي من املستوى الت  مستواها الت
وعي التقسيم -2 فقات العامة املدرجة يف امليزانية العامة واملخصصة لكل  :ال يف ال وفقا هلذا التقسيم يتم تص

فقات العامة ألي وحدة  صص هلا اإلنفاق العام، فمثال ميكن تقسيم ال وحدة إدارية وفقا لطبيعة األشياء ال 
 مقابل فقاتال ؛تواملرتبا وراألج يف تتمثل العمل مقابل فقات، كنفاقيةإموعات  عدةحكومية نوعيا إ 

فقات عليها ويطلق اإلنتاج مستلزمات ارية ال فقات عليها يطلق رأمسالية أصول مقابل نفقات؛ا  .الرأمسالية ال

كومية :الوظيفي التقسيم -3 فقات ا  :3نذكر ما يلي من أهم مزايا التقسيم الوظيفي لل
ظيمي باالستقرار حيث تتغري  يعد التقسيم الوظيفي أكثر مالئمة للدول ال -أ  ال يتسم هيكلها اإلداري الت

الة ل ، ويفمسميات واختصاصات األجهزة اإلدارية كومية بأي  نهذ ا فقات ا يتأثر التقسيم الوظيفي لل
ظيمية.  تغريات يف اهلياكل اإلدارية والت

                                                 
1 Ben Mimoun Mohamed,"dépenses publiques d’éducation et performances socioeconomiques",pour obtenir le 
grade de docteur de l’université de Paris 1-Pantheon, Sorbonne ,U.F.R de sciences économiques ,2007, p 09. 

طيب شحادة خالد 2  .113 ص ،مرجع سبق ذكر شامية،  زهري ، أمحد ا
3
، ص  سعيد عبد العزيز عثمان،    .481-480مرجع سبق ذكر
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تلف الوظائف -ب كومي على  ليل اإلنفاق ا كومية خالل عدد من  يسمح هذا التقسيم بدراسة و ا
تلف الوظائف خالل نفس األعوام  كومي على  سبية لإلنفاق ا وات، وكذلك دراسة تطور األمهية ال الس

ددة. ية   ومقارنة تلك األمهية خالل فرتة زم

كومية على ليةيعد هذا التقسيم خطوة أو  -ت ديد مدى قدرة األجهزة ا كومي و  ورئيسية يف تقييم األداء ا
كومية. تلف الوظائف والربامج ا كومي يف    قيق املستهدف، ومعرفة حجم وفاعلية التدخل ا

وة رئيسية وأولية يف تطوير تقسيمات وتبويبات املوازنة العامة لتتماشى مع املفهوم طيعد هذا التقسيم خ -ث
ة  ديث ملوازنة الدولة كاملوازنات الصفرية وموازنة التخطيط والرب  ."PPB"ا

فقات العامة، فقد اعتمدت عليه    ا غالبية الدول إن ونتيجة للمزايا السابقة ال يتمتع هبا التقسيم الوظيفي لل
امية(، مل يكن مجيعها  سواء يف نطاق استخدام املوازنات التقديرية)مازالت مستخدمة يف العديد من الدول ال
ود  ديثة كموازنة األداء، املوازنة الصفرية،أو موازنة التخطيط يف نطاق املوازنات  أو االعتماداتكموازنة الب ا

ة.  والرب
  Other Divisions الفرع الثالث: تقسيمات أخرى

فقات من وجهة نظر املؤسسة، إ جانب التقسيمات السابقة الذكر يوجد تقسيمات أخرى    اها  لل يتب
ها:  بعض املفكرين يف كتاباهتم نذكر م

فقات -1 ظورة ال فقات غير الم ظورة وال   الم
ظورة:  -1-1 فقات الم ظورةال فقات امل ظورةويقصد بال شأة التكاليف امل  ، أو كما يطلق عليها يف امل
"Explicit costs"، فقات كوميال  ال ه إ  ،يتحملها املشروع ا وتظهر يف شكل خروج مدفوعات م

اصر اإلنتاج، وقيمة االستهالكات لرأس املال، وفوائد املبالغ  وحدات أخرى. مثال أجور العمال، وأمثان ع
 املقرتضة وغريها.

ظورة:  -1-2 فقات غير الم ظورةال فقات غري امل ظورة ، أو بتعبري أدقويقصد بال  Implicit" التكاليف امل

costs" ،ة يقوم هبا صاحب  ذلك زء من نفقات املشروع اإلنتاجي الذي ال يظهر يف شكل مدفوعات صر ا
اصر إنتاج مملوكة له  كومي من ع كومي. مبع آخر هي تكلفة ما يستخدمه صاحب املشروع ا املشروع ا

كومي وال  ه. مثال ذلك نفقات استخدام رأس املال الذي ميتلكه صاحب املشروع ا تساوي عائد رأس بعي
صل عليها فيما لو مت إقراض هذا  قود فإن العائد يساوي الفائدة ال  املال. فإذا كان رأس املال مبلغا من ال

ب احتساب هذا العائد ضمن نفقات اإلنتاج  .1املبلغ للغري ومن مث 
فقات المحلية -2 فقات المركزية وال فقات العامة : ال اءا على عدد من ميكن التمييز بني ال املركزية واحمللية ب

 معايري ميكن ذكرها فيما يلي:

                                                 
ظريات االقتصادية-سوزي عد ناشد، االقتصاد السياسي 1 قوقية، -ال ليب ا شورات ا ان،بريوت، ،م  .258، ص2009لب
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فقة:-1 -2 تمع الدولة بكامله،  معيار المستفيد من ال فقة العامة مركزية إذا كانت موجهة لصا  تعترب ال
طقة معي فقة موجهة لصا إقليم معني أو م ة داخل مثل نفقات األمن والدفاع والبحوث العلمية وإذا كانت ال

فقات العامة املركزية يعود نفعها  لية، مثل نفقات إيصال الكهرباء واملاء واهلاتف، وبالتا فال الدولة فهي نفقة 
ني يف اجملتمع؛  على مجيع املواط

فقة العامة-2 -2 مل اجملتمع عبأها عن طريق معيار من يتحمل عبء ال فقة العامة مركزية إذا  : تعترب ال
تمع اإلقليم عن طريق املوازنة احمللية لإلقليم.املوازنة الع مل عبأها  لية إن  فقة العامة   امة للدولة، وتكون ال

فقات احمللية متول بإعانات من املوازنة العامة للدولة، وهلذا فإن عبء  انتقد هذا املعيار ألن كثريا من ال
فقات احمللية يقع على عاتق اجملتمع بكامله وليس على  ددال  .  1تمع إقليم 

فقات المتغيرة: -3 فقات الثابتة وال فقاتميكن تقسيم  ال شآت كما يلي: ال  أو التكاليف ال تتحملها امل
فقات الثابتة-3-1 فقات ال ال ت :ال د القيام مبشاريعها اإلنتاجية هي تلك ال ستطيع الدولة سحبها ع

تج إ إيقاف اإلنتاج كلية، طاملا مل يقرر ترك  ،املختلفة ظر عن حجم اإلنتاج ح ولو اضطر امل بصرف ال
دسني خالل   ،اإلنتاج هنائيا أو تصفية مشروعه كأن يتم القيام مبشروع حكومي وذلك بالتعاقد مع عدد من امله

ة لكن نظرا لظروف ما ال يتمكن من بداية العمل يف الوقت احملدد ا تتحمل الدولة عن املشروع فرتة معي . فه
فقات ال  اصر إنتاج متغرية )العمل(. بعبارة أخرى هي ال جر عن ع دسني ال ت نفقات ثابتة وهي أجور امله

ظر عن حجم اإلنتاج الفعلي.  يتحملها املشروع بغض ال

فقات المتغيرة-3-2 جم اإلنال بها، فهي ترتبط أساسا  فقات ال ميكن  تاج واستمرار العملية : أو ال
احه شاط ومدى  ظر عن نتيجة ال  ،"Variable costs"التكاليف هي متغرية، أي أن هذ اإلنتاجية بغض ال

اصر اإلنتاج املتغرية. ها وبني ع فقات أيضا ال يوجد ارتباط ضروري بي  تتغري مع تغري حجم اإلنتاج. وهذ ال

ظر ترجع أمهية هذا التقسيم إ أن الدولة  فقات الثابتة طاملا ظلت قائمة بصرف ال صاحبة املشروع تتحمل ال
فقات املتغرية فإهنا تتغري يف  عن ظروف الطلب على إنتاجه ح ولو توقف املشروع كلية عن اإلنتاج. أما ال

فقات ا تغري حجم اإلنتاج نفسه، فإذا توقف املشروع عن اإلنتاج فإنه ال يتحمل هذ ال  .2ا
 الماليةسياسة الكجزء من  العمومي اإلنفاق سياسة :الثاني المبحث

 Public expenditure policy as part of the fiscal policy 

ريك عجلة االستثمار،       مية االقتصادية من خالل  تساهم سياسة اإلنفاق بدرجة كبرية يف دفع عجلة الت
قيق العدالة االجتماعية من  خفضة القدرة كما هلا دور فعال يف  خالل إعادة توزيع الدخل على الفئات م

عل من هذا اإلنفاق  الشرائية ،  ا. هلا استخداماهتا وأهدافه املالية للدولةسياسة جزء من الوهو ما 

                                                 
شر والتوزيع والطباعة، عمان،مود حسني الوادي، مباد  املالية العامة، دار  1 ،  االردن،  املسرية لل  .124، ص 2006الطبعة األو
 ديدها سلفا. وتدفع األ شاط ولذا ال ميكن  فقات عن األرباح حيث أن األرباح ال تتوقف فقط على اإلنتاج لكن على نتيجة ال رباح مقابل تتلف هذ ال

ظيم كدخل له ولذلك فهي تعد من ضمن صر الت فقات أو التكاليف. ع  ال
، ص 2  .260-259سوزي عد ناشد، مرجع سبق ذكر
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 Economic policy  المطلب األول: عموميات حول السياسة االقتصادية

حاولالقتصادية قصد اإلملام مبختلف املفاهيم املرتبطة بالسياسة ا     ملفهومها  التطرق يف هذا املطلب س
وطة هبا. و   أنواعها، وكذا األهداف امل

 The Concept Of Economic policy  االقتصادية اسةمفهوم السي: الفرع األول

ها تدبري الش يف لغة العرب مصدرا للفعل ساس يسوس، تستعمل كلمة "سياسة"    والتصرف فيه  يءويراد م
كومة للمساعدة يف ضمان استقرار إهنا أكما تعرف على  ،1مبا يصلحه  .2و منو اقتصادهاأجراءات تتخذها ا

اصة باالختيار بني الوسائل ال تكل ما يقصد بالسياسة االقتصادية  وعليه عادة ما  علق باتاذ القرارات ا
ة والبحث عن أميلكها اجملتمع لتحقيق   .لطرق املوصلة لتحقيق اهلدففضل اأهداف اقتصادية واجتماعية معي

طوات و ياالقتصادية تتمثل يف قسة السياوعموما   هداف اقتصادية أقيق  إجراءات ترمي إام الدولة 
ددة تهجها الدولة  ،واجتماعية  ب على السياسة االقتصادية ال ت  إن تكون قادرة على الوصول أوهلذا 

د استخدام املوارد املتاحة لتحقيق أ من  قل حجماأو مبع آخر استخدام أ ،قصى الغاياتأقصى كفاءة ع
 .3هدافكرب عدد من األأاملوارد لتحقيق 

 Types of economic policy  االقتصادية السياسات أنواعالفرع الثاني:  

شاط االقتصادي وفقا      يفرق االقتصاديون بني السياسات االقتصادية الظرفية ال تعمل على توجيه ال
أو التضخم أو البطالة( وبني السياسات االقتصادية )حاالت الركود  يف األجل القصري للظرف االقتصادي

يوية ال تعمل على تغيري  طريقة سري ا يته القتصاد كله بالتأثري على الب  يف األجل املتوسط أو البعيد.ب
 منيز بني األنواع التالية:: هداف األأنواع السياسات االقتصادية الكلية حسب   -1

هبدف  تشمل كافة تدخالت الدولة يف اجملال االقتصادي ال اإلجراءاتهي  :سياسة اقتصادية ظرفية-1-1
اربة التضخمقيق توازنات االقتصاد الكلي على املدى القصري واملتوسط، سعيا لتحقي  .ق التشغيل الكامل، 

فهي هتدف  ،تعمل السياسة االقتصادية اهليكلية على إحداث تغريات عميقة: سياسة اقتصادية هيكلية-1-2
من حيث  املؤسسات االقتصادية والشروط ال تقود تطور هياكل اجملتمع، كتغيري هياكل إ تغيري الظروف

ظام املا كذلك وأساليب التمويل السياسات االقتصادية  وعلى عكس .أحجامها ومهامها وأنشطتها وتغيري ال
عل اهلياكل  يف قيق األهداف لىالظرفية فالسياسات اهليكلية تعمل ع املدى البعيد إذ يتعلق األمر 

يا بشكل يسمح بتحسني الفعالية و األداء الدائم للجهاز اإلنتاجي وبالتا  مو تدر االجتماعية االقتصادية ت
4تؤدي إ رفع األداء االقتصادي الكلي

. 

 ميكن أن منيز بني العديد من األنواع أمهها: :دوات األالسياسات االقتصادية الكلية حسب  أنواع -2

                                                 
مية االجتماعية، هشام مصطفى، 1 قيق الت امعي، دور السياسة املالية يف  درية دار الفكر ا   .1ص ،2007، مصر، ،اإلسك
م،دليل املبتدئني الشامل  توم جورمان، 2  .28، ص2010مصر،  ،علم االقتصاد ، القاهرة إترمجة اميان عبد الغ 
 .4ص ،مرجع سبق ذكر داودي مسعود، 3
زائر، مذكرة ماجستري، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 4  .15-14ص ،2012-2011شباح رشيد، ميزانية الدولة وإشكالية التشغيل يف ا

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_policy#Types_of_economic_policy
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فقات  هيالسياسة المالية: -2-1 موعة اإلجراءات والسياسات والتعليمات املتعلقة باإليرادات العامة وال
قيق أهداف الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.  العامة هبدف 

قدية-2-2 قيق أهداف اإلجراءات ال تستخدمها : السياسة ال قد بقصد  قدية ملراقبة عرض ال السلطات ال
قدية واملصرفية ملا هلا من دور مؤثر يف مراقبة  ظيمات ال ة "أما باملع الواسع" تشمل مجيع الت اقتصادية معي

ظام االقتصادي. قد املتيسر يف ال  1حجم ال
صالسياسة التجارية-2-3 مركية وا د أو : وال تتكون من التعريفات ا ص، وغريها من األدوات ال 

 تشجع الصادرات والواردات.
ظيم وإدارة أسواق الصرف فيها سياسة إدارة سوق الصرف:-2-4 تلفة يف ت ـ ،حيث تتبع الدول نظم 

دد بعض الدول أسعار  ما  فيسمح البعض لسعر الصرف أن يتحدد عن طريق قوى العرض والطلب، بي
 صرف ثابتة لعمالهتا.

عل األسعار سياسة الدخول: -2-5 كومات على طريقة  دما يرتفع معدل التضخم بشكل كبري، تبحث ا ع
قدية أو املالية، إال أن تكاليف  ة مشكلة التضخم هو اللجوء إ السياستني ال مستقرة، ولقد كان السبيل ملعا

كومات إ البحث عن أدوات أخرى  ملواجهة التضخم، وقصد هاتني األخريتني كبري جدا، ما اضطر ا
سبة لألجور واألسعار، ويطلق على هذ  التحكم يف األجور واألسعار يتم استخدام مؤشرات اختيارية بال

مله، بني مؤيد ومعارض هلا دل الكرب ال   .2السياسة بالسياسة الدخلية، رغم ا
 يمكن التمييز بين: :السياسات الكلية حسب موضوعها أنواع -3

شيط الطلب الفعلي هي إحدى السياسات االقتصادية الكلية املعروفة، : الطلبسياسة -3-1 ال سياسة ت
اسب حالة الركود االقتصادي ،إ مواجهة حاالت نقص الطلب من خالهلا الدولة ترمي  ،أي أهنا سياسة ت

روج من الركود عن طريق زيادة الطلب على السلع وا  زيادةا يشجع املؤسسات على مبدمات وهدفها هو ا
شيط وتوظيف العمال)ميكن أن تسمى سيا نشاطها منو الطلب أو تثبيطه بواسطة سة املداخيل أيضا إذ يتم ت

 :مهمتنييف كل األحوال فإن سياسة الطلب تعتمد سياستني  ،(التأثري يف سياسة املداخيل

بائية السياسة املالية مبا تتوفر هلا من أدوات السياسة امليز  -أ ا للتأثري يف مميكن استعماهلاللتان انية والسياسة ا
مو مثال شاط االقتصادي)لزيادة التشغيل أو ال االستهالكي  )رفع الطلب أو يف حجم االستهالك(، حجم ال

اص والعمومي(.   ا
قدية -ب قدية مبا يتوفر هلا من أدوات يف يد السلطات ال يف حجم  للتأثري، ميكن استخدامها السياسة ال

قدية  .وتوجهاهتا الكتلة ال

                                                 
1
قود و المصارفأكرم حداد ومشهور هذلول ،    شر، عمان ،  ال   182، ص 2005 األردن، دار وائل لل
مد،  2 ظمان الحكومية  في تحقيق أهداف السياسات االقتصادية: التشغيل الكاملبلخريصات رشيد،بن سعيد  ، ورقة عمل مقدمة ضمن املؤمتر العلمي حول: فعالية الم

ق كومات ، قسم علوم التسيري، كلية ا ظمات وا زائر، يومي األداء املتميز للم  .168، ص2005مارس  08/09وق والعلوم االقتصادي، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، ا
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 تشجيعأي العمل على  ،تقوم سياسة العرض على تفضيل العمل يف جانب العرضض: سياسة العر -3-2
فيزية متعددة شاط بوسائل   املؤسسات على زيادة ال

سبة -أ تجة من أجل زيادة نشاطها يف قطاعات ذات أولوية بال  تقدمي إعانات وتسهيالت للمؤسسات امل
 للسياسة االقتصادية.

شاط االقتصادي تخفض الضرائب على املؤسسا -ب ة من أجل توجيه ال تجة يف قطاعات معي  .امل
افسية على املستوى امما يسمح برفع قدر  ،املؤسسات من اإلنتاج بتكلفة أقل متكن سياسة العرض إن   هتا الت
 ، القدرة الشرائية وزيادة الطلبوبالتا الرفع من  ،فض األسعار على املستوى الوطأيضا ويسمح   ،الدو 

ه جر ع مما يؤدي بدور إ إنعاش االقتصاد  ،زيادة االستثمارات ورفع قدرات املؤسسات اإلنتاجية الذي ي
ارج  ، مع اإلشارة إ1وزيادة التشغيل وضخ مداخيل جديدة يف االقتصاد أن انفتاح االقتصاد الوط على ا

ويل األرب ارج قد يقلل من أثر سياسة العرضو  .اح إ املالكني يف ا
ظر إ السياسات االقتصادية حسب توجهاهتا، : حسب اتجاهاتها االقتصادية لسياساتا أنواع -4 ميكن ال

2من  خالل ما يلي
 : 

 توازن على احملافظة التضخم، فض العام التوازن على باحملافظة الضبط سياسة تتعلق: الضبط سياسة -1 -4

 الواسع املفهومب أما ؛الضيق باملفهوم هذا الكامل، التوظيف عن البحث العملة، استقرار املدفوعات، ميزان

ظام على احملافظة إ اهلادفة التصرفات موعة فتع  االجتماعية، الضغوط تقليص ) وضعه يف االقتصادي ال

 (.لألزمة املضادة السياسات
 فيز ،املواز  العجز مستخدما االقتصادي اآللة إطالق إعادة إ اإلنعاش يهدفاالنتعاش:  سياسة -2 -4

وعادة ما يتم التميز بني اإلنعاش عن طريق   .ا....القروض تسهيالت االستهالك، ،األجور االستثمار،
 االستهالك واإلنعاش عن طريق االستثمار.

اعي الجهاز هيكلة إعادة سياسة -3 -4 هاز تكييف إ دفته اقتصادية سياسة هي  :الص اعي ا  مع الص

ارجي التوازن تفضيل ، املصدرة للقطاعات األولوية بإعطاء وتتميز ، الطلب العامل تطور  فز كعامل ا

شاط  . والتشغيل االقتصادي لل
 طريق عن األسعار ارتفاع من التقليص إ دفته سياسة وهي (Déflation):  االنكماش سياسة -4 -4

قدية الكتلة مراقبة ، األجور ميد ، الدخل على اإلجبارية مثل االقتطاعات تقليدية وسائل  هد وتؤدي ، ال

شاط إ العادة يف السياسة  االجتماعي تقليص ال
 وتتمّيز بريطانيا يف اعتمادها مث سياسة وهي (Stop and go):  الذهاب ثم التوقف سياسة -5 -4

اوب ية تعكس كالسيكية آلية حسب االنكماش مث اإلنعاش لسياسة املتسلسل بالت هاز ب  .اإلنتاجي ا

                                                 
شور على الرابط2010أكتوبر  25، السياسات االقتصادية الكلية ،عاشور ف 1  :، مقال م

http://emacroeconomics.blogspot.com/2010/11/blog-post_2409.html 
م 2 ، صد، بلخريصات رشيد،بن سعيد   .167مرجع سبق ذكر

http://emacroeconomics.blogspot.com/2010/11/blog-post_2409.html
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 The Goals of Economic Policy  أهداف السياسات االقتصاديةالفرع الثالث: 

ظرية دفته    اولة االقتصاد يواجهها ال املشاكل تفسري إ الكلية االقتصادية ال اد و لول إ للقضاء  ا
ة ليست األخرية هذ ناجعة، اقتصادية سياسة بوضع الإ ذلك يتم وال ،عليها  أهداف وضع مث إذا إال ممك

ع من وجود أهداف مشرتكة بني هلا ددة ظم االقتصادية بني الدول إال أن هذا ال مي . ورغم اختالف طبيعة ال
*مجعها االقتصادي  ، وقدأغلب السياسات االقتصادية

Nicholas Kaldor  هنائية ضمن ما أربع أهداف يف
 يعرف مبربع كالدور السحري.

 المربع السحري لـ كالدور:(4-1)الشكل رقم

 
              Source : Jaque Muller, Economie Manuel d’aplication, édition Duond, Paris, 

2002, p : 188. 

ا  ،(4-1)من خالل أهداف مربع كالدور املوضحة أعال يف الشكل رقم    أن الوضعية االقتصادية يتضح ل
قيق هذ األهداف بإجراء مقارنة  تكون ألي بلد أفضل كلما كانت مساحة املربع أكرب، وميكن دراسة مدى 

ل الدراسة ورص ور الزمن للبلد  ة ألخرىعلى  اصلة من س قق هذ د التطورات ا ، ومدى إمكانية 
قيق بعضها على حساب اآل تمعة، أو يكون   .*خراألهداف 

مو -1 مو يعترب (:Economic growth)االقتصادي ال  السياسة أهداف أهم من االقتصادي ال

ة  ل اهتمام عديد االقتصاديني على غرار "روبرت مالتوس" س يف "كتابه مبدأ  1758االقتصادية، فقد كان 
مو 1االقتصاديني لألمهية الكربى ال يكتسيها هذا املؤشر من عديدالاألمة" وتبعه بعد ذلك  . وميكن تعريف ال

اتج الوط اتج احمللي أو إمجا ال قق زيادة يف **االقتصادي بأنه : حدوث زيادة مستمرة يف إمجا ال ، مبا 

                                                 
زية يف علم اال(ا1908/1986)كالدورنيكوالس   * ظري املدرسة الكي قتصاد، قدم املشورة قتصادي وأكادميي بريطا من أصل بلغاري، وأحد أبرز م

رب العاملية الثانيةبعد  بريطانيابزعامة حزب العمال ال تولت حكم  للحكومات العمالية ال السياسات االقتصادية، ا كومات بلدان أخرى عديدة يف  ، و
 .تصاد عرب أربعة مؤشراتاشتهر مبربعه السحري الذي يتفقد أداء االق

قيق األهداف األربعة يف آن واحد. *  لذلك أطلق على مربع كالدور "بالسحري"، ألنه يف الواقع من الصعب 
مو على العام اإلنفاق سياسة أثر بودخدخ كرمي، 1 زائر) ال يل شهادة املاجستري، تصص نقود  (،2009-2001االقتصادي)دراسة حالة ا مذكرة مقدمة ل

زائر،   .67،ص 2010-2009ومالية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة دا إبراهيم، ا
اتج احمللي اإلمجا  ** تجة من املو  Gross Domestic Product GDPال دمات امل طقة سب قيمة السلع وا لياً يف م ارد املوجودة 

اتج القومي ة. أما ال ية معي (ما خالل فرتة زم دمات  GNP Gross National Productاإلمجا  )الوط فيحسب قيمة السلع وا
طقة. لياً أو خارج هذ امل ظر عما إذا كان هذا اإلنتاج االقتصادي يتم  طقة ما بغض ال تجة من قبل سكان م  امل

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/1908&usg=ALkJrhidZuSLthDkHFzAlMjatHiHP0o-cw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/1986&usg=ALkJrhgQBhP0jskxNBM7_nXfvm6z5OwXjw
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
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قيقي  إنتاج على تزايدةم قدرة للبلد كان إذا إال ال يتحقق . وهو1متوسط نصيب الفرد من الدخل الوط ا

دما السلع مو معدل وكان ،تو ا  املعيشي هذا ما يؤثر بدور على املستوى السكان منو معدل من أكرب ال

اب مو معدل حساب فإن وبالتا ،لألفراد باإل اتج يف صل الذي التغري من انطالقًا يتم ال ام  احمللي ال ا
PIB ة من  .2أخرى إ س
قيق العمالة الكاملة أي ويرتبط هدف        مو باهلدف الثا للسياسة االقتصادية واملتمثل يف  البحث عن ال

ة  *التحكم يف معدل البطالة، ولقد اكتشف الباحث األمريكي"آرثر أوكون" اك عالقة   1962يف س أن ه
اتج احمللي اإلمجا ومعدل البطالة، حيث توصل من خالل استخدام بي وية عكسية تربط بني ال انات س

اتج احمللي اإلمجا   (1957-1947)لالقتصاد األمريكي للفرتة  إ عالقة توضح  ضرورة تقليص الفارق  بني ال
قطة واحدة خفض البطالة ب  . 3وبني مستوا املمكن بثالثة نقاط لت

و يتعلق بالسعي : Full employment  البحث عن التشغيل الكامل)تحقيق  العمالة الكاملة( -2
اصر اإلنتاج على رأسها العمل عدد يساوي حاصل قسمة معدل البطالة ، حيث االستخدام الكامل لكل ع

اشطنيعلى عدد االعاطلني  ل الكامل ال يع عدم وجود وصول االقتصاد للتشغيمع العلم أن   .لسكان ال
 .اهليكلية واالحتكاكيةالبطالة فيه  الذي تتفي فيه البطالة الدورية وتسود ةالبطالة الطبيعي تسود، إمنا بطالة

قدية : Balance of payments equilibrium التوازن في ميزان المدفوعات -3 اول السلطات ال
اسيب جملموع التبادالت التجارية والتدفقات الرأمسالية باعتبار  ميزان املدفوعات احملافظة على استقرار   سجل 

ةبني الدولة وباقي العامل خالل  ية معي ة واحدة فرتة زم قد الدو حسب و  . 4عادة تكون س دوق ال  ص
"FMI،"ة ود املدي موع الب ة مع  ود الدائ موع الب دما تتساوى  توازنه ، فرصيد صفري أي ،دث التوازن ع

مية التبادالت االقتصادية إيؤدي   .  استقرار العملة وت

                                                 
زائري للفرتة )بوهزة  1 ورقة عمل   ،(2009-2001مد، براج صباح، أثر برنامج االستثمارات العمومية على متغريات مربع كالدور لالقتصاد ا

مو االقتصادي خالل  مقدمة ضمن املؤمتر الدو حول: تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار وال
زائر، يومي1كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف   (،2014-2001)الفرتة  .07،ص2013مارس  12-11 ، ا

زائر،  2 شر والتوزيع، ا لولة(، دار  العلوم لل  .24، ص2007بريش السعيد، االقتصاد الكلي )نظريات، مناذج ومتارين 
يديللاملستشار االقتصادي و  أمريكي ياقتصاد Arthur Malvin Okun (1928 -  1980) آرثر أوكون   * ، وأستاذ يف  رئيس كي

مل امسه:  . جامعة ييل ة بني معدل التغري يف  ذي يتلخص مضمونه الو  "قانون اوكون"وكما هو معروف للقانون الذي  يف وجود عالقة خطية معي
. اتج احمللي اإلمجا   البطالة وال

زائر خالل الفرتة  3 مو االقتصادي يف ا ميد، دراسة قياسية للعالقة بني معدل البطالة وال (، 2013-1990)زروخي صباح، برحومة عبد ا
اث اقتصادية وإدارية لة أ مد باستخدام التكامل املشرتك،  امس عشر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  ،العدد ا

 .105-104،ص 2014خيضر، بسكرة، جوان 
مود شهاب، أساسيات االقتصاد 4 دي  قوقية،بريوت،الدولي عادل أمحد حشيش، ليب ا شورات ا  .159،ص 2003، م

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/1928&usg=ALkJrhjXXzsJc_fvR6DVw13SAq_m5SY_vA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/1980&usg=ALkJrhiVSsbJ43ssTfcBr77yl_mypRL4rA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589conomiste&usg=ALkJrhjdeQbwjBOWNyLG4oAV-r7Qnx2Lqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589tats-Unis&usg=ALkJrhjD588sx7-LqedXmQyBar1ChgNbKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy&usg=ALkJrhjNMalulGLHHi-kA1jCuIBfIGhqzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_Yale&usg=ALkJrhjE6e5W2VZA43gGIr-kGABUX_LtUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A9_Yale&usg=ALkJrhjE6e5W2VZA43gGIr-kGABUX_LtUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Okun&usg=ALkJrhj2yF-vB1ael-K9QtewfXXcoajAzA
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ايب على ميزان املدفوعات  ضرورة تعظيم  من خاللويتبلور هدف السياسة االقتصادية يف األثر اإل
قيق هيكل معني من الواردات وتفيض تكلفتها ها، و وذلك لتفادي املشاكل  ،الصادرات والعائد م

قيق توازن املدفوعات مثل مشكلة املديونية وتفيض العم امجة عن عدم   . 1لةاالقتصادية ال
قيق االستقرار  أي :Stable prices) استقرار األسعار(  التحكم في معدل التضخم -4 و  السعي 

قدي وخفض معدل التضخم الذي  الرقم القياسي ألسعار االستهالك:  أمههايقاس بعدة مؤشرات  و ال
قود املستخدمة يف يعكس  اص بتغطية ظروف املعيشة  اإلنفاقالتغري يف القوة الشرائية لل  ،(أسعار التجزئة )ا
يتني؛ بني فرتتنيوذلك  قديوكذلك  زم ه بالعالقة التالية:B" معامل االستقرار ال  "الذي يعرب ع

B=  قود ام –التغري يف كمية ال اتج احمللي ا    =PIB/PIB  -M/M  B   أي: التغري يف ال
ظومة تحقيق أهداف السياسة االقتصاديةموقع سياسة اإلنفاق  :(5-1)الشكل رقم  العام في م

 
قيق أهداف السياسة االقتصادية المصدر: دراسة العالقة السببية بني اإلنفاق –مد بن عزة، دور سياسة اإلنفاق العام  يف 

دار الذايت  زائر باستعمال مناذج اال لة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد VARالعام وأهداف السياسة االقتصادية  يف ا  ،
زائر،العدد  ضر الوادي، ا  .11، ص 2015، 9محة 

ضمن أدوات السياسة املالية ودورها يف السعي لتحقيق  االنفاقيةيوضح الشكل البيا أعال موضع السياسة    
يث أمجعت الدراسات االقتصادية لعدد من املفكرين أن سياسة اإلنفاق العام  أهداف السياسة االقتصادية، 

اصب الشغل، باإلضافة إ احملافظة على  مو االقتصادي هلا مسامهة كبرية يف خلق م هلا دور كبري يف إحداث ال
ارجي.   قيق التوازن ا  استقرار األسعار و

 The content of fiscal policy  مضمون السياسة الماليةالمطلب الثاني: 
حاول فيما يلي إبراز       باعتبار أهنا تشتمل على السياسة االنفاقية. املاليةسياسة مضمون الس

 The concept of fiscal policy  مفهوم السياسة المالية الفرع األول:
ية  من الكلمة شتق مصطلح السياسة املالية أساساا    زانة. ،"Fiscalis"الالتي قود أو ا  و تع حافظة ال

مع الضرائبيو "، il fisco"باإليطالية وتع  فس املصطلح يف فرنسا،  ،قصد هبا الوكالة املكلفة  و أخذ ب

                                                 
مد،  1 ،مرجع سبق بلخريصات رشيد،بن سعيد   .166ص ذكر
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موع 1اسبانيا والربتغال قيق التوازن  اإلجراءات ال تقوم. وعليه فالسياسة املالية ما هي إال  كومة بغية  هبا ا
فقات العامة والقـروض العامـة،املا العام، مـستخدمًة بـذلك الوسـائل املالية   اهلامة من الضرائب والرسوم وال

 .2وذلك للتأثري على املتغريات االقتصادية الكلية، والوصـول إلـى أهـداف السياسة االقتصادية العامة للدولة
اك من يذهب إ أن " السياسة املالية هي تلك السياسات واإلجراءات املدروسة واملتعمدة ستوى املتصلة مب وه

كومة ومبستوى وهيكل اإليرادات ال    .3صل عليها ومنط اإلنفاق الذي تقوم به ا
ليزي در اإلشارة إ استخدام    كمرادف ة"  يزاني"السياسة امل ملصطلح ةالعديد من املصادر واملراجع اال

يف أوائل القرن العشرين، ألول مرة  *"Edwin Seligman"الربوفيسور ، حيث استخدمهملصطلح السياسة املالية
كومات املشاركة يف إعادة توزيع الدخل من خالل أنشطتها امليزانية. ر الذي اقرتح على ا   انتقد هبا أدولف واغ

 يف االصطالح الفرنسي."politique budgétair "يف حني أن مصطلح السياسة امليزانية يخراد به 
زية إال أن      حصر يف استخدام مع السياسة امليزانية ال كانت يف األصل  غريت الثورة الكي الضرائب ت

ز ،والدخل من امليزانية لتشمل كل من اإليرادات واإلنفاق موع  على أهنا حيث أصبحت تعرف حسب كي
د يل ها هذ السياسة يف الضرائب واإلنفاق العام للتأثري على الطلب الكلي، مبا يكفل تقلدالتغيريات ال 

 حدة التقلبات االقتصادية الدورية.

تلفميكن القول السياسة املالية  مما سبق    الدولة يف التعامل مع  اإلجراءات والتدابري الرشيدة ال تتبعها هي 
قيق أهداف اقتصادية وغري اقتصادية، أمهها اصر املالية العامة، قصد  هوض باالقتصاد الوط ودفع  ع ال

مية   .االستقرار وإشاعةعجلة الت
 Financial Policy Tools أدوات السياسة الماليةالفرع الثاني:  

فيذ األهداف ال تسعى  من خالهلاتستطيع الدولة ال  دوات األمن العديد لسياسة املالية ل    قيقها  إت
 قسمني مها السياسة االنفاقية والسياسة االيرادية.:وميكن تقسيم هذ األدوات 

*السياسة اإلنفاقية-1
Expenditure Policy  : عن الربنامج اإلنفاقي الذي يقوم على  نفاقيةاالتعرب السياسة

كومة وهيئاهتا  ياة السياسية واالجتماعية واالقتصادي اهلادف إ مواجهة نفقات ا طبيعة وأدوار الدولة يف ا

                                                 
1Vito Tanzi, Fiscal Policy : When Therory Collides With Reality, An article published on the link: 
http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/723937.pdf , p02. 

شورات اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 2 موي يف االقتصاد السوري، م قدية واملالية ودورها الت  .11ص  ،2010هيفاء غدير غدير، السياسة ال
مد، رياأ 3 زائر، وعلوم التسيري،السياسة املالية ودورها يف تفعيل االستثمار، مذكرة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية  اهلل    .3ص جامعة ا
وآخرون ممن  ،Jan Tinberg ،Hansen  Bent ، Johans Leifتدين نظرية السياسة امليزانية بالكثري لالقتصاديني األوروبيني الشماليني مثل:  *

 Alvin Hansen ،Lawrence Klein ،Abba عملو قبل مخسة عقود على تطويرها، إضافة إ مسامهة االقتصاديني األمريكني الشماليني مثل:
Lerner ، Robert Solow ،Paul Samuelson,  قيق االستقرار، غري أن وآخرون. غري أهنم ركزوا يف كتاباهتم على دور السياسة امليزانية يف 

ديثة للسياسة امليزا ظرية ا احية ال زية ليست سوى جزء، عل الرغم من أمهيته، من ال ظرية، وخاصة تلك ال طورها سياسة االستقرار الكي نية. ويف مفهوم هذ ال
(Musgrave 1959،) ( 1965وكذا أطروحة Johansen فإن أهداف السياسة امليزانية تتجاوز االستقرار ، باعتبار أنه باإلمكان أيضا استخدام )

 أنظر: األدوات امليزانية أيضا إلعادة توزيع الدخل، وإعادة تصيص املوارد. ملزيد من التفصيل

- Vito Tanzi, Fiscal Policy : When Therory Collides With Reality, Op. Cit, p 03. 
 .من هذا الفصل. راجع املبحث األول *

http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/723937.pdf
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ظام االقتصادي القائم، ففي الدول  االنفاقيةاحمللية، وتتلف السياسة  من دولة إ أخرى حسب طبيعة ال
قيق االستقرار االقتصادي ومن مث تفيض معدالت البطالة ومكافحة  االنفاقيةالرأمسالية تستهدف السياسة 

امية الدول  دها يف التضخم، وتوسيع السوق احمللية، يف حني اء جهاز إنتاجي متطور وتوفريال  تستهدف ب
امية، فإن السياسة  السلع االستهالكية األساسية للسكان، وانطالقا من واقع كل من الدول الرأمسالية والدول ال

فيذها  .1املالية بأدواهتا املختلفة تسعى لتحقيق األهداف املطلوب ت
من األدوات املهمة ملا هلا من  االيراديةلقد أصبحت السياسة :  Revenues Policyااليراديةالسياسة -2

فقات العامة  وهرية يف تغطية ال ياة االقتصادية، فضال عن وظيفتها ا  إشباع جلأ منتأثري بالغ األمهية على ا

اجات فيذ ،للمجتمع الضرورية العامة ا صل الدولة أساسا على 2ووضع سياستها املالية موضع الت .حيث 
د عدم كفاية هذ األموال هذ األموال من الدخل الوط  ارج ع ية، أو من ا يف حدود املقدرة املالية الوط
 االقتصادي التوازن عن مسؤولة وجعلها الدولة دور لتطور ونتيجة .3ملواجهة متطلبات اإلنفاق العام

فقات لتغطية وسيلة العامة اإليرادات تعد مل واالجتماعي  بل التقليدية، بوظائفها الدولة لقيام الالزمة ال

ديث واختلفت  املالية، السياسة أدوات من أداة أصبحت ولقد تعددت مصادر اإليرادات العامة يف العصر ا
دمات العامة ال تقوم هبا الدولة  إ فرعني مها: االيرادية، وميكن تقسيم السياسة طبيعتها الختالف أنواع ا

، أنوع السياسات املالية عموماأهم  منتعد السياسة الضريبية   : Taxing Policyالسياسة الضريبية-2-1
شاط االقتصادي ال تستخدمها الدولة لتحقيق الضبط االقتصادي  التأثري على و من خاللوالتأثري على ال

 .*الضرائب والرسوممعدالت وحصيلة 
اجات إشباعو  العام اإلنفاق لتمويل الالزمة اإليرادات لتوفري الضرائب وتستخدم   أمكن سواء ،العامة ا

صول اجات هذ على ا  كالصحة تقوم الدولة باإلنفاق عليها وسياسية اجتماعية العتباراتو ، السوق من ا

صول ال ال تلك أو والتعليم،  كالدفاع للدولة األساسية الوظائف من تعد وإمنا ،السوق من عليها ميكن ا

قيق واألمن شآت إ إضافة العدالة، و 4القاعدية امل
. 

ظر أن ب ال الضرائب فإن العامة، لإليرادات أساسي كمكون الضرائب أمهية إ إضافة      كوسيلة إليها ي

ظر أن ب بل فحسب، مالية مو االقتصادية الوظيفية زاويتها من إليها ي ، ملا هلا من تأثري بالغ على معدل ال
رص على استعمال السياسة الضريبية لتحقيق أهداف  من خالل تأثريها على االدخار واالستثمار، مع ا

                                                 
يت،1 قود خالل املدة  فريق جياد مطر، حيدر نعمة  لة الغري للعلوم 2009-1970السياسة املالية يف العراق ودورها يف التأثري عل عرض ال ة ،  االقتصادية واإلدارية،الس

امس والعشرون، الكوفة، العراق ،ص ة، العدد ا  .191-190الثام
درية، مصر،  2 ديدة، اإلسك امعية ا  .255، ص 2004دي شهاب، أصول االقتصاد العام)املالية العامة(،الدار ا
 .21، ص 2010شر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة الثانية،مد طاقة، هدى العزاوي ، اقتصاديات املالية العامة، دار املسرية لل 3
فقات العمومية بدون مقابل.أما الرسم هو: مقابل نقدي يدفعه الفرد مقابل  * خدمة تؤديها له هيئة عامة أو نفع الضريبة هي : فريضة مالية يدفعها األفراد للدولة لتمويل ال

صلون على خدمة. ه ، وهو مبلغ نقدي يدفعه جربا للدولة من طرف بعض األشخاص الذين  قسم و  خاص يستفيد م قسمني، القسم األول ضرائب مباشرة،  الضرائب إت
قق هذا األخري، وتفرض اسبة  اسبة وجود رأس املال ضريبة رأس املال وهي ال تفرض على ذات وجود الثروة)الدخل أو رأس املال( فتفرض ضريبة الدخل مب والقسم اآلخر ، مب

د إنفاقه كضري  بة املبيعات  وضريبة القيمة املضافة وضريبة اإلنتاجهو الضرائب غري املباشرة وتفرض على املال ع
 .14ص  ،مرجع سبق ذكر هيفاء غدير غدير،  4
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اسب لتدخل هذ األداة، وكذلك توفري جهاز ضرييب أمني  السياسة املالية،آخذين يف عني االعتبار التوقيت امل
 .1فضال عن وجود تشريعات وقوانني جبائية ضابطة للمحيط الضرييبوذو درجة عالية من الكفاءة 

تعد هذ األداة ثا أدوات السياسة اإليرادية بعد السياسة  :Loaning Policy السياسة االقتراضية -2-2
علها تشكل  الضريبية، وتلجا إليها الدولة  نتيجة سببني: األول متعلق ببلوغ الضرائب مستويات قصوى ما 

يفة : الردود االجتماعية الع  صل. وميكن حصر أهم هذ املصادر االئتمانية وال 2ثقال على أصحاهبا والثا

 فيما يلي: دورية غري بصورة الدولة عليها
ح إيرادات -أ بية للدول الفقرية : والخارجية الداخلية واإلعانات الم وهي إعانات تقدمها الدول األج

  .نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
وك  إحصل عليها الدولة باللجوء : القروض العامة -ب اك أنواع عديدة من القروض األفراد أو الب ها وه م

ب إعادة أصل الدين،  ها ما هو خارجي، وكالمها ميثل عبئ على االقتصاد القومي، ألته  ما هو داخلي وم
ارجية، وال عادة ما ترتبط بشروط سياسية  سبة للقروض ا ال بال ه، وكذلك ا إضافة إ الفائدة املرتتبة ع

ة، لذا وجب على الدولة أن تستغل القرض بالشكل األمثل تجة. معي  خصوصا يف االستثمارات امل
قدي اإلصدار -ج د زيادة نفقاهتا على إيراداهتا مما يدفعها إ  :الجديد ال كومة إ االقرتاض ع تضطر ا

ة لتمويل العجز يف موازنتها زي دات)أذونات( من قبل ا ويتم ذلك ببيع تلك األوراق املالية إ  ،إصدار س
ل ك املركزي مقابل نقد  د حصول فائض الب ي جديد يصدر ويدفعه للحكومة مقابل تلك األوراق املالية. وع

كومة ستقوم بإطفاء ديوهنا واستعادة األوراق ال أصدرهتا  فقات فإن ا يف املوازنة أي زيادة اإليرادات على ال
ك املركزي لي يدفع إ الب : 3مقابل نقد   .كما يوضح الشكل املوا

قدي (:6-1)الشكل رقم  الموازنة العامة واإلصدار ال
 
 
 
 

 

شر  والتوزيع،عمان،األردن، الطبعة  المصدر: اهج لل وك املركزية،دار امل قدية يف الب سني جليل الغاليب، السياسات ال عبد ا
 ،  .79، ص2015األو

اك فروع أخرى للسياسة  ها: االيراديةوه  نذكر م
                                                 

قدية واملالية 1 ،تصص سياسة شرعية، كلية  -مجال بن دعاس، التكامل الوظيفي بني السياستني ال دراسة مقارنة بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي،أطروحة دكتورا
ة، العلوم االج ضر بات اج   .116، ص 2010-2009تماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة ا

يت، 2 ، ص  حيدر نعمة    .192فريق جياد مطر، مرجع سبق ذكر
3، شر والتوزيع،عمان،األردن، الطبعة األو اهج لل وك املركزية،دار امل قدية يف الب سني جليل الغاليب، السياسات ال  .78، ص2015عبد ا
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 ميلك ثروة قانو اعتباري شخص بصفتها الدولة عليها صل ال اإليرادات تلك :اإليرادات االقتصادية -د
امجة اإليرادات اإليرادات، هذ ومن عامة، خدمات ويقدم  القروض فوائد هلا، العقارات العائدة تأجري عن ال
 .1العام الثمن الدومني، إيرادات: وتتمثل أساسا يف املشروعات وأرباح

ال تدخل إ  لاألمواهي مجيع و  ،ت ممتلكات الدولةإيراداب ويعرف أيضا :Domain إيرادات الدومين -
قسم إ قسمني : ة جراء االستثمارات وي زي  ا

*الدومين العام -
Public Domain : اصر ال متلكها الدولة و تضع للقانون العام موع الع أي  نهو 

فعة العامة قيق املصلحة العامة و امل ه  رية أي ال ميكن بيعها  ،اهلدف م و ال ميكن للدولة أن تتصرف فيها 
فع املسبق . ها وهدا لوجود ال ازل ع  أو الت

* *الخاص الدومين -
Privet Domain :  اص و هو موع ممتلكات الدولة ال تضع للقانون ا هو 

اصة أو أن  ها أن تبيع وتشرتي أمالكها ا ا الدولة تتصرف كما األشخاص أي ميك القانون التجاري . فه
ها.  ازل ع  تت

دمات الزراعية  :الثمن العام - قضا الدولة نظري قيامها بإنتاج أو بيع السلع وا اعية هو املقابل الذي ت والص
اصة   و املالية هبدف إشباع  اجات ا  . 2ا

أهم املشاكل ال تواجه املالية العامة عموما تكمن يف مشكلة من  :Public budget  العامةالموازنة  -3
فقات واملتعلقة بتحديد أولويات اإلنفاق العامة ومشكلة اختيار املوارد التمويلية الالزمة لذلك، وال  تصيص ال
كومي، حيث يف حاالت الركود  عادة ما يكون مصدرها إما الضرائب واملسامهات االجتماعية أو االقرتاض ا
د اقرتاب املواعيد االنتخابية عادة ما تلجأ السلطات الوصية إ بديل متويل آخر وهو العجز املواز بدال  أو ع

يار وتفضل اللجوء إ االقرتاض من أن تقوم برفع الضريبة، على عكس الدول املتقدمة ال ال  تعمل هبذا ا
كومي لكن هذا غالبا ما يرتافق مع مشكلة خدمة املديونية  .3ا

                                                 
، ص  1  .175درواسي مسعود، مرجع سبق ذكر
اعي. * قسم الدومني العام إ قسمني : طبيعي واصط  ي

ائه أو تشييد مثل)احملميات :الدومني الطبيعي وي والبحري..-الغابات-الطبيعية  وهو كل ما مل يتدخل اإلنسان يف ب                   ( اإلقليم ا
اعي موع الع: الدومني االصط سور  –املوانئ  –اصر اململوكة من طرف الدولة وال شيدها اإلنسان مثل ) الطرقات وهو   ..(املتاحف –ا

اص إ  ** قسم الدومني ا اعي-أقسام : العقاري  ثالثي .-التجاري والص  املا

ية حيث :الدومني العقاري اجم والغابات واألب امجة عن ملكية الدولة للم ها إما بتاجريهو تلك اإليرادات ال  املبا أو زرع األراضي. بإمكان الدولة االستفادة م
اعي والتجاري فعة والربح حيث أن الدومني التجاري يعرب عن عملية البيع والشراء والدومني ا:الدومني الص قيق امل موع املؤسسات ال متتلكها الدولة هبدف  اعي يعرب هو  لص

ولوجية  من عن عملية اإلنتاج . إن اهلدف اعي يعتمد على املؤسسات ال لديها التك قيق املصلحة العامة و بأسعار معقولة. فالدومني الص اعي والتجاري هو  الدومني الص
موعة املبيعات املوفرة من طرف املؤسسة. ديثة وتتمثل إيراداته يف   ا

موع األسهم حدث شكل للدومني نقصد به "احملفظة املالية" أأهو : الدومني املا موع املبالغ ال تتحصل   ي  دات ال متتلكها الدولة. أن إيرادات الدومني املا هي  والس
دات.  عليها الدولة جراء استغالل تلك األسهم والس

قوقية –ملالية العامة ،افوزي عطوى  2 ليب ا شورات ا ان ،م  .126ص، 2003 -لب

  3 Elyas Salah, Yagoub, Mohamed, Politique Budgétaire, Croissance Economique En Algérie «1998 -2013», 
Colloque : "Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombées sur 
l’emploi, l’investissement et la croissance économique" , La Faculté des Sciences Economiques, Commerciales 
et Sciences de Gestion, Université Sétif 1, Les 11 et 12 Mars 2013,p 04. 

http://www.univ-setif.dz/appel-a-communication/2-ufas/451-colloque-evaluation-des-effets-des-programmes-d-investissements-publics-2001-2014-et-leurs-retombees-sur-l-emploi-l-investissement-et-la-croissance-economique
http://www.univ-setif.dz/appel-a-communication/2-ufas/451-colloque-evaluation-des-effets-des-programmes-d-investissements-publics-2001-2014-et-leurs-retombees-sur-l-emploi-l-investissement-et-la-croissance-economique
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ا يتضح  مما ورد أعال  سواء وخلقها، القوة الشرائية نقل عملي خالل من العام اإليراد على صل أن الدولةل

، الصعيد على أو الوط االقتصاد داخل مت  حيث ومن املصدر حيث من تلف العام كان اإليراد وإذا الدو

صر حيث من العامة تلف اإليرادات بني التمييز ميكن فإنه ،الشكل صول يف اإلجبار ع  ومهما عليها، ا

 .1ائتمانية أو اقتصادية أو سيادية إما تكون أن على ترج ال العامة فإن اإليرادات أمر من يكن
 Objectives of fiscal policy  السياسة الماليةأهداف الفرع الثالث: 

ظام االقتصادي السائد  تؤديه أنتلف الدور الذي ميكن    ودرجة  يف الدولةالسياسة املالية حسب طبيعة ال
امية ،املتقدمة الرأمسالية )الدولة تقدم  حصر أهداف السياسة املالية يف الدول املتقدمة يف  .(الدول ال حيث ت
تلف قيق  قيق  امية الستخدامها يف  االستقرار االقتصادي وإعادة توزيع الدخل، يف حني تسعى الدول ال

 أهداف السياسة االقتصادية، وعموما ميكن ذكر هذ األهداف فيما يلي:
، لتلقي 1929لقد جاءت أزمة الكساد العظيم  :Economic stability االقتصادي االستقرار تحقيق -أ

دل بظالهلا على ت بصورة ال تقبل ا اعية، وال بره ظرية الكالسيكية القائمة على افشل  االقتصاديات الص ل
شاط االقتصادي وسيادة  افرتاضات رية االقتصادية وامللكية الفردية لوسائل اإلنتاج وعدم تدخل الدولة يف ال ا

افسة التامة  ني  من اي لألسواقالتشغيل التلقائي باالقتصاد وسيادة قانون س وآليةامل  السياسة أخذتذلك ا
قيق االستقرار االقتصادي ودعم  ب بطالة املوارد أركانهاملالية دورها الذي تؤديه يف  وصوال لتحقيق  و

 والتضخم . االستخدام الكامل ، وعليه فأن السياسة املالية ستمارس تأثريها يف حال الكساد
من حدة التفاوت يف توزيع الدخول  التخفيفأي  :Redistribution of income  إعادة توزيع الدخل -ب

قيق  خفضة و  االجتماعية بني فئات اجملتمع، خاصة عدالةالوالثروات وصوال إ  ن إف بالتاذوي الدخول امل
خفض حجم االدخار ، سبة كبرية من  أنذ إحجم االستهالك سريتفع وسي فق ب الة سي اجملتمع يف مثل هذ ا

تيجة على  حاجاته إشباعدخله لغرض  خفض حجم االدخار الكلي وهذا ما سيعمل بال االستهالكية وبالتا ي
دودة الدخل التوازن إعادة  .لصا الفئات 

      : Intervention in the stages of the business cycle  االقتصادية الدورة مراحل في التدخل -ت
اشئة غراقاتاإل على والقضاء لالقتصاد العام املسار تصحيح أجل من املالية السياسة   الدولة تستخدم  يف ال
على  الضرائب تفيض طريق عن اإلنتاج زيادة الدولة تستطيع يث، االقتصادية الدورة مراحل من كل مرحلة
اصر إليها تتوجه ال ال األنشطة اص القطاع لدى اإلنتاج ع  .ا

فس إيرادات  على للحصول وذلك تشجيعها يف الدولة ترغب ال أخرى قطاعات على الضرائب ترفع الوقت وب
 تشجيع العام اإلنفاق خالل من الدولة تستطيع كما بالعجز، التمويل إ اللجوء من بدال تعويضية

دما السيما هبا و ترغب ال القطاعات االستثمارات يف اعة محاية األمر يتطلب ع ية الص اشئة الوط  . 2ال
                                                 

1
 .124-120  ص ، 2000 ،عمان ، للطباعة الصفاء ،دار العامة املالية مباد :العجارمة اهلل،أنور عبد علي إبراهيم 
قيق التوازنات االقتصادية الكلية يف ظل برامج اإلصالح االقتصادي 2 قدية واملالية يف  ، فعالية السياسة ال مذكرة ماجستري، كلية  -حالة موريتانيا-الشيخ أمحد ولد الشيبا

 .31، ص 1،2012/2013العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف 
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املوارد املادية و  توزيع مبع :Optimum allocation of resources التخصيص األمثل للموارد -ث
قيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع اجات املختلفة، بغرض  ، البشرية بني األغراض أو ا

امية تتسم بالعقالنية االستغالل، وعدم رشادة استخدام املوارد، وعليه فالسياسة وذلك باعتبار أن  الدول ال
موية القومية. قيق األهداف الت ة التخصيص يف إطار   املالية هتدف إ عقل

اصب الشغل -ج يعترب االستخدام الكامل للقوى  :Full employment)التوظيف الكامل( خلق م
لسياسة املالية د اإلنتاجية أحد العوامل احملددة للمستوى املعيشي يف اجملتمعات، وعليه فاالبشرية ومجيع املوار 
قيق التوظيف بأدواهتا تسعى ل تلف دور السياسة املالية يف  تحقيق االستقرار االجتماعي والسياسي، وقد 

ه يف الدول االشرتاكية، ففي الدول الرأمسالية  تربز أمهية الدور الذي يقوم به الكامل يف الدول الرأمسالية ع
ية  اص كعامل متحرك يف ميزانية االقتصاد الوط حيث تقتصر رسالة السياسة املالية على هتيئة الب االستثمار ا
اب على مستوى العمالة.أما يف اجملتمعات االشرتاكية  عكس باإل اص ومنو ما ي املواتية الزدهار االستثمار ا

، حيث  يصبح حيث تربز أمهية الدو  ر الذي يؤديه االستثمار العام كعامل متحرك يف ميزانية االقتصاد الوط
ا تربز أمهية إنفاق القطاع العام  شاط االقتصادي الكلي للمجتمع ، وه مشاط القطاع العام الصفة الغالبة يف ال

شاط االقتصادي ا قيق التوظيف الكامل واالرتقاء مبستوى ال لكلي للمجتمع وإشاعة وكذلك إيراداته يف 
 االستقرار بني ربوعه.

إذ تقوم  :Equitable distribution of income and wealth التوزيع العادل للدخل والثروة -ح
ية كومة باستقطاع جزء من دخول الفئات الغ اصة الضرائب  ا عن طريق فرض ضرائب مباشرة، و

هاز ال يتم من  اإلنفاقيةلدور أيضا من خالل السياسة الضرييب، ويتضح هذا ا التصاعدية، رغم ضعف ا
، خالهلا تقدمي االت الصحة والتعليم اجملا دمات العامة لألفراد ذوي الدخل احملدود وخاصة يف  وتقدمي  ا

لدعم أسعار السلع  اإلعانات االجتماعية من خالل الضمان االجتماعي، وكذلك تقدمي اإلعانات االقتصادية
سني املستوى املعالغذائية الض قيق العدالة االجتماعية بني  ورفع قدرهتم يشيرورية مما يؤدي إ  الشرائية و

 األفراد مما يقلل من هوة التفاوت يف توزيع الدخول.

 procyclicality of fiscal policy  المالية للسياسة الدوري السلوكالمطلب الثالث: 
ص بالذكر الدول الريعية أحادية املورد     امية  بالدورية، و تهجة يف عديد الدول ال تتسم السياسات املالية امل

فط كمصدر أساسي لتلبية احتياجاهتا التمويلية، حيث يعتمد إنفاقها بدرجة كبرية على  وال تعتمد على ال
فطية، فتعمد إ رفع نف باية ال قاهتا يف حاالت الرخاء والرواج وتكبحه يف حاالت التعسر املوارد احملصلة من ا

فط. لتذبذب تبعا اإلنفاق تذبذب إ يؤدي الذي األمرواألوقات العصيبة،   أسعار ال
 The concept of Procyclical fiscal policy الفرع األول: مفهوم دورية السياسة المالية

كومية إحدى  دورية السياسة املالية تعد ظاهرة    طوي املشكالت الدارجة ضمن أطر وعقلية اإلدارة ا ال ت
زء املتبقي إ خزانة الدولة, وهو ما قد يؤثر بدور سلباً على  صرف مجيع املبالغ املرصودة للجهة دون إعادة ا
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هة يف العام املقبل.  لسياسات على املال العام وا القائمنينزعة  باإلضافة إيف مستوى املخصصات هلذ ا
كومية  تملة يف ا القائمة علىا بئ بزيادة  إليرادات العامة كما هو مقدر زيادة الصرف بشراهة مع أول خرب ي

امية واملتقدمة صحة هذ  أثبتت لقد)أنظر امللحق رقم(. و هلا عديد الدراسات القياسية واملطبقة على البلدان ال
ص بالذكر* 1-1املقاربة)أنظر امللحق رقم  :دراسات (، و

  Gelb(1986), Gavin, Hausmann, Perotti, and Talvi(1996), Gavin and Perotti (1997), 
Calderon and Schimdt-Hebbel(2003), Medas and Zakharova(2009), Lopez-Murphy and 

Ossowski(2010) 

امية الدول يف املالية أن السياسةحيث خلصت مجيعها إ حقيقة مفادها      الدورات لتقلبات مواكبة تكون ال

كومي اإلنفاق يزداد الرخاء وقت يفحيث  ،"Procyclical" االقتصادية  يؤثر ما وهذا من اإليرادات، أكثر ا

فط من أشد األسباب تأثريا على ، وتوازن االقتصاد الكلي استقرار يف سلبا ولعل التقلبات الدورية ألسعار ال
قدية  امية باعتبارها مرتبطة باإليرادات الكفيلة بتلبية االحتياجات التوازنات ال واملالية يف اقتصاديات الدول ال
  . التمويلية القومية

ية السلوك الدوري االقتصادي يبدو جليا يف الدول  إن اتج الدخل مييل حيث الطبيعية باملوارد الغ  تلك عن ال

ة إ املوارد كومي اإلنفاق سياسة دورية على الدراسات معظم وتركز هذا .االقتصادية الدورة على اهليم  ألن ا

بائية العائدات شأ داخلي متغريا تعد ا  لدورية الرئيسية األسباب بني ومن االقتصادية، الدورة إ نسبة امل

كومي اإلنفاق سياسة  العامة اإليرادات زيادة إ يؤدي مما االزدهار فرتات يف الضريبية العائدات ارتفاع د ا

فقات زيادة وبالتا للدولة اسب ال 1بالت
. 

 دورية السياسة المالية من وجهة نظر االقتصاديين المعاصريينالفرع الثاني: 

Procyclical fiscal policy from the point of view of contemporary economists 
د دراسة كل من *من بني الدراسات السابقة     Gavin and (1997) للسلوك الدوري للسياسة املالية 

Perotti ية أمريكا يف امليزانية عجز أن الحظا حيث  فشلت 1995إ  1970بني  املمتدة الفرتة خالل الالتي

مو االستجابة يف كبري حد إ تهجة كانت مسايرة  أن على يدل مما االقتصادي لل السياسة املالية امل
اهات الدورية ك فقات زيادةلال يدة، األوقات يف املتوقعة غري اإليرادات ملوازنة ال  االقتصاديني توصل وقد ا

ا ا بالدول مقارنة دوريةتتميز بال الدول هذ يف السياسة املالية أن إ ملتقدمة.ولعل الشكل املوا يوضح ل
اتج احمللي العام االرتباط الدوري بني اإلنفاق  .وال

                                                 
*
اهاتKamnsky, Reinhart and Vegh  (2004) لقد قام االقتصاديون"  مذجة اإلحصائية وذلك باالعتماد املالية، باستعمال للسياسة الدورية "بدراسة اال  على ال

ة ضمن املالية، املؤشرات من واسعة موعة تمي جلها بلدا 104مشلت  عي مية ت ظمة التعاون والت امية والبلدان OECD  مل ها من ال زائر واململكة العربية السعودية بي  يف ا
ية البلدان أن حيث الدخل، حسب مستويات ( مقسمة2003-1960بني ) املمتدة الفرتة  البلدان حني أن يف الدولية، املال رأس أسواق إ املستمر الوصول لديها الغ

خفضة يف أما الدولية املال رأس أسواق مع ومتقلبة مستقرة غري عالقة لديها الدخل املتوسطة   .األوقات مجيع يف تقريبا مغلقة فهي الدخل البلدان امل
1
مية،العدد  حالة دراسة للبرتول، املصدرة الدول يف املالية السياسة ودورية البرتول أسعار بن رمضان أنيسة، تطاير   لة اإلسرتاتيجية والت زائر،  ، جامعة 2015، جويلية 09ا

ميد بن باديس، مستغامن، ص   .11. ص17عبد ا
*
 346ص ،  (1-1)ملزيد من التفصيل حول أهم الدراسات السابقة ال تص دورية السياسة املالية أنظر امللحق رقم  
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اتج المحلي7-1الشكل رقم)   (:االرتباط الدوري بين اإلنفاق العام وال

 
Source : Jeffrey Franckel, Comment les producteurs de produits de base peuvent-ils   
rendre les politiques budgétaire et monétaire moins procycliques ?, Séminaire sur les 
ressources naturelles, les finances et le développement, Institut du FMI et banque centrale 
d’Algérie, Alger 4-5 novembre 2010,p04. 

ا الشكل رقم     اءا على الدراسات ال ، االرتباط (7-1)يوضح ل اتج احمللي، فب الدوري بني اإلنفاق العام وال
اتج ، حول "Kaminsky, Reinhart, et Vegh (2005)"أجراها كل من  االرتباط الدوري بني اإلنفاق العام وال

دا وهذا إن دل على  1-، إذ سجلت قيمة (1-،1)+د أن قيمهما ترتاوح يف اجملال احمللي، سبة لفل شئ فهو بال
سبة ل 1+هات الدورية)غري دورية(، وقد سجل قيمة ايدل على السياسة املعاكسة لال ة بال عمان، وهذا ـ سلط

دير باملالحظة يف املخطط هو أن غالبية الدول  مؤشر النتهاج سياسة متوافقة مع التقلبات الدورية)دورية(، وا
كومي فيها قادرا على مواجهة التقلبات الدورية أي املتقدمة)املمثلة باألشرطة السوداء( يكون اإلنفاق  ا

 .1من باقي الدول فيتجه إنفاقها للدورية كون مستقرة، أما الغالبية العظمىالسياسة املالية ت
اصر االرتباط بني مدى الذي يعكس املالية السياسة دورية وقد أفضت نتائج الدراسة أيضا حول مؤشر     ع

كومي اإلنفاق اصر ا اتج الدورية والع ام، الداخلي لل  معظم الدول أن درجة االرتباط تكون قوية يف ا

خفضة ا الدوري  على ما يؤكد مرتفعا املالية السياسة دورية مؤشر يث يكون الدخل واملتوسطة امل اال
الة العكسية البلدان، للسياسة املالية يف هذ سبة صحيح وا 2املتقدمة للدول بال

. 
دنا على اتاذ التدابري املالئمة للحفاظ على التوازنات املالية عاصحيح لتوجهات السياسة املالية يسالإن الفهم 

اهات السياسة املالية ولتحديد لالقتصاد، وعليه نعتمد على أدوات السياسة املالية املتمثلة يف اإلنفاق  ا
:، (TX)والضرائب (G)العمومي دول املوا   حسب ما يوضحه ا

                                                 
1Jeffrey Franckel, Comment les producteurs de produits de base peuvent-ils rendre les politiques budgétaire et 
monétaire moins procycliques ?, Séminaire sur les ressources naturelles, les finances et le développement, 
Institut du FMI et banque centrale d’Algérie, Alger 4-5 novembre 2010,p03. 
 

خفضة ومتوسطة الدخل ـ(، املتعلق ب2 -1انظر امللحق رقم) - 2 ا الدوري للسياسة املالية يف البلدان م  .346، ص اال
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 سياسة الماليةال: اتجاهات (1-1)الجدول رقم
 (TX)الضرائب (G)اإلنفاق العمومي اتجا السياسة المالية 

 Countercyclical fiscal الدوريةغير  السياسة المالية 

policy 
- + 

 - +   Procyclical fiscal policyالسياسة المالية الدورية   
 Acyclical fiscal policy    0 0السياسة المالية المستقرة           

Source :  When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies 
Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart, and Carlos A. Vegh George, NBER 
Macroeconomics Annual 2004, Volume 19, April 2005,:MIT Press, p 16.  

ا أمام ثالث حاالت     دول أعال أن ا من ا  :1يتضح ل
 lower (higher) government ":("خفض"اإلنفاق، رفع الضرائب"رفع"الحالة األولى)خفض  -أ

expenditure and higher (lower) tax rates in good (bad) times"  دما يكون ويتحقق ذلك ع
بني الدورة االقتصادية واإلنفاق العمومي  سالب، مبع  انتهاج السياسة املالية التوسعية يف األوقات االرتباط 

كومي وبالتا سيؤدي إ حدوث العجز املواز وانتهاج السياسة املالية  العصيبة ما يرفع اإلنفاق ا
فض اإلنفاق وبالتا تف وع من االنكماشية يف حاله الرخاء واالزدهار، ما  ، وهذا ال يض فجوة العجز املواز

قق االستقرار يف الدورة االقتصادية.  السياسات من شأنه أن 
 higher (lower) government "الضرائب(:  "رفع"، خفض"خفض"الحالة الثانية)رفع اإلنفاق -ب

expenditure and lower (higher) tax rates in good (bad) times" السياسة املالية وهي تعرب عن
دما يكون االرتباط بني الدورة االقتصادية واإلنفاق  تج هذ األخرية ع اهات الدورية، حيث ت املسايرة لال

برفع اإلنفاق العمومي يف أوقات الرخاء واالزدهار، وتطبيق  ب، أي انتهاج سياسة مالية توسعيةالعمومي موج
فض اإلنفاق يف األوق وع من السياسات يؤدي إ التقلب سياسة مالية انكماشية  ات العصيبة. وهذا ال

 الدوري للسياسات االقتصادية.
 Constant government expenditure and constant (:الحالة الثالثة)توازن اإلنفاق والضرائب -ت

tax rates:  وهي تعرب عن السياسة املالية املستقرة وال ترتجم إ أن االرتباط بني الدورة االقتصادية واإلنفاق
 العمومي يكون معدوما، ومتيل هذ السياسة لتحقيق االستقرار على املستوى الكلي.

 Causes of procyclicality of fiscal policy الفرع الثالث: أسباب دورية السياسة المالية
موعة من السبل ال مبقدورها ترشيد سلوك السياسة     مذجة بالتوصل إ  لقد قامت عديد الدراسات امل

ة املالية لتتماشى والدورة االقتصادية،  Countercyclical fiscal الدورية املاليةالسياسة  حيث ميكن معا

policy  موذج ال زي التقليديبتب ال رافات ال من شأهنا أن تأثر  ،، وفق أهداف موضوعيةكي ة اال مع معا

                                                 
1
 Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart, and Carlos A. Vegh George ,When It Rains, It Pours: 

Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies, NBER Macroeconomics Annual 2004, Volume 19, 
April 2005, Volume Publisher :MIT Press ,P16-17.available at :  http://www.nber.org/chapters/c6668.pdf 

http://www.nber.org/chapters/c6668.pdf
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اهات السياسة املالية. فيمكن ترشيدها وفق  Acyclical fiscal policyالسياسة املالية املستقرة أما  على ا
موذج الكالسيكي   Chari)حسب ) إ معدالت الضرائب ثابتة تقريبا خالل دورة األعمال الذي يدعوال

and Kehoe, 1999 .  اهات ااملترشيد السياسة املالية أما قيود   إ لدورية فيتم عن طريق اللجوءسايرة لال
 Gavin and Perotti, 1997; Aizeman, Gavin, and) حسب  "borrowing constraints " االقرتاض

Hausmann, 1996)   ،األسواق غري مكتملة أو عن طريق  "incomplete markets"    حسب(Riascos 

and Vegh, 2003)
 ;Lane, 1999حسب )" Political distortions" السياسيةأو اللجوء إ االختالالت ،  

Talvi and Vegh, 2000  Tornell and)1. 
"تأثري الشراهة"  Tornell and Lane (1999) التفت كل من فقد    كإشارة إ ( voracity effect) 2إ

معني يقم قطاع خالل فرتات التوسع، فحسب رأيهم، إذا مل  الفوائض املاليةتكاليف تشغيل الزيادة الكبرية يف 
صصات ، فإن هذ املشكلة  قطاعاتخالل فرتة ازدهار، سوف تقوم  هبزيادة   ماغالبا أخرى بزيادهتا. وبالتا

تم على الدولة الضريبية القاعدة ، خصوصا يف ظل تذبذبللتقلبات الدورية تقود  وزيادة الضرائب تفيض ما 

كومي اإلنفاق يدة األوقات يف ا  .االنكماش أوقات يف ، والعكسا
موذج هذا  بتطويرAlesina et al. (2008) وقد قام كل من    مهور إلظهار أن ال اخبني ضغط / ا  ال
(public/voters’ pressure) كومة رب  Woo وحسبالقروض،  وح الدوري، اإلنفاق العام إ مزيد من ا

سيؤدي إ مزيد من الاَلمساواة  تلف الفئات االجتماعية بني األفضليات انس أن زيادة  (2009)
، معامل يقاس بواسطة والذي ،مساواة يف توزيع الدخل والتعليم(االجتماعية )الالَ  سبب يف إحالة  جي

مو االقتصادي السياسة املالية إ الدورية عكس بالسلب على ال : 3.ما ي  وقد مت إيضاح ذلك يف الشكل املوا
 وتفاوت الدخل المالية دورية السياسة (:8-1)الشكل رقم

 
Source : Jaejoon Woo, “Why Do More Polarized Countries Run More Procyclical Fiscal Policy?, 
Fourthcoming  in the Review of Economics and Statistics, January 2008, p 51.  

                                                 
1 Ibid , p 20-19  
2 For more detail see: 
- AARON TORNELL AND PHILIP R. LANE, the Voracity Effect, THE AMERICAN ECONOMIC, 
REVIEW, VOL. 89 NO. I , MARCH 1999,p 24, available at : 
http://www.econ.ucla.edu/people/papers/Tornell/Tornell699.pdf  
3 Balbir Kaur, Sangita Misra and Anoop K. Suresh , Cyclicality of Social Sector Expenditures: Evidence from 
Indian States , Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol. 34, No. 1 & 2: 2013,,P04-05, avaiable at : 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/01EDE296E8C476DF4B5BA345D0DA9173C61B.PDF 

http://www.econ.ucla.edu/people/papers/Tornell/Tornell699.pdf�
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/01EDE296E8C476DF4B5BA345D0DA9173C61B.PDF
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طط التشتت بني     متوسط  وهو (GINI) وتفاوت الدخلβ̂ املالية  دورية السياسة يوضح الشكل أعال 
ة  معامل جي مجيع اك ارتباط*1970املتاحة  لس ايب . وه هما إ دير باملالحظة أن ..واضح متاما بي  ومن ا

دار باستعمال جي ليل اال على  كبرية ال هي كلها العوامل املوجبة مع طريقة املربعات الدنيا  يدخل  
 إظهار بعدم املساواة، متيل إ للغاية، إذا ما قيست املستقطبة اجملتمعات البلدان ذاتكما أن   . % 5-1مستوى

 يف نقطة 10 أن زيادة طريقة املربعات الدنيا معامالت السياسة املالية الدورية، حيث  تشري ميل قدر أكرب من
وا  تقلبات الدورة االقتصادية مع زيادة يف يرتبط جي معامل 0.211-0.19املالية 

وعموما ميكن تلخيص  .
 :  أهم العوامل الدافعة لدورية السياسة املالية من وجهة نظر الدراسات السابقة، يف الشكل املوا

امية: أسباب دورية السياسة المالية في الدول (9-1)الشكل رقم  ال

 
لة المصدر:      مية اإلسرتاتيجيةبن رمضان أنيسة،    .17ستغامن، ص ، جامعة م2015، جويلية 09،العدد والت

  وأهدافها سياسة اإلنفاق العامالمطلب الرابع: استخدامات 

The Uses and  the objectives of Public Expenditure policy   

فقات العامة تبعا للحالة االقتصادية للدولة، وكذا األهداف املزمع الوصول إليه تتعدد استخدامات     ا.ال
    The Uses of Public Expenditure policy   استخدامات سياسة اإلنفاق العامالفرع األول: 

 .2سيتم تفصيل ذلكتستخدم سياسة اإلنفاق العام حسب الظروف االقتصادية السائدة وفيما يلي    
جم املشاكل ال يعرفها  يرتبطتخفيض أو زيادة اإلنفاق العام:  -1 فقات العامة  استخدام حجم ال

تكون توسعية أو تقييدية.  وقدمن جهة، وبالقيود املالية ال تعرفها الدولة من جهة أخرى.  الوطاالقتصاد 
ها الذهاب يف زيادة اإلنفاق العام بال حدود دثه  ،إال أنه من املفيد جدا إدراك أن الدولة ال ميك ملا ميكن أن 

 من آثار سلبية كالتضخم ولعدم قدرة الدولة دائما على تغطيته.

                                                 
*
إ  ترتبط أن هذ املؤشرات در اإلشارة إ قياس عدم املساواة يف الدخل هي إدخال أكرب عدد ممكن من املشاهدات املتاحة. ومع ذلك،امليزة الرئيسية الستخدام جي ل  

قق مع مرور الوقت. شديد الثبات مبعامل جي يقاس التفاوت يف الدخل حد كبري، وهذا حيث  ،1960يف عام  التعليمالتفاوت يف  كما مت استخدام املتانة، مزيدا من كما 
د كبري  .(De Gregorio & Lee, 2002) عدم املساواة يف الدخل مع وخجد أنه مرتبط 

1
 Jaejoon Woo, “Why Do More Polarized Countries Run More Procyclical Fiscal Policy?, Fourthcoming  in 

the Review of Economics and Statistics, January 2008, p 15-16 . Available at : 
http://fac.comtech.depaul.edu/jwoo1/research/WOO-procyclical-fiscal-RESTAT-2008.pdf 

ليلية تقييمية -ة الكليةعبد اجمليد قدي، املدخل إ السياسات االقتصادي 2 امعية -دراسة  زائر، -ديوان املطبوعات ا ون ا  262ص، 2003بن عك

http://fac.comtech.depaul.edu/jwoo1/research/WOO-procyclical-fiscal-RESTAT-2008.pdf
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ب أن ندرك بأن زيادة اإلنفاق العام قد تكون ال إرادية تفرضها ا    روب العسكرية ألو وضاع القائمة كا
روب فمن الصعب جدا التحكم يف اإلنفاق  كبات، فإذا تورطت دولة ما يف حرب من ا واألزمات وال

د ظهور كوارث أو نكبات طبيعية. دث ع رب. نفس األمر  دد متطلبات ا  العسكري الذي 
ها أن تفض ال شيءالونفس  فقات العامة بال حدود اعتبارا لوجود بعض يقال عن التخفيض، فالدولة ال ميك
اجات ة الطبيعة. ،غري القابلة للضغط من جهة االجتماعية ا  وملا ميكن أن يولد ضغطها من ردود متباي

ية اإلنفاق العام:  -2 كومات، فعادة ما هيكلة ب  وهذا من خالل مراجعة األولويات ال تقوم هبا ا
فقات العامة على  دمات الع تتم هيكلة ال : نفقات ا حو التا امة، نفقات األمن والدفاع، نفقات ال

دمات االجتماعية،  نفقات الشؤون االقتصادية، نفقات أخرى. ا
دث هذا التغيري تبعا لألوضاع  سبة املئوية من إمجا اإلنفاق العام. و ية بال ويتم التعبري عن هذ الب

فقات العسكرية ميكن أن االقتصادية واالجتماعية القائمة من جه ة، وتبعا لرغبة السلطات يف تغيريها. فزيادة ال
. وهذا دون أن يع ذلك أهنا  ه زيادة أسعار فاض االنتاج املد وم تؤدي إ حدوث آثار تضخمية نتيجة إ

ون اإلنتاج، وتطوير اهلياكل القاعدية...إ  .ال تفيد اإلنتاج القومي، فكثريا ما تفيد يف تطوير ف
   The objectives of Public Expenditure policy: أهداف سياسة اإلنفاق العام ثانيالفرع ال

شاط يف الدولة دور اتساع بعد الضروري من أصبح      كومة تعمل أن االقتصادي ال اسق ا نشاط  على ت
 جوانب يف التوازن قيقيف  دور االنفاقية للسياسة أصبح بالتا مثالية، وجهود أهداف األفراد لتحقيق

قاط التالية األهداف قيق بالتا القومي، االقتصاد  :1مبثالية وال نوجزها يف ال
صب -1  العامة السماح للموازنة خالل من االقتصادي التوازن قيق على املتقدمة اجملتمعات يف االهتمام ي

 ؛التوازن االقتصادي على للمحافظة وذلك االقتصادية، الدورة ألوجه وفقا بالتقلب
امية الدول يف االنفاقية السياسة تركز -2 ية تطوير على اإلنفاق من أجل ال  القطاعات التحتية وتطوير الب

 يسري ولكن االقتصادي، االستقرار قيق إغفاهلا يع ال لكن هذا واملشاركة، الدعم برامج خالل من املختلفة

با اهلدفان ب إ ج امية الدول وألن، ج ديث االقتصاد مقومات افتقادها) تطورها بداية يف الزلت ال  ،(ا
 الدول. هذ لتطور كخطوة أو املقومات العديد من توفري من البد
اجات قضاء هو اإلنفاقية السياسة من الغرض أن معلوم هو كما -3  بأداء خدمات تقوم فالدولة العامة، ا

اجة طبيعة ديد خاصة أن،  جانبها من إنفاقًا يستلزم وهذا تلفة، عامة  مسألة عامة هي كانت ما إذا ا

صول قدرهتا يف على تتوقف باإلنفاق التوسع على الدولة قدرة فإن آخر جانب ومن سياسية،  املوارد على ا

 الضرورية.
اك اإلنفاق حجم ديد إكذلك  اإلنفاقية السياسة هتدف -4 كومي،وه اولت متعارضتان نظريتان ا  ت
 ومها: املوضوع هذا

                                                 
 .36-35، ص2011على التضخم يف فلسطني، مذكرة ماجستري ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،جامعة األزهر غزة،  االنفاقيةمد كمال حسني رجب، أثر السياسة  1
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ظرية -أ ظرية هذ أصحاب نادى "الكالسيكية": الفردية ال فقة تكون بأن ال  أن تتأثر وز فال ايدة، ال

 وتركهم األفراد اجملال أمام وإفساح السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية باملتغريات للدولة نفاقيةاإل السياسة

 .ورفاهيتهم إنتاجهم لزيادة أحرار 

ظرية -ب اولت حيث: "االشتراكية" الجماعية ال ظرية هذ ت شاط االقتصادي يف الدولة تدخل تمية ال  ال

ظرية أن هذ أصحاب ويرى اجملتمع، أهداف لتحقيق  أفراد  من اجملتمع رفاهية زيادة على أقدر الدولة ال

قيق ، االقتصادية اجملتمع رفاهية وتتوقف فعة أقصى و ها عوامل عدة على يتوقف اجتماعية م  :1م
 .ألسعارل العام  ستوىامل استقرار -

 .االستهالك مستوى منط -

 .اجملتمع أفراد بني الدخل توزيع منط -
اتج القومي وازداد االستهالكي اإلشباع وتضاعف األسعار استقرت كلما اجملتمع رفاهية تزداد حيث  وقل ال

كم ميكن وهكذا الدخول، بني التفاوت كومي اإلنفاق سالمة مدى على ا  .ما ذكرنا بتتبع ا

ه جانب بسداد العام الدين حجم إنقاص إ يهدف الذي العمومي اإلنفاق أن املعلوم منكما أنه   أو شراء م

كومي الذي اإلنفاق من األمثان مستويات على التأثري يف فاعلية أقل األفراد، من السلع بعض  إ يهدف ا

ح شكل على األفراد، أيدي يف الشرائية القوة زيادة  وجه إذا أما معونات اجتماعية، تقدمي أو للعاملني م

كومي اإلنفاق  اإلنفاق وجه إذا عما تتلف يف األمثان هيكلية تغريات إ يؤدي فإنه االستثمار زيادة إ ا

كومي ا  لزيادة ا مية. مشروعات يف  اإلنتاج زيادة على يعمل االستهالك فه  الت

   The economic effects of public expenditur اإلنفاق العمومي آثار سياسةالمبحث الثالث: 
R.A.Musgraveحسب  العامة امليزانية تطبيق على ترتتب ال اآلثار عن البحث إن   

 ا إ يؤدي  معرفة ب
ل األثر هذا مفهوم فقات اإليرادات خالل من نشوء و فقات العامة جانب ففي. 2العامة وال  ل) ال
ا وانب كل يف مؤثرة أصبحت فقد( دراست  حيث تتجه جل الدول يف.والسياسية واالجتماعية االقتصادية ا

اضر  آثارا نفقة لكل أن األمر وحقيقة األهداف، من العديد لتحقيق كأداة العام اإلنفاق الستخدام العصر ا
تجها ددة قتصر تعددها ورغم اجملتمع، يف ت ا يف س فقات آثار على دراست شاط على متغريات العامة ال  ال

ة. نفقة دثه أن ميكن الذي احملتمل الوقع ملعرفة االقتصادي،  معي
 
. 

                                                 
اج، املالية  1 شر والتوزيع، عمان، طارق   201، ص1999العامة، دار الصفاء لل
 ريتشارد موسغريف" Richard Abel Musgrave") 1910 -2007 ( بري االقتصادي األمريكي من أصل أملا ال وصفت  (1959)صاحب نظرية املالية العامة  ا

ليزية يف اجملال"بأهنا   .كمسامهة كبرية يف فكر املالية العامة  وال اعتربت " األطروحه األو باللغة اإل
2
 Bernard Bobe, Budget de l'Etat et redistribution des revenues, revue économique, Vol 26, N° 1, 1975, 

Disponible sur le site:   http://www.persee.fr/docAsPDF/reco_0035-2764_1975_num_26_1_408191.pdf  

http://www.persee.fr/docAsPDF/reco_0035-2764_1975_num_26_1_408191.pdf
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  لسياسة اإلنفاق العموميالمطلب األول : اآلثار االقتصادية المباشرة 

The direct economic effects of public expenditure   
اضر. وذلك بسبب توسع وتطور وظائف     فقات العامة أمهية كبرية يف الوقت ا تل اآلثار االقتصادية لل

ياة االقتصادية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية  حاول تبني الدولة. إذ أخذت تتدخل يف ا ، وفيما يلي س
 ذلك على أهم املتغريات االقتصادية الكلية.

فقات العامة على الدخل الفرع األول: اآلثا ير االقتصادية المباشرة لل   الوط

Effects of Public Expenditure on the Volume of National Income: 
جم اإلنفاق  الوطمن املعروف أن مستوى الدخل      )يتكون من اإلنفاق االستهالكي الوطيرتبط 

ارجي(، وملا كان اإلنفاق العام هو أحد مكونات اإلنفاق  ،واالستثماري واإلنفاق العام و اإلنفاق ا   الوط
، حيثكان له أثر على حجم الدخل  يزيد من حجم املوارد االقتصادية ويرفع من درجة تأهيلها  الوط

ظيمها  بوصفها أهم العوامل احملددة  تمع. إال أن مدى هذا التأثري يعتمد على عدة وت للطاقة اإلنتاجية ألي 
 :1أمور نوردها فيما يلي

ا أن نعرف الوسيلة ال مول  الوطلتتبع آثار اإلنفاق العام على الدخل وسيلة تمويل اإلنفاق العام:  -1 علي
 هبا هذا اإلنفاق. ألن لكل وسيلة آثارا تتلف عن األخرى كما يلي:

ديد... إذا -أ قدي ا كومة اإلنفاق العام من اإليرادات غري العادية مثل القروض واإلصدار ال ، مولت ا
فإن ذلك يؤدي إ خلق قوة شرائية جديدة تسهم يف زيادة اإلنفاق الكلي ورفع مستوى الطلب الكلي. 

يصح هذا التحليل فقط يف حالة وجود و . الوطأي ارتفاع يف الدخل  الوطويتبع ذلك زيادة يف اإلنتاج 
حالة عدم وجود هذ يف إذ يسهم اإلنفاق العام يف تشغيلها. أما  الوططاقات إنتاجية عاطلة يف االقتصاد 

 الطاقات فإن اإلنفاق املمول هبذ الوسيلة يسهم يف رفع األسعار وإحداث التضخم.

كومة اإلنفاق العام من اإليرادات العا-ب دية مثل الضرائب والرسوم. فإن هذا اإلنفاق ال يؤثر  إذا مولت ا
ويل جزء الوطكثريا على مستوى الدخل  . ألنه ال يسهم يف خلق وسائل دفع جديدة إمنا يقتصر على 

سوس،   من القوة الشرائية يف بعض األفراد إ آخرين.ومن مث فإن حجم اإلنفاق الكلي ال يتغري بشكل 
 يبتعد كثريا عن مستوا األصلي.ال  الوطكما أن الدخل 

فإذا مول عن طريق فرض  ،إن تأثري اإلنفاق العام املمول باإليرادات العادية يعتمد على نوع هذ اإليرادات    
يؤدي إ ارتفاع األسعار وخفض القوة الشرائية  على استهالك السلع الضرورية فإنه الضرائب غري املباشرة

خفض فاض إنفاقها  ،ال تتميز مبيل حدي مرتفع االستهالك ،للطبقات ذات الدخل امل وهذا يع ا
كومة و  ،االستهالكي الذي يسهم يف تفيض اإلنفاق الكلي ومن مث خفض الدخل القومي إذا مولت ا

ياء ويدفعوهنا من مدخراهتم وال  ديد عن طريق فرض ضرائب دخل تصاعدية فإهنا سوف تصيب األغ إنفاقها ا

                                                 
1
شر والتوزيع، سعيد علي لعبيدي، اقتصاديات املالية العامة،   ،عما،  دار دجلة لل  .93، ص 2011الطبعة األو
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يتأثر إنفاقهم االستهالكي بشئ. ومثل هذا التمويل يسهم يف زيادة اإلنفاق الكلي ومن مث رفع مستوى الدخل 
 .الوط
دمات العامة املقدمة للطبقة الفقرية فإن هذا  وجهة اإلنفاق العام: -2 إذا استخدم هذا اإلنفاق لزيادة ا

مستوى  فريتفع ،وبالتا زيادة اإلنفاق القومي ،ومن مث زيادة إنفاقها ،يؤدي إ رفع دخول هذ الطبقات
ية، فإن اإلنفاق العام سوف لن يزداد الوطالدخل  . أما استخدام اإلنفاق العام لتلبية مطالب الطبقات الغ

خفض لالستهالك وعدم زيادة اإلنفاق العام تع  بشكل ملموس بسبب أن هذ الطبقات متتاز مبيل حدي م
 لن يرتفع. طالو أن مستوى الدخل 

اك نوعان من اإلنفاق العام األول إنفاق استثماري والثا إنفاق استهالكي. ولكل  :نوع اإلنفاق العام -3 ه
اص على الدخل القومي وهي: فقات  نوع تأثري ا فقات العامة االستثمارية )الرأسمالية(، ال ال

 املبحث األول(.)مت التطرق إليها يف املطلب الثالث من االستهالكية. 

فقات العامة على الفرع الثاني:  ي اإلنتاجاآلثار االقتصادية المباشرة لل   الوط

Effects of Public Expenditure on Production  
 :1 مها العوامل، من نوعني على دولة ألية الوط اإلنتاج يتوقف

ي اإلنتاجية المقدرة -1  للدولة، الطبيعية املوارد من كال وتشمل لإلنتاج، املادية العوامل عليها يطلق: ةالوط

صر ، املال ورأس فيها، العمل وع  .اإلنتاجية العملية يف املستخدم اإلنتاجي والفن العي
اتج (االستثمارية السلع على والطلب االستهالكية السلع على الطلبواملقصود هبا  :الفعلي الطلب -2  ال

اري القومي  .(ا

قسم العام اإلنفاق أن املعلوم ومن     استهالكي عام وإنفاق )إنتاجي أو استثماري (رأمسا عام إنفاق إ ي

اري الوط الدخل يف مباشرة زيادة حدوث إ االستثماري العام اإلنفاق يؤديحيث   ،جاري)  خالل من ا

 املقدرة زيادة عن فضالً  الدخل، هذا حدوث يف املشاركة اإلنتاج لعوامل تتولد ال واملرتبات( األجور (املكافآت

 املثال سبيل وعلى) اإلنتاجية املقدرة زيادة إ أيضاً  يؤدي االستهالكي العام اإلنفاق أن كما ،للدولة اإلنتاجية

دمات على االجتماعي اإلنفاق يؤدي  االرتقاء إ للعمال، الف والتدريب والثقافية، والصحية التعليمية ا

اتج زيادة يف إسهامها عن فضالً  ،)اإلنتاجية زيادة املقدرة إ يؤدي مما العمالة، مبستوى اري الوط ال  كما .ا

اصة للمشروعات تخعطى ال االقتصادية العامة اإلعانات تؤدي  تلك أرباح معدل زيادة إ والعامة ا

 الدفاع خدمات على التقليدي العام اإلنفاق أن كما .اإلنتاجية مقدرهتا زيادة يف يؤثر مما املشروعات،

 .اإلنتاجية للعملية الضروري االستقرار قيق إ يؤدي والعدالة واألمن

                                                 
1
اتج يف العام اإلنفاق املزروعي ، أثر علي سيف علي    جامعة لة ،(1990-2009)  الفرتة خالل املتحدة العربية اإلمارات دولة على تطبيقية دراسة- اإلمجا احمللي ال

 .622-621، ص  1،2012 ، العدد 28رقم:  اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق
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فقات العامة على االستهالك   الفرع الثالث: اآلثار االقتصادية المباشرة لل

Effects of Public Expenditure on consumption 

وذلك من خالل نفقات االستهالك ال توزعها الدولة على لإلنفاق العام آثار مباشرة على االستهالك     
هم يف البلدان االشرتاكية.  األفراد يف صورة مرتبات وأجور تكاد تشمل الغالبية م

 الطلب يف أولية زيادة من دث قد ما خالل من مباشرةة بطريق االستهالك يف العام اإلنفاق يؤثر    

،أي تلك الزيادة يف الطلب االستهالكي  وال تتم من خالل  اإلنفاق هذا بسبب االستهالكية السلع على
فقات العمومية آثارها من خالل ما يلي. 1دورة الدخل دث ال  :2و

يش مثال، بدل من توزيع دخول أكرب  -1 اء سلع استهالكية لبعض فئات اجملتمع كأفراد ا قيام الدولة باقت
ويل اال اء أثاث وسيارات هلم فهذا العمل يعد نوعا من  ستهالك بدال من قيام األفراد هبذ املهمة، أو اقت

دمات  دمات اجملانية كالتغذية املدرسية وا دمات املرافق العامة باإلضافة إ ا سن  من أجل السري ا
عكس بصورة مباشرة على االستهالك القومي.  الصحية.كل ذلك ي

وأجور ومعاشات ومكافآت للموظفني والعمال مقابل ما قيام الدولة بتوزيع الدخول من مرتبات  -2
صص لالستهالك ويزيد من درجة اإلشباع مما يرفع من مستوى  ها  زء األكرب م يقدمونه من أعمال فإن ا

 االستهالك القومي.
فقات العامة على األسعار  الفرع الرابع: اآلثار االقتصادية المباشرة لل

Effect of public Expenditure on  prices 

فقات العامة على األسعار  يتوقف تأثري    الة ال يعيشها، رغم  حسب طبيعة االقتصادال ، وا ودرجة تطور
فقات العامة ميكن أن تؤدي إ ارتفاع األسعار، وهذا االرتفاع يف األسعار  أن االفرتاض األساسي هو أن ال

افز الذي يدفع على التوسع يف يو  شاطات افر ا اجم عن ال القتصادية، وزيادة إنتاجها، ألن ارتفاع األسعار ال
دما يكون االقتصاد يف حالة كساد  فز على القيام بذلك، وبالذات ع فقات العامة يوفر هامش أكرب  ال

خفض األسعار فاضها األرباح، ت اصر وطاقات إنتاجية ، وتقل مع ا الك موارد وع دما تكون ه خاصة ع
االت التاليةعاطلة ومهيأة للع  :3مل يف ا

دما  -1 الة ال ال توجد فيها طاقات وقدرات وموارد إنتاجية عاطلة، أي غري املستخدمة، وبالذات ع ا
امجة عن  يكون االقتصاد يف مرحلة االستخدام الكامل هلذ الطاقات واملوارد، إذ أن أثر الزيادة يف األسعار ال

صول تضخم  فقات العامة سيتحقق  فقات العامة يف ال امجة عن ال يف االقتصاد، وأن أثر زيادة األسعار ال
فإن الزيادة يف األسعار هذ ستؤدي إ زيادة يف  ،حالة كون االقتصاد يف مرحلة ما بعد االستخدام الكامل

 حدة التضخم.

                                                 
زائر،   1 شر والتوزيع، ا  .41، ص 2003مد الصغري بعلي، يسرى أبو العال، املالية العامة، دار العلوم لل
2
، ص    ، مرجع سبق ذكر شا جد عبد اللطيف ا ، م  .64نوزاد عبد الرمحان اهلي

3
،فليح حسن خلف،     . 146-145ص  مرجع سبق ذكر
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الة ال توجد فيها طاقات إنتاجية، وموارد عاطلة، غري مستخدمة إال أهنا غري مهي -2 أة للعمل ا
ظيمات غري السوقية، وال متثلها القوى املعيقة  واالستخدام بسبب القيود والعوائق والصعوبات ال تضعها الت
لعمل آلية السوق، كاالحتكارات مثال، وبالشكل الذي ميكن أن يعرقل استخدام الطاقات واملوارد غري 

فقات العامة املستخدمة وال تتحقق يف حالة الركود، وهو األمر الذي  يؤدي إ ارتفاع األسعار نتيجة ال
انب الركود، والذي يطلق عليه الركود التضخمي  .وحصول تضخم فيه 

هاز اإلنتاجي، وال تتمثل بضعف درجة استجابته للزيادة يف األسعار  -3 الة ال تتسم بضعف مرونة ا ا
هاز اإل فقات العامة بسبب ضعف ا وعه، واملعوقات ال ترافق ال تتحقق نتيجة لل نتاجي، وضعف درجة ت

قق األثر التضخمي لزيادة األس فقات العامة، استجابته، وهو األمر الذي يقود إ  امجة عن ال دون عار ال
امية غالبا.، أي دون زيادة اإلنتاج، كقق أثرها التوسعي ال يف الدول ال  ما هو عليه ا

صل زيادة ملموسة ومستمرة فيها يرتبط ونتيجة ملا سبق فإن أثر ال    يث ال  فقات العامة على األسعار 
مبدى قدرة االقتصاد على تشغيل طاقاته اإلنتاجية، وموارد املتاحة، ومدى قدرته على زيادة هذ الطاقات، 

، وبالشكل الذي يتيح قدرة أكرب على استخدامها وبكفاءة،  مية املوارد هذ تتحقق عن طريق ذلك  حيثوت
دزيادة يف اإلنتاج وب حصول التوازن بني الطلب الكلي والعرض الكلي يف  دون تضخم أو انكماش، أي ع

 .االقتصاد واحملقق لالستخدام الكامل مع ضمان استقرار األسعار يف إطار االستقرار االقتصادي العام 
فقات العامة على األسع     :1ار من خالل مايليوعموما ميكن أن يتحقق أثر ال
تجات زراعية بأسعار تشجع املزارعني على االستمرار يف إنتاجهم،  - و شراء م اإلنفاق العام الذي يتجه 

اسبة هلم من ناحية أخرى.  وتوسيعه من ناحية، وبيعها للمستهلكني بأسعار تكون م
تجاهتم - تجني ضمن اإلنفاق العام ملساعدهتم على توفري م للمستهلكني بأسعار أقل  تقدمي إعانات للم

ال إنتاج السلع الضرورية، وال يتم استخدام معظم دخول  تجني الذين ميارسون نشاطهم يف  وبالذات امل
 الفئات األقل دخال عليها، وهو ما يتيح ارتفاع مستوى معيشة هذ الفئات األقل دخال.

فقات العامة من أجل دعم أسعار السلع اال  - عكس ، ستهالكية املستوردةتقدمي إعانات ضمن ال ح ال ي
سبة للسلع االستهالكية  االرتفاع يف األسعار العاملية على مستوى معيشة أفرد اجملتمع، وبالذات بال

تجني واملستثمرين  رورية،الض عكس االرتفاع يف األسعار العاملية على امل ارتفاع تكلفة  )وكذلك ح ال ي
اشئ عن التضخم املستورد.، ومن أجل (استثماراهتم وإنتاجهم د من ارتفاع األسعار ال  ا

االت ال تؤدي إ ارتفاع األسعار  - فقات العامة، وبالذات يف ا عكس ذلكتقليص ال سلبا على  وي
 .تكاليف املعيشة

. 
                                                 

 مو. للمزيد يف ذلك يف هذ الظاهرة يصاحب االرتفاع املتواصل يف األسعار تزايد معدالت البطالة وتباط قود أنؤ معدالت ال واملصارف، الطبعة ظر: أمحد زهري شامية، ال
شر والتوزيع، عمان األردن، ، دار زهران للطباعة وال  .380-377ص  األو

1
، ص     .147فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكر
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فقات العامة على توزيع الدخلخامسالفرع ال  : اآلثار االقتصادية المباشرة لل
 Effects of Public Expenditure on Distribution:  

على العمل وإنتاجيته وما ميتلكه الفرد من وسائل إنتاج ومقدرة الوط كيفية توزيع الدخل   بذلك،يقصد    
فوذ الشخصي أو السياسي الذي يسمح لبعض  اصر اإلنتاجية، إضافة إ ال هذا الفرد على توظيف هذ الع

صول على دخل  ت سيطرهتم من وسائل إنتاجالفئات با اسب مع عملهم أو ما  رية  1أكرب ال يت يف ظل ا
إذ اتسعت الفوارق بني الطبقات االجتماعية داخل اجملتمع  ،وخضوع اإلنتاج والتوزيع لقوة السوق ،االقتصادية

قابات العمالية وغريها إ  إجبار الد امي دور مجاعات الضغط احمللي مثل ال ول على التدخل الواحد وأدى ت
اسبة من العدالة يف توزيع الدخل قيق درجة م من خالل اإليرادات  هبدف التخفيف من حدة التفاوت و

ماية االجتماعية  اد نوع من التوازن بني سياسات السوق املفتوح وبني توفري ا فقات العامة إل العامة وال
 .2لبعض أفراد اجملتمع

   العام إلنفاقالمباشرة لسياسة ا االقتصادية غيرالمطلب الثاني: اآلثار 

 The indirect economic effects of public expenditure  
فقات العامة آثال    اص بعاملي املضاعف ر ل غري مباشرة على االستهالك وعلى اإلنتاج من خالل األثر ا

فقات ال تؤثر فقط على االستهالك بتأثري عامل  ها تعود فتؤثر على اإلنتاج  واملعجل، فال املضاعف، ولك
سبة ألثر عامل املعجل أنه ال يؤثر على اإلنتاج  تيجة غري مباشرة لعمل املضاعف نفسه، وكذلك القول بال ك

تج أثر غري املباشر على االستهالك أيضا. ه يعود في  فقط ولك

    The multiplier effect     الفرع األول: المضاعف

 العمومي: اقعترب املضاعف من أهم  األدوات املستخدمة لقياس التأثريات غري املباشرة لإلنفي   
ظرية االقتصادية، *يعترب" ريتشارد كاهن  :3مبدأ المضاعف  -1 " أول من أدخل فكرة املضاعف إ ال

ة  العالقة بني االستخدام وقد عرف مضاعف" كاهن" مبضاعف االستخدام، الذي يوضح ، 1931وذلك يف س
سب بالصيغة التالية: فقات العامة وبسببها، واالستخدام الكلي ، و اتج عن ال  األو ال

                                                 
 .105ص  سابق، ، مرجععباس مد رزي 1
 ،ماعي يقرتب من مفهوم العدالة ال يطمح األفراد الوصول إليها، فضال على أن مفهوم العدالة متعدد هي مسألة نسبية قيق اإلشباع ا  فقدرة الدولة على 

بارتفاع األسعار ورأمسال البشري...وبالتا إذا اعتربنا العدالة هي زيادة الدخول، ف والثروةاألبعاد يشمل املساواة يف الفرص ويشمل أيضا توزيع االستهالك 
 رورة املساواة يف الدخول.ضوليس بال يضمحل أثر تلك الزيادات يف الدخول، فالعدالة املثلى هي املساواة يف الفرص والظروف املتاحة،

، ص 2  .79 مد خصاونة، مرجع سبق ذكر
 باالعتماد على:  3
، قياس مهدي صالح - ليل البريما تج - املستخدم منوذج باستخدام االقتصاد العراقي يف واملعجل املضاعف عمل تفاعل و اميكي امل لة -الدي  العلوم ، 

ة 14/52االقتصاد ،اجمللد  واالقتصاد قسم اإلدارة كلية -بغداد واإلدارية، جامعة االقتصادية  .162، ص 2008/ لس

ز على اقتصاد ال - سن، علي فاطن الونداوي،قياس أثر مضاعف كي لة العلوم االقتصادية،عمادة 2010-1970سودان للفرتة )متاضر جابر البشري ا  ،)
 .35ص، 14العدد  البحث العلمي،

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixkKDjlKTcAhWiyYUKHUhCDRoQFjAEegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.knowledgiate.com%2Feffects-of-public-expenditure%2F&usg=AOvVaw1ya2DFIWdts-iiyY8kihkj
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2wZOBmaTcAhWNzIUKHTkZDmYQFjACegQIChAK&url=http%3A%2F%2Fwww.economicsonline.co.uk%2FManaging_the_economy%2FThe_multiplier_effect.html&usg=AOvVaw2vvutdpe4YlprU_9tAMj4n
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 حيث:

ME  .متثل مضاعف االستخدام : 
 ∆𝑒𝑖 .صل يف عدد املشتغلني يف االقتصاد بشكل مستقل سيب األو الذي   : متثل التغري ال

ز باالقتصادي   ارتبط املضاعفإال أن مفهوم   ،هلذا الوط على الدخل االستثمار يف التغري اثر أوضح الذيكي
ز مبضاعف مسي  .االستثمار مضاعف كي

 ةمضاعف زيادة حدوث إ تؤدي االستثماري اإلنفاق يف الزيادة أن إ االستثمار مضاعف مضمون ويشري   
 يف مث ومن االستهالك يف متتالية زيادات من االستثماري اإلنفاق دثه ما خالل من ،الوط الدخل يف

 يف األولية الزيادة مقدار تساوي 𝑌∆الدخل يف الزيادة نإف أخرى وبعبارة ،االستخدام، مستوى
 .Mاالستثمار قيمة مضاعف يف مضروبة I∆االستثمار

 
ز االستثمار فمضاعف لذا   د كي امجة القومي الدخليف  الكلية الزيادة مقدار يبني عددي معامل هو 1ع  ال
ة زيادة عن قيقة التلقائي. االستثمار يف معي ود يف تغري أي أن وا هائي الطلب ب  على مضاعف تأثري هلا ال

فس الوط الدخل ا التغري وب  مضاعف االستثمار، مضاعف) املضاعفات من تلفة أنواع ذكر ميكن ولذا. ا
كومي،  .(الصادرات مضاعف االستريادات، مضاعف االستهالك، مضاعف اإلنفاق ا

ملعرفة مدى تأثري اإلنفاق العام على الدخل البد من شرح مصطلحني  ميكانيكية عمل المضاعف: -2
 اقتصاديني ومها:

 :سبة املئوية من ال الميل الحدي لالستهالك صصها الفرد أو العائلة  املضاف الخل دهو ال
 لالستهالك املضاف أو مبع آخر التغري يف االستهالك مقسوم على التغري يف الدخل.

  سبة املئوية املخصصة من الدخل املضاف لالدخار يف املصارف،  الميل الحدي لالدخار:أما فهو ال
 .2وبتعبري آخر هي الزيادة يف االدخار مقسومة على الزيادة يف الدخل

                                                                                                                                                    
* Richard Ferdinand Kahn (1989-1905) ،كان أستاذا يف كلية "King's College " وان  1931امعة كامربدج، يف عام طرح مقال بع

 "مضاعف العمالة"."العالقة بني االستثمار احمللي والبطالة" باستخدام 
1Jérôme Creel, Éric Heyer, Mathieu Plane etit précis de politique budgétaire par tous les temps-Les 
multiplicateurs budgét aires au cours du cycle-,  REVUE DE L’OFCE 116JANVIER 2011, P63  , consulté le 
cite : http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/2-116.pdf    

ظرية والتطبيق، دار البداية ناشرون وموزعون، 2 مد سعود، املالية العامة بني ال  .314-310ص:  ،2015 ،األردن عمان، ميثم صاحب عجام، علي 

http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/2-116.pdf
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ا لو    اصر إحدى يف زيادة حدوث فرض  سيؤدي ن ذلكإف االستثماري، اإلنفاق يف وليكن الكلي، الطلب ع
اصر على الطلب يف زيادة إ ديدة الزيادة مبقدار الوطالدخل  وزيادة( املوزعة الدخول زيادة) اإلنتاج، ع  ا
 .االستثماري اإلنفاق يف
ديدة الدخول بتوزيع سيقومون اإلنتاج عوامل مالكي نأو      واالدخار ومبقدار االستهالكي اإلنفاق بني ا
دي امليل دد  .C=f(y)للدخل  دالة االستهالك الن لالستهالك، ا
 العرض ثابتا، بقاء أن غري القصري، األمد يف االستهالك الطلب زيادة إ تؤدي سوف الدخل زيادة إن   
هاز مرونة لعدم) اصلة مواجهة جلأ ومن األسعار، زيادة إ يودي( اإلنتاجي ا  من البد الطلب يف الزيادة ا

 زيادة إ بدور سيؤدي وهذا االستثماري واالستخدام نفاقاإل يف التوسع خالل من الكلي، العرض زيادة
اتج الدخل يف جديدة  .العملية تستمر وهكذا وال
اقصة بفعل وإمنا ،مباشرة صل ال االستثماري اإلنفاق زيادة نتيجة الدخل يف الزيادة إن     زيادات مت

اقص سبب نأ و ،(االستهالك والدخل يف) ومتالحقة دي لالستهالك  امليل كون هو الزيادة هذ ت ا
1>mpc>0 فق ال الدخل من جزء أن يع وهذا تهي. يّدخر وإمنا ي دما عمل املضاعف وي  كل يتحول ع

ديد االستثماري اإلنفاق  . mpc  بفضل ادخار إ ا
ها الشروط بعض توفر من البد عمله املضاعف يؤدي ولكي    ح مرونة م تجني الكلي، ورغبة العرض م  امل

اصلة للتغريات لالستجابة  لزيادة الضروري العامل املال من رأس املعروض يف مرونة وجود وكذلك ،الطلب يف ا
 :كاآليت قطاعني من يتكون يف اقتصاد للمضاعف الرياضية الصيغة ديد وميكن ،اإلنتاج حجم

                                
 د: 𝑌∆بالقسمة على 

                                
 د:

    
 وباعتبار: 

                                
 فإن:

                                
 :املعادلة طريف وبقلب
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𝑚وملا كان : = ∆Y∆I، حيث 𝑚فان: املضاعف متثل 
 

                                 
                                                               :وملا كان

  
دي امليل ميثل mpsحيث  دي امليل ميثل mpc لالدخار، ا  إذن:لالستهالك.  ا

                                 
    
 أن املتوقع من هلذا .mpc و املضاعف قيمة بني طردية عالقة وجود إ للمضاعف الرياضية الصيغة تشري
 mpcالرتفاع  وذلك املتخلفة، تاالقتصاديا يف الوط الدخل زيادة يف كبري تأثري االستثماري لإلنفاق يكون

دي امليل mpi و  قيقة ولكن. فيها لالستثمار ا هاز ضعف بسبب وذلك ،متاًما ذلك إ عكس تشري ا  ا
قص مرونته، وعدم فيها اإلنتاجي ربة رؤؤس األموال يف وال ية، وا دي امليل ارتفاع يسبب ما وهذا الف  ا
قص عن للتعويض لالسترياد ه مما .السلعي يف املعروض ال جر ع ارج، إ املضاعف عمل تأثري تسرب ي  ا
از مستوى ضخامة كذلك  تأثري ظهور، عدم إ يؤدي املصريف جهازها وتلف املتخلفة، البلدان لدى االكت
اتج القومي الدخل يف زيادة بشكل املضاعف عمل  .واالستخدام وال
أحد أوراق املوازنة  فهووما ميكن قوله أن لإلنفاق العمومي تأثري مباشر على مستوى الطلب الكلي،    

كومية والسياسة املالية لتحقيق أهداف االقتصاد الكلي واحملافظة على االستقرار يف املستوى العام لألسعار   ا
قيق مستوى عال من التشغيل صل فيها، ومن مث  ادة ال  أي تقليل معدالت البطالة  ،وتقليل التقلبات ا

دما د األد املمكن، فع فاض  وجعلها با اك بطالة يف االقتصاد نتيجة قصور الطلب بسبب ا تكون ه
فيز االقتصاد من خالل قيامها بربامج اإلنفاق واالستثمار  كومة إ  الدخول ومستويات األسعار، تسعى ا
العام، وهي بذلك تعمل على زيادة الدخل واإلنتاج والتوظيف، وهذا من شأنه زيادة الطلب الفعال على 

كوميالوط  االقتصاد و التوظف  ،من خالل أثر املضاعف ا طوات سريعة  يث يسري االقتصاد 
 :1الكامل, والشكل املوا يوضح تلك امليكانيكية

                                                 
، عباس كاظم الدعمي، 1  .68ص  مرجع سبق ذكر
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فقات العامة(10-1)الشكل رقم  : ميكانيكية عمل مضاعف ال

 
طوط ،(10-1)ومن الشكل رقم    اإلنفاق الكلي  متثل دالة االستهالك ودالة (C(C+I+G0),)يتضح أن ا

اص( على التوا كومي+االستثمار ا متثل مقدار التغيري يف اإلنفاق  (𝐺،∆𝑌∆)و ؛االستهالك+اإلنفاق ا
كومي تأثريات مضاعفة يف الدخل وذلك من خالل عمل  ، وأن لإلنفاق ا كومي والدخل على التوا ا

دي لالستهالك كومي ،مضاعف اإلنفاق العام الذي يتحدد بامليل ا  وعليه فإن مضاعف اإلنفاق ا
Government Expenditure Multiplier   دي لالدخار، وهو يف الوقت نفسه ميثل وهو مقلوب امليل ا

 التالية:الصيغة  اعف االستثمار البسيط واملمثل يفمض

 

 Accelerator effect      عجل: المثانيالفرع ال

 زيادة مث ومن العام اإلنفاق فزيادة االستثمار، حجم على العام اإلنفاق يرتكها ال اآلثار باملعجل يقصد   
ها خزين وجود عدم بفرض)  اإلنتاج، وسائل على الطلب زيادة إ يؤدي( املضاعف بفعل) الوط الدخل ( م
 ملعدل دالة الصايف االستثمار أن إ املعجل يشري أخرى وبعبارة  .املولد أو املشتق باالستثمار يعرف ما وهذا
اتج يف التغري اتج وليس ملستوى الكلي ال  .الكلي ال
ة  " A.AFTALIONأفتاليون" الفرنسي االقتصادي املفهوم هذا إ تطرق من أول كان وقد   ، 1908س

ديثة ولكن الصيغة ة -J. M. Clark  -األمريكي "كالرك" االقتصادي إ تعود املبدأ هلذا ا قام  مث. 1917 س

                                                 
  كومية اظر للمشرتيات ا ديد املستوى التواز للدخل امل كومية البد من  كومي للمشرتيات ا صل على هذا املستوىG0لكي نشتق مضاعف اإلنفاق ا من الدخل  ، و

 .C=a+bY ،I=I0  ،G=G0  ( وإنY=C+I+Gشرط التوازن: العرض الكلي= الطلب الكلي) السلوكية يفبإحالل املعادالت 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg47q5m6TcAhVkx4UKHb9dAxUQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAccelerator_effect&usg=AOvVaw2taXfaHzZS87y15hhzRNuw
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هم  املعجل كتاب اهتم وقد .R. Frishو  -P. Samuelson-من  كل بتطوير  بالتفرقة Hiksو Hansenوم
 .1دالة للدخل هو الذي املسبب واالستثمار املستقل االستثمار مها االستثمار من نوعني بني

ما  شاط االقتصادييقوم االستثمار بدور احملرك أثر تغري االستثمار على الدخل،  املضاعف يشرحفبي أي  ،لل
الةيعترب السبب يف تغري الدخل،  وتسمى هذ  ،بأثر تغري الدخل على االستثمار ال هتتمالعكسية  د ا
ظرية املسارع أو املعجل وتقوم   :أساسيتني على فرضيتنيب

 .عاطلة إنتاجية طاقات وجود عدم هي :األولىالفرضية  -

 .ثابتة اإلنتاج إ املال رأس نسبة أن يف تمثلت :الثانيةالفرضية  -
اتج على الطلب مول نتاج تكون املرغوب املال رأس رصيد يف فالزيادةوعليه      يف زيادة يتطلبالذي  ال

 السلع طلب يف  التوسع فيجب مستغلة اإلنتاجية الطاقة كل كانت فإذا ،الرأمسالية السلع خدمات مقدار
 مستوى يف بالتغريات االستثماري اإلنفاق معدل حيث يرتبط ،املعجل نظرية به تقضي ما هو وهذا ،الرأمسالية
اتج  .2ال

 : 3يلي كما جربيا املسارع شرح ميكنو 
 بفعل املتولدة) االستهالكية  السلع على الطلب يف الزيادة إشباععلى  االقتصاد مقدرة عن يعرب املعجل إن   

 .السلع تلك إلنتاج الضرورية اإلنتاجية السلع بإنتاج التوسع خالل من ،(املضاعف

د ية مستوى ثبات فع هاز وعمل االقتصاد، يف التق  يف الزيادة نإف طاقته اإلنتاجية، بكامل اإلنتاجي ا
اتج  :يساوي والذي 𝐾∆مقدار  الرأمسا املخزون من جزء إ تاج سوف Y∆ال

 

 
C: اإلنتاج/ املال رأس معامل متثل  

 اآلتية: بالصيغة (14) املعادلة ميكن كتابة لذا .(I)الصايف االستثمار عن عبارة هو الرأمسا وباعتبار أن املخزون
 

 
ربي التعبري هو وهذا    هائية على الطلب يف التغري إ أيضا يشري الذي ،املعجل بدأمل ا  تغريا يسبب السلع ال

 .اإلنتاج / املال رأس مقدار على تعتمد قيمته كانت  نإو  ،املسبب االستثمار يف امضاعف

                                                 
1 Johan E Eklund, Theories of Investment : A Theoretical Review with Empirical Applications, research 

network debate, Swedish entrepreneurship forum, working paper 2013 :22, p :07, Available at : 

 http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2013/03/WP_22.pdf  , last seen: 16th/03/2016. 
مد بوقرةبوزيدي مجال، دور سعر الفائدة يف إحداث األزمات املالية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري تصص اقتصاديات املالية  2 وك،جامعة أ ، والب

 .235، ص 2011/2012بومرداس ،
، ص ، البريما مهدي صالح 3  .164مرجع سبق ذكر

http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2013/03/WP_22.pdf
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   : ا السؤال التا امية؟ قد يتبادر إ أذهان  هل يكون أثر املضاعف واملعجل متساوي يف الدول املتقدمة وال
موية    طط والربامج الت فق مبالغ طائلة على ا امية ت فإنه  ،ما ميكن قوله هو أنه بالرغم من أن الدول ال

اتج  ابا على منو ال عكس إ اتج  ،اإلمجا الوطيالحظ أن هذا اإلنفاق مل ي دث تغريات كبرية يف ال ومل 
، دي لالستهالك مرتفع الوط تا فهذا يؤشر على أن مضاعف االستثمار وكذلك وبال ،بالرغم من أن امليل ا

ال يشري وبشكل مؤكد أن كال املضاعفني متدنيان يف  ،مضاعف اإلنفاق البد وأن يكون مرتفعا ولكن واقع ا
امية ويعود ذلك إ العوامل التالية  :1الدول ال

عة؛ -  وجود البطالة املق

 عدم توفر آلية السوق؛ -

 وجود طاقات إنتاجية عاطلة؛ -

 دم مرونة رأس املال التشغيلي.ع -

امية بوبالتا يالحظ أن أثر املعجل واملضاعف يكون يف الدول املتقدمة اقتصاديا أعلى مقارنة     الدول ال
خفضا. أثر حيث يكون  املعجل واملضاعف م

 التفاعل بين المضاعف والمعجلالفرع الثالث: 

Interaction between Multiplier and Accelerator 
 The " كتابه يف واملعجل املضاعف بني التداخل فكرة إ أشار من أول "Harrod"االقتصادي  يعترب    

Trade Cycle" . أن  إال"Harrod" اء يستطع مل  يف مل يدخل كونه   التداخلهذا    عن عامة نظرية ب
قص هذا تداركوا آخرين اقتصاديني أن إال .واملعجل املضاعف من كل نسب تغري نتائج التحليل  من ال

ماذج أفضل ومن املضاعف واملعجل، من لكل تلفة قيم افرتاض خالل ت ال ال  املوضوع هذا عا

ة  .Hansen- Samuelson modelسامولسون  -هانس منوذج د  1939وذلك يف مقاله س
ليل املضاعف ومبدأ املسارع"، وان"التفاعل بني  موذج يوضح حيث بع د ال  لكل تلفة نسبا افرتاض ع

صول ميكن واملعجل من املضاعف ة للدخل تلفة نتائج على ا  .املضاعف واملعجل بني تفاعل عن نا
زي مع      ديد آنذاك نتيجة التحليل الكي لقد عمل "سامولسون" على الربط بني مفهوم املضاعف ا

ز فإن التغري  يف اإلنفاق املستقل يؤدي إ تغري املستوى املفهوم القدمي للمعجل، فحسب ما جاء به كي
اتج  التواز للدخل، أما مبدأ املعجل فيشري إ أن االستثمار املشتق هو نتيجة التغري يف االستهالك ال
بدور عن التغري يف الدخل، وبالتا فحسب "سامولسون" فإن التفاعل بني املضاعف واملعجل يؤدي إ 

 .2شاط االقتصاديالعديد من التقلبات يف ال
 : مخطط توضيحي ألثر المضاعف والمعجل(11-1)الشكل رقم

                                                 
، ص 1  .84 مد خصاونة، مرجع سبق ذكر

 
2Frank westerhoff: Samuelson’s multiplier-accelerator model revisited, applied economics letters,  

vol13,issue2,2006,p8,available at :  
 http://nts4.oec.uni-osnabrueck.de/auwi/Westerhoff/P26_AEL_FW.pdf,  last seen 18-03-2016.  

http://nts4.oec.uni-osnabrueck.de/auwi/Westerhoff/P26_AEL_FW.pdf
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كومي، مكتبة حسني العصرية للطباعة  المصدر: ميد عايب، اآلثار االقتصادية الكلية  لسياسة اإلنفاق ا وليد عيد ا
ان،  شر والتوزيع، لب   . 149، ص2010وال

فقات العامةالمطلب    الثالث: المؤشرات الكمية لقياس اآلثار االقتصادية لل

Quantitative indicators to measure the economic effects of public expenditures 
فقات العامة تقاس    فقات العامة،  مناملؤشرات بالعديد من  اآلثار االقتصادية لل أمهها: امليل املتوسط لل

فقات العامة  .1املرونة الدخلية، نصيب الفرد من ال
فقات العامة  Propensity to Expend index   Average الفرع األول: مؤشر الميل المتوسط لل

فقات العامة إ الدخل   . ويصاغ بالشكل اآليت:الوطيعرب هذا املؤشر عن نسبة ال

 
شاط االقتصادي واالجتماعي، فكلما ارتفعت قيمته دلت على  يقيس    هذا املؤشر درجة تدخل الدولة يف ال

ياة االقتصادية واالجتماعية  وبالتا زيادة مسؤوليتها يف هذا اجملال. ،زيادة تدخل الدولة يف ا
 Marginal Propensity to Expend index       الفرع الثاني: مؤشر الميل الحدي لإلنفاق العام

زء من الزيادة يف الدخل     دي لإلنفاق ذلك ا الذي يذهب إ الدولة لتستخدمه  الوطيوضح امليل ا
دما يتغري الدخل  اجات العامة. فهو إذن يكشف عن معدل التغري يف اإلنفاق العام ع مبقدار  الوطإلشباع ا

 هذا املؤشر باستخدام الصيغة اآلتية: وحدة واحدة، وميكن احتساب

 
                                                 

1
 باالعتماد على:  

فقات العامة يف العراق للفرتة  املمتدة) -       مو املستمر لل ليل ظاهرة ال لة الكوت 2012-1980جعفر طالب امحد،زهرة خليف رفاك،  ،)
 .4-3، ص2015، ـ20واسطـ ـالعددواالقتصاد،جامعة ، كلية اإلدارة واإلداريةللعلوم االقتصادية 

، ص  -         .104-102سعيد علي لعبيدي، مرجع سبق ذكر

استثمار مولد لتعجيل 
االنتاج

اإلنتاجية ملواجهة الطلبتوسع الطاقة   

زيادة يف توزيع الدخول مع 
ميل حدي لالستهالك 
مرتفع

اتج فيز الطلب استهالك مولد زيادة أولية يف مستوى ال  

 زيادة مضاعفة يف اإلنتاج

أثر  زيادة أولية يف اإلنفاق العمومي
فاملضاع

 أثر املعجل

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc8r7N2qTcAhUK6RoKHRYZD9gQFjAGegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.acronymattic.com%2FMarginal-Propensity-to-Expend-(MPE).html&usg=AOvVaw3Av0-hv3rDYYNJ5tQM8SEJ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc8r7N2qTcAhUK6RoKHRYZD9gQFjAGegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.acronymattic.com%2FMarginal-Propensity-to-Expend-(MPE).html&usg=AOvVaw3Av0-hv3rDYYNJ5tQM8SEJ
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دي لإلنفاق العام ما بني الصفر والواحد الصحيح. وكلما ارتفعت قيمة هذا املؤشر     تكون قيمة امليل ا
اجات العامة ألهنا تصص هلا نسبة مرتفعة من كل زيادة يف  ،دلت على تزايد اهتمام الدولة يف إشباع ا

 .ذاهتاالدول وكذلك للمقارنة بني فرتات متعددة للدولة  للمقارنة بني املؤشر بني. ويستخدم هذا الوطالدخل 
فقات العامةالفرع الثالث :  Income elasticity of public expenditure مؤشر المرونة الداخلية لل

index:  فقات العامة للتغريات يف الدخل تسب وفق الوطيقيس هذا املؤشر مدى استجابة ال الصيغة . و
 اآلتية:

 
 وميكن التعبري عن هذا املؤشر كذلك بالصيغة الرياضية اآلتية:

 
فقات العامة للتغريات يف الدخل  . الوطإن القيمة العددية ملعامل املرونة الدخلية يعرب عن مدى استجابة ال

تكون االستجابة فإذا كانت قيمته أكرب من الواحد الصحيح دل ذلك على أن االستجابة عالية. يف حني 
 ضعيفة إذا كانت أقل من الواحد الصحيح.

فقات العامةالرابع:  الفرع يدل هذا  :Per capita expenditure index مؤشر نصيب الفرد من ال
تسب وفق الصيغة اآلتية: فقات العامة و  املؤشر على نصيب كل فرد من السكان من ال

 

فقات (12-1)الشكل رقم  العامة: نصيب الفرد من ال

 

فقات العامة ارتفع مستوى الرفاهية ال يتمتع هبا.  نالحظ من هذا الشكل أنه كلما زاد نصيب الفرد من ال
. 

  االقتصادي التوازن تحقيق في العام اإلنفاق سياسة دور :الرابع المبحث

The role of public  expenditure in realization Economic equilibrium 
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أهم أدوات التحليل االقتصادي ال ميكن توظيفها إللقاء نظرة شاملة على  أحد (IS-LM)يعترب منوذج     
ديد التوازن االقتصادي العام،  ميكن مهمة آليةكما أنه ،  الوطتلف قطاعات االقتصاد   فهومن خالهلا 

قدية واملالية، وقياس مدى تأثريها على املتغريات  يعترب اإلطار األكثر مالئمة لشرح مدى فعالية السياسات ال
مو االقتصادي  االقتصادية، مبا يتوافق مع أهداف سياسات االستقرار االقتصادي، كتحقيق معدل سريع من ال

 .والتوظيف الكامل واالستقرار يف القوة الشرائية للعملة
  (IS-LM) خالل نموذجلب األول: التوازن االقتصادي العام من المط

General economic equilibrium through the IS–LM model 
إن السياسة املالية بأدواهتا املختلفة، ملزمة بتحقيق التوازنات االقتصادية داخلية كانت أم خارجية، باإلضافة    

مو  قيق أهداف أخرى السيما ال ليل تأثري سياسة اإلنفاق العمومي على منو  االقتصادي، وعليهإ  ميكن 
ح اتج احمللي اإلمجا يف إطار التحليل التقليدي مل IS-LM ال

**1 . 
موذج      طق الداخلي لل تلف عن امل طق داخلي  زي يتميز مب موذج الكي در اإلشارة إ أن ال

موذج األخري  ،2الكالسيكي دد مستوى الدخلففي هذا ال يتم  مثومن  ،يكون مستوى التشغيل هو الذي 
االنتقال إ معدل الفائدة وتقسيم الطلب الكلي بني االستهالك واالستثمار وأخريا املستوى العام لألسعار 

ظ قد يف ال زي فعلى العكس من ذلك ابإدخال ال موذج الكي دم. أما ال  واالدخاردوال االستهالك  ، حيث 
ددهي ال قدي  ذلك،   ب عالقة التوازن ال دد بدور مبإ ج عدل الفائدة ومستوى الدخل ، وهذا األخري 

 مستوى التشغيل.
 IS The equilibrium in the goods market الفرع األول: التوازن في سوق السلع 

ح     دمات  ISيعرف م ح التوازن يف سوق السلع وا ز أن التوازن االقتصادي  حيث ،بأنه م يرى كي
قد والسلع، حيث اعترب هذين السوقني  ميثالن أسواق االقتصاد  يفيتحقق  ، فيتحققسوقي ال التوازن يف  الوط

دما يتعادل االدخار املخطط مع االستثمار املخطط  يف اقتصاد مغلق مكون من القطاع )سوق السلع ع
ح وميكن اشتقاق (،العائلي وقطاع األعمال  بيانيا باألربع عالقات التالية:   ISم

 عالقة االستثمار باالدخار -عالقة سعر الفائدة باالستثمار            -
 عالقة الدخل بسعر الفائدة -عالقة االدخار بالدخل                 -

                                                 
موذج هيكس** زي بالسعر الثابت يف اقتصاد مغلق واملعروف أيضا ب موذج الكي ( وهو 1953( وهانس)1937هانس نسبة على االقتصاديني هيكس)-وهو يعرف أيضا بال

زية ويستخدم  ظر الكي قدية .يشرح وجهة ال ة عن السياسة املالية وال ا   لدراسة اآلثار قصرية األجل ال
 ملزيد من التفصيل أنظر: 1

- Marco Lorusso, Keynesian  and New-Keynesian Models : The Impact of Military Spending on The United 
States, PhD. in Economics and Finance, 2010-2011 , Department of Economics, University of Verona, 
Italy.,P04. 

2
درية،أنظر إب  امعي، اإلسك مو االقتصادي، دار الفكر ا قيق ال                        .373، ص 2011راهيم متو حسن املغريب، دور حوافز االستثمار يف 
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تاج الرياضي لـ -1 دمات :IS االست ، وفق املعادلة IS يتم التعبري الرياضي عن التوازن يف سوق السلع وا
 :1التالية

 

 

 :، أيذات امليل السالب ISمتثالن معادلة  (3)و (2)إن كال من 

 
دمات.  ما يؤكد العالقة العكسية بني الدخل وسعر الفائدة يف سوق السلع وا

ح  :ISالتمثيل البياني لـ  -2 يات مساعدة نكون ISلرسم م ح كما هو مبني يف   ،اجة إ ثالث م
 الشكل:

ى (13-1)الشكل رقم ح  IS: تمثيل م

 
Source: Michel Bialèse, Rémi Leurion,Jean- Louis Rivaud,Op Cit p:31               

                                                 
 انظر: ملزيد من التفصيل 1

يد املوسوي، التحليل االقتصادي  - امعيةالكلي، الطبعة الثضياء  زائر،الثة، ديوان املطبوعات ا  .209، ص 2005، ا
امعية، ، الطبعة ااالقتصادي الكلي)االقتصاد الكلي(عمر صخري، التحليل  - زائر، امسة، ديوان املطبوعات ا  .199-198، ص 2005ا
 .195، ص2007عمان، األردن، االقتصاد الكلي، جدار للكتاب العلمي، فليح حسن خلف، -

 .208-207، ص مرجع سبق ذكر بريبش السعيد، -
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ح  لتوضيح    طلق منIS كيفية اشتقاق امل فاض ، ن إ ارتفاع الطلب  هتغري سعر الفائدة، حيث يؤدي ا
االستثماري ومن مث ارتفاع وزيادة الطلب الكلي ليتحدد مستوى جديد للدخل أعلى من املستوى السابق. 

ح  صل على م داللة على العالقة العكسية كسالب  الذي له ميل  ،ISوبتوصيل نقط التوازن يف الرسم 
ح على مرونة االستثمار لتغريات سعر الفائدة، IS  بني سعر الفائدة ومستوى الدخل. هذا ويعتمد ميل امل

ح والعكس  دار وميل امل فكلما كانت استجابة االستثمار لتغريات سعر الفائدة أكرب كلما قلت درجة ا
 بالعكس. 

قود   LM  The equilibrium in the money marketالفرع الثاني: التوازن في سوق ال
قود فقد مت    ص سوق ال حفيما   بيانيا باألربع عالقات التالية:   LMاشتقاق م
قود بدافع املضاربة عالقة سعر الفائدة -                ؛بالطلب على ال
قود بدافع االحتياط واملعامالت -    قود بدافع املضاربة بالطلب على ال  ؛عالقة الطلب على ال
قود بدافع االحتياط واملعامال -                     ؛ت بالدخلعالقة الطلب على ال
 عالقة الدخل بسعر الفائدة. -   
تاج الرياضي لـ  -1 قدي وفق املعادلة التالية:LMاالست  :1يتم التوازن يف السوق ال

                          

 
 ذات امليل املوجب، أي: LMمتثالن معادلة  (6)و(5)واملالحظ أن كال من 

                           
قود.  ما يؤكد العالقة الطردية بني الدخل وسعر الفائدة يف سوق ال

ى -2 ح 2التمثيل البياني لم
LM:  ح يات مساعدة، موضحة يف  LMم ح هو نتيجة إلسقاط ثالث م

:  الشكل املوا
                                                 

 انظر: ملزيد من التفصيل 1

، ص  - يد املوسوي، مرجع سبق ذكر  . 213-210ضياء 
، ص  -  .204-202عمر صخري، مرجع سبق ذكر
،ص -  .199-196فليح حسن خلف،االقتصاد الكلي، مرجع سبق ذكر

، ص بريبش السعيد،  -  .209مرجع سبق ذكر
لولة(، - ، مباد  التحليل الكلي)مع متارين ومسائل  ة نشر، ص دار أسا تومي صا زائر، بدون س  .270مة، ا
 انظر: - 2
،ص  -  . 205-203فليح حسن خلف،االقتصاد الكلي، مرجع سبق ذكر
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ى (14-1)الشكل رقم  ح  بيانيا LM: تمثيل م

 
Source: Michel Bialèse, Rémi Leurion,Jean- Louis Rivaud,Op Cit p:312 

ح    قود، فإذا زاد الدخل LM  نشتق م بيانيًا بافرتاض تغري مستوى الدخل وبالتا تغري الطلب على ال
ديد مستوى جديد  قدي عن طريق  دداً توازن جديد للسوق ال قود إ أعلى  ح الطلب على ال يزحف م

قطتني ح لسعر الفائدة أعلى من سابقه، وبتوصيل ال صل على امل املبني للعالقة الطردية املوجبة  التوازنيتني 
ح  ا إ أن ميل م قود  LM بني سعر الفائدة والدخل. ونشري ه يعتمد على مدى استجابة الطلب على ال

قيقية لتغريات سعر الفائدة ح ،ا فض ميل امل  .LM  فكلما كانت هذ االستجابة أكرب كلما ا
قود آنيا( IS-LMالعام : نموذج التوازن الفرع الثالث   ) توازن سوق السلع والخدمات وسوق ال

Simultaneous Equilibrium of Goods Market and Money Market 
قد، فيما ما كانا يعتربان    دمات وسوق ال ه بني سوقي السلع وا يكتسب توازن التوازنني أمهية بالغة لد

فصالن يف السابق،  قدي عن قطاع اإلنتاج م قود واستقاللية القطاع ال يادية ال العتقاد الفكر الكالسيكي 
 السلعي.

تاج الرياضي للتوازن اآلني -1 نقوم بتعويض IS-LM للحصول على معادلة التوازن اآل : IS-LM االست
حصل على(6)يف املعادلة (3) احملصل عليها يف املعادلة iقيمة   :، ل

 

                                                                                                                                                    

، ص  -  .219-218بريبش السعيد، مرجع سبق ذكر

  مع اإلشارة أنه بتعويض قيمة الدخل التوازY  يف معادلةIS  أوLM  نتحصل مباشرة على قيمة سعر الفائدة التواز ،i . 
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قدي  : IS-LMالبياني للتوازن اآلن التمثيل -2 مع بني السوقني السلعي وال ويتحقق التوازن العام بيانياً با
، ليتقرر املستوى التواز للدخل ومستوى سعر الفائدة   IS=LMباستخدام الشرط ح ح وامل بتقاطع امل
 كما هو موضح بالشكل.  1التواز يف السوق

ى (15-1)الشكل رقم ح  IS-LM: تمثيل م

 
Source: Michel Bialèse, Rémi Leurion,Jean- Louis Rivaud,Op Cit p:313 

موذج االقتصادي،      أن التوازن ظاهرة مستمرة يف كل  إال أن ذلك ال يعبالرغم من أن التوازن هو هدف ال
 التوازن يف حالة لتحقيققوى ذاتية يف السوقني تدفعهما  يضمن وجود الذي األوقات. فالتوازن املطلوب هو

د لصدم هما ع قود أو أي م هما أو كليهما عنتعرض سوق السلع وسوق ال  التوزان. ات أبعدت أي م
قيقية املتمثلة يف اال    تيجة لتغري العوامل ا تل سوق السلع ك تل قد ستثمار والسياسة املالية. كما فقد 

قدية )االمسية تيجة لتغري العوامل ال قد ك قود. هذا ويتأثر الوضع التواز سوق ال ( املتمثلة يف كمية ال
ح ما تؤثر  IS بالسياسات االقتصادية التوسعية واالنكماشية املتبعة، حيث تؤثر السياسات املالية على امل بي

ح قدية على امل وميكن  حصر حاالت عدم التوازن ال ميكن أن يتعرض هلا أي من  . LM السياسات ال
 السوقني أو كليهما يف الشكل اآليت:

قود(16-1)الشكل رقم  :حاالت عدم التوازن في سوقي السلع وال

 

                                                 
اث اقتصادية وإدارية طويل هباء الدين، 1 لة أ ج،  دل  فلم قدية ضمن منوذج م ، ص 2012جوان  11العدد  ، جامعة بسكرة،دور السياسات املالية وال

245. 
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قطتني    ح  Cو  Bإن ال قطتني  LMتقعان على م قود . أما ال ، إذن فهما متثالن نقط توازن يف سوق ال
D و E   ح الة  Aأما نقطة التوازن  ISفإهنما متثالن حال توازن سوق السلع ألهنما يقعان على م فإهنا ا

ح  قود وسوق السلع يف حالة توازن، إن أي نقطة تقع إ اليسار م دها سوق ال  LMالوحيدة ال يكون ع
ح ما متثل أي نقطة إ ميني امل قود . بي  ذاته حالة عجز يف نفس السوق . لذا متثل حالة فائض يف سوق ال

قطتني  قود.متثل حاالت عجز يف سوق  Eإضافة إ نقطة  Hو  Gفإن ال اك عجزًا فإن سعر  ال فإذا كان ه
ح  د نقطة ما على م . من جانب آخر ، إذا كان  LMالفائدة ال بد أن يرتفع ح يتحقق التوازن ع

قاط  د أي من ال اقصاً يف سعر  Iو  D و Fاالقتصاد ع قود يصبح يف حالة فائض مما يتطلب ت ، فإن سوق ال
د مستويات دخل وسعر فائدة متثلها نقاط  الفائدة لكي يتحقق التوازن يف هذا السوق . من جانب آخر ع

قيقه من  Hو  Iو  Cمثل  اك عجزًا يف سوق السلع وهو يتطلب زيادة يف اإلنتاج وهو ما ميكن  ، يكون ه
ح  خالل زيادة قاط ال تقع إ ميني م سبة لل  ISيف االستثمار ح يتحقق التوازن يف سوق السلع. أما بال

قاط  دها يف حالة فائض. G،F،Bكال  ، فيكون سوق السلع ع
ح  طقة ال تقع إ ميني م ويسار  LMلص من هذا أن أي توليفة من سعر الفائدة والدخل تكون يف امل

ح  قطة ) مثل ا ISم دها السوقني من العجز ، وأن أي توليفة من سعر الفائدة والدخل  Hل ( ، يعا ع
ح  طقة ال تقع إ يسار م ح  LMتكون يف امل قطة  ISوميني م ( ، يتصف فيها السوقني  F) مثل ال

ح  ح  LMبالفائض ، أما إذا كانت التوليفة إ ميني امل قطة  ISوميني م قود يعا ،  Gمثل ال فإن سوق ال
إ  Yو   Rمن عجز يف الوقت الذي يتسم سوق السلع بالفائض . من جانب آخر ، إذا كانت التوليفة من

ح  ح  LMيسار م قود يف  ISويسار م ، فإن سوق السلع يعا من عجز يف الوقت الذي يكون سوق ال
 حالة فائض . 

 :ازن االقتصادي العام والتو  سياسة اإلنفاق العامالمطلب الثاني: 
كومات للتأثري يف  مجلة التدابري واإلجراءات ال تتخذهاتعرب سياسة اإلنفاق العام عن      فقات العمومية ا ال

ددها التوجهات العامة للسياسة  موعة من األهداف ال  بتغيري حجمهما أو تركيبتهما، سعيا لتحقيق 
كومية  قيق التوازن االقتصادي العام.، لذلك فهي تكتسي أمهية ا  بالغة يف 

 على الطلب الكلي الكلي تأثير اإلنفاق الفرع األول:

 The effect of total expenditure on aggregate demand    
دث جرَاء استخدام سياسة اإلنفا     ديث عن التغريات ال  ا أن نعرج أوال قبل ا در ب على ق العام، 

اص على ن فإتأثري هذ األخرية على الطلب الكلي. فكما هو معلوم  الطلب الكلي يتكون من اإلنفاق ا
زء  اري واالستثماري، وبالتا يشكل االستهالك ا كومي ا االستهالك ومن االستثمار ومن اإلنفاق ا

زء األصغر وكلما ازد اد االستثمار أدى ذلك لزيادة األكرب من الطلب واالدخار الذي يتحول إ استثمار ا
ه الوصول لتحسني األوضاع االقتصادية ومبا أن اإلنفاق العام يشكل جزءا هاما من  ،اإلنتاج والدخل وم

يتوقف أثر وعادة ما  .اإلنفاق الكلي فإن أي زيادة يف اإلنفاق العام سوف تؤدي إ زيادة الطلب الكلي
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ابية يف االقتصاد اإلنفاق على حالة العرض، فإذا كان العرض  دث آثار إ مرنا فإن زيادة اإلنفاق العام سوف 
، أما إذا كان العرض غري مرن فالبد على الدولة أن تقوم بتحسني  ظروف العرض قبل التأثري يف الطلب، الوط

من جراء زيادة حجم الطلب عن حجم العرض الذي  ، خالصةانعكاسات سلبيةله كون سي ذلك  وإال فإن
لذلك تتدخل الدولة من أجل عالج هذ املشكلة بواسطة تفيض حجم  ، ظهور موجات تضخميةيؤدي إ

 .1اإلنفاق العام
شاط اإلنتاجي للمجتمعيؤدي اإلنفاق العام  إن    زاد الطلب الكلي  زادفكلما  ،دورا مهما يف التأثري على ال
اتج الوط معه ولكن هذ الزيادة قد تكون حقيقية إذا وجدت موارد عاطلة تفسح اجملال للزيادة  ،إمجا ال

واإلنتاج، ولكن إذا كانت مجيع املوارد مستخدمة وزاد الطلب الكلي فيؤدي ذلك إ ارتفاع املستوى العام 
قيق اتج الوط ا  من إنفاق يتكون الطلب الكليعموما و  (.امسية )زيادة يلألسعار دون أي زيادة يف ال

كومة ،(I)،إنفاق قطاع األعمال على االستثمار(C)القطاع العائلي على االستهالك  .    (G)إنفاق ا
 :تأثير اإلنفاق على الطلب الكلي(17-1)الشكل رقم

 
زائر سن دردوري،سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولةالمصدر: ،كلية تونس، أطروحة -دراسة مقارنة ا دكتورا

مد خيضر ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري زائر،-قسم العلوم االقتصادية، جامعة  ، 2013/2014بسكرة، ا
 .145 ص

ا أعال يتضح أنه لو الشك خالل من    د التواز الوضع أن افرتض قطة  ع  الكلي الطلب أن و،  Aال

 ظهور إ يؤديفغن ذلك س بالطلب الالحق العرض يستطع ومل،  ،C2+I2+G2إ  C1+I1+G1من يتكون

شيوع ل ذلك يؤدي ة، فإن ذلكالزياد عن العرض وتوقف زيادة الطلب استمرت ما وإذا ،التضخمية الفجوة
قيق   اإلنفاق وتفيض حجم التدخل الدولة على ب لذلك ة،املرغوب غري يةلتضخمالضغوط ا  تراجعبغية 

قطة الطلب  ميكن وبالتا،  يولد التضخم بدأ الذي الدخل حجم ويرتاجع األسعار وترتاجع ،التوازنية لل

ة  .العام اإلنفاق تفيض بواسطة االختالل هذا معا
                                                 

 .145-44، ص2011، مرجع سبق ذكرإبراهيم متو حسن املغريب،  1



)مدخل نظري(سياسة اإلنفاق العمومي   .........................................................:ألولاالفصل   

 

- 64 - 

 

ح  وبالتا تؤثر على املستوى التواز للدخل ويكون ذلك من  ISتساهم السياسة املالية يف التأثري على م
كومي أو التغري يف الضرائب.   خالل التغري يف اإلنفاق ا

 Change in government expenditure         ( G0∆): التغير في اإلنفاق العام لثانيالفرع ا

كومي هو حدوث زيادة     يف الدخل مبقدار التغري الذي حدث يف األثر األو واملباشر لزيادة اإلنفاق ا
، من خالل تأثريها على االستهالك، إ تشغيل آلية  كومي. بعد ذلك ، ستعمل زيادة الدخل هذ اإلنفاق ا
هائية قيمة الزيادة األولية  صلتها ال ها من زيادات أخرى متتالية يف الدخل تفوق يف  تج ع املضاعف، وما سي

كومي ا ذلك . 1يف اإلنفاق ا  والشكل التا يلخص ل

ى تأثير الزيادة في اإلنفاق الحكومي على : (18-1)الشكل رقم ح  ISم

 
شر والتوزيع، عمان المصدر: وك،دار الشروق لل قود والب  .320،ص 2012مد سعيد السمهوري، اقتصاديات ال

ح عموما أثر السياسة املالية  (18-1)يوضح الشكل البيا رقم     ، وعلى مستوى الدخل (IS)على م
كومي من  . فالزيادة يف اإلنفاق ا ح(G1)إ  (G0)التواز إ اليمني، وأصبح  (IS)، أدت إ انتقال م
ديدة د نقطة التوازن ا د نفس سعر الفائدة(E1)االقتصاد يعمل ع د مستوى أكرب للدخل   (i0)، ع ، ولكن ع

كومي( 𝑌∆) . هذ الزيادة يف الدخل( Y1)للدخل  ، مضروبة (𝐺∆) ، هي عبارة عن قيمة التغري يف اإلنفاق ا
 :*يف قيمة مضاعف اإلنفاق، الذي ميكن صياغته وفق العالقة التالية

 Change in taxes  (Tx0∆): التغير في الضرائب لثالفرع الثا
األثر األو واملباشر لزيادة الضرائب على الدخل)مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا، مبا يف ذلك سعر     

فاض إبعد ذلك سيؤدي  الضريبة.الفائدة( هو حدوث نقص يف الدخل مبقدار التغري الذي حدث يف معدل 

                                                 
شر والتوزيع، عمان  1 وك،دار الشروق لل قود والب  .319ص،2012مد سعيد السمهوري، اقتصاديات ال
ح ) * تيجة فيما يتعلق باألثر على م حصل على نفس ال ا س الذايت أو زيادة االستثمار الذايت، (، وعلى مستوى الدخل، يف حالة االستهالك ISما يالحظ أن

 أو زيادة الصادرات، أو نقص الواردات.

∆Y = − b ∗ ∆𝐺 
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تج عن ذلك  من خالل تأثري السالب على االستهالك، إ تشغيل آلية مضاعف الدخل الضريبة، وسي
فاضات هائية قيمة الزيادة االولية يف معدل الضريبة. ا صلتها ال  أخرى متتالية يف الدخل تفوق يف 

ى 19-1الشكل رقم) ح  IS(: تأثير الزيادة في معدالت الضرائب على م

 
شر المصدر: وك،دار الشروق لل قود والب  .321،ص 2012والتوزيع، عمان مد سعيد السمهوري، اقتصاديات ال

حى    ، أثر هذ السياسة املالية على م . فالزيادة يف  ISيتضح من الشكل أعال وعلى مستوى الدخل التواز
ح  (Tx1)إ  (Tx0)معدل الضريبة من د  (IS)، أدت إ انتقال م إ اليسار ، وأصبح االقتصاد يعمل ع

ديدة  د نفس سعر الفائدة  ،(E1)نقطة التوازن ا د مستوى أقل للدخل ،(i0)ع فاض  .(Y1)ولكن ع هذا اال
( مضروبة يف 𝑇𝑥∆هو عبارة عن قيمة التغري يف معدل الضريبة مضروبة يف مضاعف الضريبة)( 𝑌∆) يف الدخل

   قيمة املضاعف ، الذي ميكن صياغته وفق العالقة التالية:

 

 The simultaneous )نموذج الميزانية المتوازنة( التغير في اإلنفاق العام و الضرائب معا: رابعالفرع ال

changes of public expenditure and taxes(Balanced budget model) 

ة ومتويل هذا اإلنفاق     كومة بزياد إنفاقها العام بقيمة معي وع من السياسة املالية هو قيام ا املقصود هبذا ال
فس  كومي و يف الضرائب، ب رى، فإن هذ الزيادة  يف اإلنفاق ا بالكامل عن طريق زيادة الضرائب. وكما س

ابيا على مستوى الدخل. ها تؤثر إ  القيمة، ال ترتك أثرا على امليزانية العامة، ولك

كومة لكي تواجه نفقاهتا اإلضافية، تقوم بزبادة االقت د ا فس القدر هبذ السياسة األخرية،  طاع الضرييب ب
ا بأن هذا االقتطاع يكون مستقال عن الدخل وعليه  يث يفرتض ه كومي(،  فس زيادة اإلنفاق ا )أي ب

𝑇𝑥∆:فإن = ∆𝐺 شاط االقتصادي مع حفظ تام     ا يكمن يف التأثري على مستوى ال ، أما اهلدف املتبع ه
 لتوازن ميزانية الدولة .
تائج  ا حساب التغري )باملتحصل عليها ساوباستعمال ال .  (Y∆قا ميك  يف الدخل الوط

𝒀∆                 بوضع   = −𝒃 ∆𝑮 + −𝒃−𝒃 ∆𝑻𝒙 

∆Y = −b− b ∗ ∆𝑇𝑥 
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ه 𝒀∆                           وم = ∆𝑮 = ∆𝑻𝒙 

الة  ميع آخر يكون التغري يف الدخل الوط مساويا للتغري يف اإلنفاق العام.. وهذا يفسر حسب هذ ا
دي لالستهالك 𝑏1−𝑏−1املبحوثة بأن املضاعف  ومثل هذا  (b)يساوي الواحد مهما تكن قيمة امليل ا

*املضاعف يعرف باسم "مضاعف امليزانية املتوازنة"
(Le multiplicateur de budget equilibré) 

ها أن توضح االخ    تاجات ميك ص السياسة املالية، إن التأكيد السابق يوحي بعدة است ففي تيارات فيما 
شاط االقتصادي دون اختالل ميزانيت ها أن تؤثر على مستوى ال ها. ومع املقام األول، نشري إ أن الدولة ميك

يث  ذلك شاط االقتصادي.  زي يكون هلا كهدف أول ترقية ال ظور الكي قيقية وفق امل فإن السياسة املالية ا
كم على(الس ب أن نقيم)أو  اسة املالية يد كل السلع ال تكون قد أنتجت مشرتيا هلا. مبع آخر 

 ؛لةللحكومة حسب األثر الذي متارسه على توازن أو عدم توازن ميزانية الدو 
اصرين     ة موضوع نزاع)أو جدال( من طرف امل  بدون شك فإن هذا التأكيد يكون يف ظروف معي

يد "األرتوذكسية امليزانية" قيق توازن املاليات العامة دليل على التسيري ا وميكن االعرتاض ، الذين يرون بأن 
وكمة  ،رابالقول بأن نقص تشغيل املوارد اإلنتاجية ميثل تبذي هذا الطرحعلى  وبالتا نقص يف العقالنية وا

ادرة بغرض اإلشباع األعظم للحاجات  ،االقتصادية املفرتضة مبدئيا وال ترتكز على استعمال املوارد ال
 .فالصراع ضد هذا التبذير ميكن  إذن أن يربر االختالل)أو الالتوازن( يف امليزانية، اإلنسانية 

السياسات املختلفة املبحوثة بشكل متوا ليس من الضروري أن تكون نالحظ بالفعل أنه من بني كما    
سياسة امليزانية املتوازنة هي أكثرها فعالية.  ونالحظ أيضا بأنه إذا بقي كل شئ على ما هو عليه فإن تأثري تغيري 

فقات العامة.  معني يف الضرائب يكون أقل من تأثري حدوث تعديل يف ال

تاجات ال تكون مقبولة)أو صحيحة( إال يف إطار الفرضيات املوضوعةومع ذلك فإن هذ االس    وبالتا  ،ت
اهات الرئيسية التالية: ب أن يتم يف اال  فإن تصحيحها)أو تعديلها( 

، وعليه فقد  - جم الدخل الوط ا بأن املبلغ املطلق للضرائب يكون ثابتا ومستقل أي غري خاضع  لقد افرتض
دما يكون هذا املبلغ مرتبط مبستوى الدخل، فإن أثر مضاعف القرارات املالية سيكون متت اإلشارة إ أنه  ع
 ملطفا)أي أقل حدة(.

قيقي تتم   - ا إذن بأن زيادة الدخل ا لقد جاء التحليل يف إطار اقتصاد يكون يف حالة نقص التشغيل، فقد قبل
 ا االرتفاع.بدون أي عائق وال تؤدي إ أي تغيري يف األسعار واألجور يف ا

فقات العامة على توزيع الدخل. فإذا   مل يتم األخذ يعني االعتبار إمكانية تأثري التعديالت يف اإليرادات وال
كانت السياسة املالية هتدف بالفعل إ اقتطاع جزء من مداخيل بعض الفئات االجتماعية لكي  تعيد توزيعها 

                                                 
كومي والضرائب.أما مضاعف امليزانية املتعادلة فهو عبارة عن األ * دث على تعرف امليزانية املتعادلة على أهنا عبارة عن التساوي بني اإلنفاق ا ثر الذي 

كومي والضرائب.مستوى الدخل من خالل الزيادة املتساوية ال كومة يف كل من اإلنفاق ا   تقررها ا
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دي ل اص باجملتمع  على الفئات األخرى ال يكون ميلها ا دي لالستهالك ا تلف، فإن امليل ا الستهالك 
 ككل سيتغري وكذلك قيمة املضاعف.

دية لرأس املال وحجم  - سبان تأثري السياسة املالية على كل من معدل الفائدة والكفاية ا مل نأخذ يف ا
تج عن التق يات الضريبية املتبعة. ولكن االستثمارات. فبعض هذ التأثريات مت ذكرها سابقا والبعض اآلخر ي

صوص أن تلعب ردود األفعال السيكولوجية ألصحاب املؤسسات وللرأي العام بصفة عامة،  ميكن على ا
كومة. اها ا ا التأييد أو عدم التأييد للسياسة ال تتب  دورا قاطعا يف مواجهة السياسة املالية املتبعة، يف ا

اهات، وميكن متديد بواسطة التوازن االقتصادي الكلي ومهما يكن، فإن هذا التحليل يدل  على إحدى اال
سبان وجود عالقات اقتصادية دولية. ا آخر يرتكز مع أخذ ا اك ا زية، وه ظرية الكي  املستوى من ال

ى (20-1)الشكل رقم ح  IS: تأثير الزيادة في اإلنفاق الحكومي والضرائب معا  على م

 
شر والتوزيع، عمان مد سعيد المصدر: وك،دار الشروق لل قود والب  .322،ص 2012السمهوري، اقتصاديات ال

ح أ، أعالالشكل البيا  يوضح    كومي تؤدي إ انتقال م إ اليمني، ومن  ISن  الزيادة يف اإلنفاق ا
اإلنفاق. من ناحية  مضاعف بقيمة التغري يف اإلنفاق مضروبة يف قيمة (،y1)إ (y0)مث زيادة الدخل، من 

ح   فاض مستوى الدخل من  ISأخرى، تؤدي الزيادة يف معدل الضريبة إ انتقال م إ اليسار، وإ ا
(y1)  إ(y2،) بقيمة التغري يف معدل الضريبة مضروبا يف قيمة مضاعف الضريبة. وبالتا فإن األثر الصايف هلذ

ح  وهي زيادة  ،(y2)إ (y0)، وزيادة الدخل من IS2إ   IS0إ اليمني، من  ISالسياسة املالية هو انتقال م
كومي.  مساوية لقيمة الزيادة يف اإلنفاق ا

اصر اإلنفاق الكلي من استهالك، استثمار وحكومة، لديه تأثري واضح     إن حدوث تغريات يف مستوى ع
حاول فيما يلي إدراج هذ التغريات دول  التا على الدخل التواز س  : 1على مستوى الدخل يف ا

                                                 
اءا على 1 تاج الطالبة، ب  .123-108، ص سبق ذكر عمر صخري، مرجع  :من است
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اصر اإلنفاق الكلي : تأثير(2-1)جدول رقمال  على الدخل التوازني ع
ارجية  املضاعف مقدار التغري املتغريات ا

زيادة يف االستهالك - اإلنفاق االستهالكي -1
=املضاعف  aاملستقل بـ 

)a(
rmbzb1

1
y 




 
 

 بوحدة واحدة يتغري الدخل مبقدار املضاعف  a*مبع إذا تغري 
زيادة حجم االستثمار - اإلنفاق االستثماري -2

مضاعف االستثمار =  Iبـ 
)(

1
1 I

rmbzb
Y 




 
دث تغري يف الدخل مبق ا بتغري اإلنفاق االستثماري بوحدة واحدة  دار *مع

 املضاعف.
زيادات متتالية يف - 

 اإلنفاق اإلستثماري.
)b.........bb1(Iy 1n2  
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كومي -3 تغري يف حجم اإلنفاق - اإلنفاق ا
كومي  G yا









 rmbzb1
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كومي بوحدة واحدة  يستجيب الدخل بالتغري  Gإثر تغري اإلنفاق ا
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تغري حجم الضرائب - الضرائب -4

TX = مضاعف الضرائبrmbzb1

b




 
خفض الدخل بـ إذا زادت الضرائب مبقدار وحدة واحدة ي

rmbzb1
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 حدة و  
تغري حجم التحويالت - التحويالت -5

rT 
 Tr

rmbzb
by 




1 
 يتغري باملقدار السابق، إذا تغريت التحويالت وحدة واحدة.

امعية،      زائر: ديوان املطبوعات ا ليل االقتصاد الكلي، ا  .123-18،ص 1994املصدر: عمر صخري، 
قدية :لثالثاالمطلب   والتوازن االقتصادي *السياسة ال

 and Monetary policy  Economic equilibrium 
قدية  تعرب   كومة  عنالسياسة ال قدية )ا موعة من القرارات والتدخالت املتخذة من طرف السلطات ال

شاط االقتصادي. وتكمن الوسيلة الرئيسية املتاحة هلذ السلطات  ك املركزي( من أجل التأثري على ال والب
قد االمسي قدية يف تعديل عرض ال ها أيضا أن تعمل على  ،1(M)ال ومع ذلك فإن السلطات العمومية ميك

                                                 
قود الذي له تأثريات هامة على التوازن االقتصا * ديث عن السياسة املالية مبعزل عن توازن سوق ال ا ا تطرق إليه.دي در اإلشارة إ أنه ال ميكن ل  الكلي وهذا ما س
قدي واملصريف 1 ظريات -ب خلة توفيق، االقتصاد ال ليلية للمؤسسات وال ، -دراسة  امعي، الطبعة األو درية2015دار الفكر ا  .347ص، ، اإلسك
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اصة بالتطور املستقبلي ملعد ها أيضا أن متارس بقراراهتا ل الفائدةتعديل توقعات األعوان االقتصادية ا ، وميك
وعلى آفاق أرباح املقاولني. ويكون هذا من أجل تعديل "L’état de la confiance"تأثريا على حالة الثقة 

قدية، أي تأثريها على  (IS)ح امل ا باألثر املباشر للسياسة ال تقيد ه ا س بواسطة حجم االستثمارات. إن
ح زي، يف شكل سياسة تسعى (LM)موضع امل ا الكي ظورا إليه حسب اال . ورغم أن هذا التأثري يكون م

ا أيضا أن نطرح املشكل يف عالقته   مع املستوى العام لألسعار.لضمان التشغيل التام.إال أنه ميك
قدية وحجم التشغيلالفرع األول:   and employment size    Monetary policyالسياسة ال

اشئة مثالأنتتمثل الفكرة السائدة ال هتيمن على هذ السياسة يف     قد املتداولة ال  : كل زيادة يف كمية ال
ك املركزي،  عن طريق عمليات السوق املفتوحة دات من طرف الب ض يف معدل يتفو املتمثلة يف شراء الس

رض الفائدة،  فقات االستهالكية، فتستدعي هذ بدورها  ال و  ،االستثماراتالذي  تشجع على زيادة ال
فقات اإلضافية)االستهالكية واالستثمارية(، زيادة يف الدخل الكلي.  ال

حمن وجهة نظر بيانية، يرتجم     قود بانتقال امل إ   (LM1)و اليمني من  (LM)التوسع يف كمية ال
(LM2)،  ح ح مع امل ه تعديل يف نقطة تقاطع هذا امل تج ع اتج الكلي املقابل هلا  (IS1)ي دئذ ال ، فيزداد ع

خفض من املستوى (.Y2)إ   (Y1)من  . ومع ذلك فإن هذ اآللية (i2) إ املستوى (i1) أما معدل الفائدة في
ب اإلشارة إ أن  زي، كما  سبان تعليمات التحليل الكي دما نأخذ يف ا ب أن تكون متأرجحة ع العامة 

ح  سبة ملعدل الفائدة ترتجم مب يكون عموديا. كما يوضحه الشكل  (IS)فرضية عدم مرونة االستثمارات بال
 :املوا

ق:(21-1)الشكل رقم  دية وحجم التشغيلالسياسة ال

 
قدي واملصريف المصدر:    ظريات -ب خلة توفيق، االقتصاد ال ليلية للمؤسسات وال ، -دراسة  امعي، الطبعة األو ، 2015دار الفكر ا

درية، مصر، ص  .349اإلسك
ح انتقال  إن    فاض معدل الفائدة  (LM2)إ  (LM1)و اليمني من   (LM)م   (i1)منيؤدي طبعا إ ا
قيقي (i2)إ . ضمن هذ الفرضية املشار إليها وال ال (Y1)ولكن يبقى بدون تأثري على مستوى الدخل ا

فض معدل الفائدة  قد، ميكن أن  قدي أي عرض ال موذج الكالسيكي، فإن مواصلة التوسع ال تتفق مع ال
 إ غاية املستوى املطابق ملصيدة أو فخ السيولة.

. 
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قدية والمستوى العام لألسعارالفرع الثاني:   السياسة ال
General price level Monetary policy and  

ت بعض الشروط، من املمكن أن تؤدي إ زيادة يف      قد،  ا ح اآلن بأن الزيادة يف كمية ال لقد قبل
دث إال إذا   قيقي عن طريق تفيض معني يف معدل الفائدة. ومع ذلك فإن هذ الزيادة ال  الدخل الكلي ا

دما يتم بل وغ التشغيل التام، تتحول املواصلة يف كان يوجد يف االقتصاد احتياطات من اليد العاملة. إذ أنه ع
قدي إ ارتفاع يف املستوى العام لألسعار  .1التوسع ال

ح     فرض إذن بأن تقاطع امل ح  (LM0)ل د مستوى التشغيل التام  (Y0)دد دخل التوازن  (IS0)وامل ع
د املستوى  رة، فإن (i0)لليد العاملة، ومعدل الفائدة الواقع ع . فإذا واصلت السلطات العامة سياستها ا

ح   و اليمني إ  (LM)امل تقل  فاض معدل الفائدة إ (LM1)سي د (i1)، ويؤدي هذا بالفعل إ ا . وع
تكون حساسة لتغريات معدل الفائدة، ما هذا املعدل الضعيف جدا، ستكون االستثمارات قد حرضت بقدر 

ا حقيقيا مساويا لـ: وعليه فإن الطلب الكل دمات سريتفع متطلبا نا ومبا أن االقتصاد  (Y1)ي على السلع وا
اتج ) د مستوى ال اك فائض يف الطلب مساوي إY0يف حالة التشغيل التام ع ،   (Y1-Y0) ( فيكون إذن ه

قد   (P)العام لألسعار  املستوىهذا الفائض يف الطلب إ ارتفاع  وسيؤدي قيقية لعرض ال فاض القيمة ا وا
(

𝑀𝑃 ). 
قيقي من املعامالت كما يف السابق،     جم ا قدية مل تعد كافية لضمان نفس ا وهذا يع بأن األرصدة ال

خفض  اصة باملعامالت، فت دات لتدعيم أرصدهتم ا وعليه، فإن حائزي األصول املالية سيقبلون على بيع الس
دات وبذلك يرتفع معدل الفائدة ، وارتفاع معدل الفائدة ال يشجع بدور على بذلك أسعار هذ  الس

 .االستثمارات وهذا ما يؤدي إ امتصاص فائض الطلب
قدية والمستوى العام لألسعار(:22-1الشكل رقم)  السياسة ال

 

مد علي، انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف  المصدر: وك املركزيةأمحد شعبان  تارة  -ودور الب االت  ليلية تطبيقية  دراسة 
، -من البلدان العربية امعية، الطبعة األو درية، مصر، ص 2006الدار ا  .121، اإلسك

                                                 
وك املركزية 1 مد علي، انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف ودور الب تارة من البلدان العربيةدرا -أمحد شعبان  االت  ليلية تطبيقية  الدار -سة 

 ، امعية، الطبعة األو درية، مصر، ص 2006ا  .119، اإلسك
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قدية والمالية معا  الفرع الثالث: فعالية السياسة ال
 The effectiveness of monetary and fiscal policy together 

ة يؤكد بع    قدية واملالية على انفراد لن يعد دواءا عاما وشامال ملعا ض االقتصاديني أن استخدام السياستني ال
قدية واملالية:ميكن التدخل مباملشاكل االقتصادية ويف هذا الصدد   زيج بني السياسيتني ال

إنعاش الطلب وهذ من شأهنا أن تساعد على سياسة مالية توسعية مع سياسة نقدية انكماشية:  -1
مو يف األجل  ،والعمالة فس الوقت تعمل مثل هذ التوليفة على إحداث الضرر باالستثمار وبالتا يف ال وب

 الطول، لكن مدى هذا التأثري يتوقف على مدى حساسية االستثمار للتغري يف سعر الفائدة.
مع وهذ التوليفة قد تسياسة مالية انكماشية مع سياسة نقدية توسعية:  -2 كون يف صا االستثمار ألن ا

قدي سيؤدي إ تد أسعار الفائدة، وزيادة االستثمار هذ تتوقف على  بني االنكماش املا والتوسع ال
 .مدى حساسية االستثمار للتغريات يف أسعار الفائدة 

اسب سياسة مالية توسعية مع سياسة نقدية توسعية:  -3 قدي م ألسعار الفائدة فإن فطاملا أن املعروض ال
مو.  التوسع املا سيتسبب بزيادة الدخل وفرص العمال دون اإلشارة إ زيادة االستثمار وال

وتستخدم مثل هذ التوليفة يف الغالب ملواجهة سياسة مالية انكماشية مع سياسة نقدية انكماشية:  -4
 معدالت التضخم املرتفعة.

دير بالذكر     قدية واملالية  (IS-LM)منوذج أن  ومن ا ظرية البحتة أن السياستني ال احية ال يكشف من ال
ا  ال اعتماد سياستني نقدية ومالية ذات ا التوسعيتني تكونا أكثر فائدة القتصاد يعا من الركود، أما 

: تائج املتوقعة ، كما يوضحه الشكل املوا  معاكس فإهنا تؤدي إ حالة من عد التيقن حول ال
قدية والمالية23-1لشكل رقم)ا  (: التداخل والتفاعل بين السياستين ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
، حيدر يونس املوسوي، السياسات االقتصادية المصدر: يكا دار -اإلطار العام وأثرها يف السوق املا ومتغريات االقتصاد الكلي-نزار كاظم ا

شر والتوزيع،  .91 ، ص2015الطبعة العربية الثانية، عمان، اليازوري العلمية لل
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قديةلتوصيف فعالية السياستني املا (23-1)إذا أخذنا الشكل رقم     د  *لية وال لتحقيق األهداف املرجوة ع
ح فس الوقت، البد من التعرض ملرونة م تلفة (LM)تطبيقهما ب  :1بشكل خاص عرب ثالث مراحل 

حوهي املرحلة ال تكون فيها مرونة  المرحلة األولى: ح يكون أفقيا متاما  (LM)م ال هنائية أي أن امل
زي   (.Keynesian range)وتعرف هذ املرحلة باملدى الكي

ح المرحلة الثانية: ح معدومة )تساوي صفرا( أي م يكون  (LM)وهي املرحلة ال تكون فيها مرونة امل
 ( Classical range)عموديا متاما، وتعرف هذ املرحلة مبرحلة أو املدى الكالسيكي

ح المرحلة الثالثة: مرنا بعض الشئ، فال  (LM)وهي املرحلة ال تقع بني املرحلتني السابقتني ويكون فيها م
 (  Intermediate range)مرونته هنائية وال هو عدمي املرونة، وتسمى هذ املرحلة باملرحلة الوسطى

ح دث التغيري يف مرونة م  ( LM)و
د    ا للمراحل الثالث آنفة الذكرع ا  ليل  ما يلي: إتوصل
زية  يف     ح يف زيادة  د أن كلاملرحلة الكي قل م كومية سوف ي كومي أو املشرتيات ا  (IS)اإلنفاق ا
د مستواها (Y1)إ (Y)، ويرتتب على ذلك زيادة الدخل من (IS1)إ ما  يتضح أن سعر الفائدة ع ، بي

زي الذي يعتقد إ حد i1األصلي ) (، وهذا يشري بصراحة إ الفعالية املطلقة للسياسة املالية يف الفكر الكي
. قدية كسياسة توجيهية لالقتصاد الوط  بعيد بأمهية السياسة ال

حى قل م كومي سوف ي  ،(IS5)إ  (IS4)من (IS)أما فيما يتعلق باملرحلة الكالسيكية فإن زيادة اإلنفاق ا
)i5( إضافة إ ارتفاع أسعار الفائدة من)Y5( إ )Y4عن هذا االنتقال زيادة الدخل من) ويرتتب  (. i6( إ

ح قدي،  (LM1)إ  (LM)من  (LM)على افرتاض انتقال م دث ذلك نتيجة زيادة املعروض ال ، فقد 
ما ازداد الدخل مبقدار  ا أن سعر الفائدة قد ازداد  وهذا حدث غري مرغوب فيه بي وهو  ،(Y4Y5)ويالحظ ه

زية  الة الكي ح  (Y Y1)أقل من الزيادة يف الدخل يف ا انب املقابل فلو انتقل م يف التحليل  (LM)، ويف ا
زي فإن ا ه  يف حالة الكي ما سعر الفائدة سيزيد بشكل كبري ومبقدار أكرب م لدخل سوف لن يتغري بي

زي. قدية هي غري فعالة إ حد بعيد يف التحليل الكي  الكالسيكيني، وبالتا فإن السياسة ال
ح     سبة للمدى املتوسط فإن زيادة م ح  (،IS3)إ  (IS2)من  (IS)وبال  (LM)من  (LM)وكذلك زيادة م
ه يف حالة الكالسيكيني، وكذلك يزيد الدخل مبقدار أقل ( LM1)إ  سوف يزبد من سعر الفائدة مبقدار أقل م

صح  ا يخ قدية واملالية، وه زيني، وبالتا  فهذ املرحلة تتسم بالفعالية يف كل من السياستني ال ه يف حالة الكي م
دد.باستخدام السياستني يف آن واحد، وهو مايقرر  زيون ا دد والكي   الكالسيكيون ا

                                                 
* : ديثة أنظر إ قدية وفق مدارس الفكر االقتصادي ا  ملزيد من التفصيل حول فعالية السياستني املالية وال

- Thomas I. Palley, Keynesian, Classical and New Keynesian Approaches to Fiscal Policy: Comparison and 

Critique, Working Paper, Macroeconomic Policy Institute, juin 2012, available at : 
http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_96_2012.pdf 

، صمد سعيد السمهوري 1  .273 ، مرجع سبق ذكر
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 Incomes policies السياسة الدخليةالفرع الرابع: 

شاط االقتصادي. ولقد       قدية التأثري على ال اول من خالل سياستها املالية وال كومة  ا مما سبق أن ا عرف
ا دور كل من السياستني وفعاليتها وذلك باستخدام منوذج التوازن الكلي  ومن املهم أن نشري إ  .IS-LMبي

قدية وا كإجراء حكومي الالسياسة الدخلية   للتحكم والتأثري  يف  ال هتدف ملاليةتدخل يف السياسات ال
قدية والدخول األخرى. وقد بدأت الواليات املتحدة ودول أوروبا الغربية  معدل الزيادة يف األسعار واألجور ال

رب العاملية الثانية.  بتطبيق هذ السياسة بعد ا
افسة غري  -أو رميا معظمه -ة على االعتقاد بأن جزءا كبريا من االقتصادليتقوم السياسة الدخ     يتميز بامل

افسية قدالكاملة، وهلذا فإن األجور واألسعار   وذلك عن طريق التكتالت  ،تتحدد خارج إطار دائرة السوق الت
ق فاض ال ،والشركات باتااالحتكارية لل شاط االقتصادي وقد ترتفع األسعار واألجور ح يف ظروف ا

ة على األسعار واألجور، وتفشي البطالة. ومن املعروف أن ارتفاع معدالت البطالة يؤدي إ ضغوط سلبي
من زيادات األسعار واألجور ، ومن مث،  فإن السياسة الدخلية مطلوبة إلبطاء معدل  ذلك فف وبالتا

كوم قدية. وتقوم ا ة  بانتهاج سياسة مالية ونقدية توسعية للحد من الزيادة يف معدالت األسعار واألجور ال
1مشكلة البطالة.

 

قدية وضرورات المطلب الرابع:  سيقالتداخل والتفاعل بين السياستين المالية وال  Interactionالت

between the fiscal and monetary policies and the necessities of coordination 
قدية يف متويل عجز ترتبط السياسة املالية       قدية من خالل الدور الذي تقوم به السلطات ال بالسياسة ال

هاز ةاملوازنة العام كومي من ا هاية على صايف االقرتاض ا عكس يف ال ، وهلذا فإن العالقة بني السياستني ت
قدية، كما أوهو ما يؤثر على الس ،يفر املص لسلطات العامة وزيادة ن استمرار وتوسع ايولة احمللية والفائدة ال

تلف األنشطة االقتصادية  إ زيادة أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه أدوات السياسة املالية  يؤديتدخلها يف 
وعليه سيتم التطرق إ أهم  وكذا ازدياد اآلثار ال ترتكها على االقتصاد. ،ضمن السياسة االقتصادية ككل 
سيق بني السياسة املال سيق.مربرات الت قدية وكذا شروط وإجراءات الت  ية وال

قدية لتحقيق التوازن االقتصاديالفرع األول:  زيج )م ضرورة تطعيم السياسة المالية بالسياسة ال
 "The Fiscal-Monetary policy mix " (السياسات

شاط االقتصادي نظرا      قدية على ال واهلدف املشرتك لتحقيق للتأثريات املشرتكة لكل من السياسة املالية وال
ها، هذا هبدف االستقرار االقتصادي ها، أصبح ضرورة حتمية ال مفر م ها وبني أهداف كل م سيق بي ، فان الت

قدية واملالية( أو بني وسائل وأهداف كل سياسة  ب التضارب بني أهداف ووسائل كل من السياستني )ال
 :2املربرات التالية، ومبكن توضيح أمهية ذلك  من خالل وحدها

                                                 
،الطبعة الثانية، 1 ا هل اللب جار، عبد اهلل رزق، االقتصاد الكلي، دار امل  .278-277، ص2014بسام ا
، حيدر يونس املوسوي، السياسات االقتصادية 2 يكا شر -اإلطار العام وأثرها يف السوق املا ومتغريات االقتصاد الكلي-نزار كاظم ا دار اليازوري العلمية لل

 .97-96، ص2015بعة العربية الثانية،والتوزيع، الط

https://en.wikipedia.org/wiki/Incomes_policies
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ما تتجه  متيل - جم أم من حيث املدى، بي طاق سواء من حيث ا اإلجراءات املالية ألن تكون واسعة ال
سار نطاقها بكل رئيسي يف القطاع املا واملصريف، وعليه فإن  ظر ال دودة بال قدية ألن تكون  اإلجراءات ال

عل من اإلجراءات ال هما  سيق بي  قدية لتكون ذات أثر فعال كوسيلة للسياسة االقتصادية العامة.مسألة الت
فقات تغريات يف متويل امليزانية العامة)عجزا أو فائضا(  - طوي على التغريات يف اإليرادات وال غالبا ما ي

كو  قدية، إذ إن ما يفرز متويل العجز من تقدمي االئتمان إ ا مة يتطلب وبالتا دائما التفاعل مع السياسة ال
هما.  بالضرورة التعاون بني السياستني واملزج بي

ة  - إذا كانت اإلجراءات املالية متيل بصفة خاصة إ تشجيع التوسع االقتصادي فإهنا أقل قدرة على معا
قدية قد تكون ذات أثر ضئيل يف تشجيع التوسع االقتصادي، وبالتا قد تكون  ما اإلجراءات ال التضخم، بي

اهات التضخمية. األكثر  د من اال  فاعلية يف ا
هما، إذ إن متيز  - اك مزايا لكل م إن دور كال من السياستني بشكل إنفرادي يكون ضعيفا وإن كانت ه

فيذ على الرغم من صعوبتها وخصوصا إذا  ديدها ووضعها موضع الت قدية بوضوح أدواهتا وسرعة  السياسة ال
تخدام السياسة املالية احملددة بتشريعات وقوانني كثرية فضال عن تأثرها ما متت املقارنة مع إجراءات اس

وال تكون أكثر صعوبة سواء من حيث اإلجراءات الكثرية ال تتطلبها أم من حيث  *بالقرارات السياسية
د  ها أو ا قيق األثر املطلوب م فيذ، فإن استخدام سياسة دون أخرى قد يسبب حدوث مشاكل دون  الت

 .*ن فاعليتها وقدرهتا على التأثري املرغوبم
قديةالفرع الثاني:  سيق بين السياسة المالية وال   شروط الت

Conditions of coordination between fiscal and monetary policy 
قدية هو تعظيم األداء االقتصادي ككل يف األجل الطويل      سيق بني السياسة املالية وال ألن  ،إن هدف الت

قدية واملالية  سيق بني السياسة ال قدية، ولتحقيق الت السياسة املالية تستغرق وقتا يف إجراءاهتا عكس السياسة ال
قيق األهداف املشار إليها يشرتط توفر:  هبدف 

قدية -1 قدية واضحتني  :وضوح السياسة المالية وال من األمهية أن تكون كل من السياسة املالية وال
قدية والسلطة املالية أن  سقاوموضوعتني بدقة، ح تستطيع كل من السلطة ال بني سياستيهما ويأيت ذلك  ي

سيق الكفء بني السياسة املالية  طلق أن ضعف إحدى السياستني يثقل كاهل األخرى، كما أن الت من م
قدية ي ا قويا يتمتع بالوصول إ مصداقية وال شرتط فعالية السياستني، وهو شرط ضروري ليكونا معا برنا

 .لكلتا السياستني

                                                 
رية والسعي لتح * رك السياسة املالية  عل  قيق أهداف قد تكون غالبا ما تؤثر سياسات األحزاب املختلفة يف كيفية التعامل مع مشاكل االقتصاد الكلي مما 

قدية، وبالتا الوصول إ نتائج غري مثلى،األمر الذي يفضي إ التباعد بني السياستني أكثر فأكثر وإ  متضاربة مع األهداف ال تسعى إليها السياسة ال
 نتائج غري مرغوبة.

د اتاذ سياسة نقدية توسعية وقت الركود ومن مث تفيض سعر الفائدة فإنه قد يؤدي إ خروج رؤوس األموال وبالتا إحداث عجز يف *  ميزان مثال ع
 املدفوعات غري مستحب حدوثه.



)مدخل نظري(سياسة اإلنفاق العمومي   .........................................................:ألولاالفصل   

 

- 75 - 

 

فيذ السياستين -2 قدية  :المشاركة الكاملة في صياغة وت سيق بني السياسة املالية وال حيث يتطلب الت
قدية والسلطة املالية يف صياغة و  فيذ السياسة والرقابة على تأثرياهتا، واالتفاق مشاركة كاملة بني السلطة ال ت

جاح يف اقتصاديات الدول  عل هذ السياسة تصل لل اسب يف إطار صياغة موحدة، مما  على رد الفعل امل
ها. امية م  وخاصة ال

قدية واملالية نتيجة     قص املصداقية  ،تعسف يف استعمال السلطةالإن تضارب السياسة ال سبب أساسي ل
ا تلك السياساتلد ب أال تتخذ سياسات نقدية  ،ى الوحدات االقتصادية  وك املركزية  ولذلك فإن الب

اسب مع   ،تتعارض مع السياسات األخرى ب الرتكيز على إعادة تشكيل السياسات املالية مبا يت كما 
قدية هبدف مكافحة التضخم باالعتماد على الضريبة املباشرة واالنضب .السياسات ال    اط املا

قيق األهداف املشرتكة للسلطتني دون التأثري على   قدية واملالية يف  ا بني السلطات ال ويفيد التعاون ه
 .1مصداقية السياسة االقتصادية ككل

قدية الفرع الثالث:  سيق بين السياسة المالية وال  إجراءات الت

Coordination procedures between fiscal and monetary policy 
فيذية، وهلذا       قدية والسياسة املالية يتطلب ترتيبات دعم مؤسسية وت سيق الكفء بني السياسة ال إن الت

سيق بني  قدية واملالية يف سبيل الت ب أن تتخذها كل من السلطة ال حاول عرض الرتتيبات الالزمة ال  س
قدية واملالية  : 2ليوتشمل هذ الرتتيبات ما ي .السياسة ال

ك المركزي -1 ث :استقالل الب ك واستقالله عن السلطة السياسية  هذا املبدأ غالبا ما  على انفصال الب
كومة( قيق  ،)ا قدية، ومن مث  فيذ السياسة ال وذلك هبدف ممارسة عمله كسلطة نقدية مسؤولة عن إعداد وت

سيق يف عملياته مع السلطة املالية سواء  ،أهداف هذ السياسة ك املركزي عدم وجود ت وال يع استقاللية الب
قدية و  ،يف األجل القصري أو الطويل جاح السياسة ال صر جد هام ل ك املركزي ع صر استقاللية الب يعترب ع

ك املركزي والسلط سيق بني الب اسبة للت  ة املالية.وال تعتمد أيضا على تطوير الوسائل امل

ك املركزي املطلوبة ليست استقاللية مطلقة    ا هو توافر درجة من االستقاللية  ،إن استقاللية الب واملهم ه
فيذية استخداما أفضل ك املركزي باستخدام اآلليات الت ه من احملافظة ،تسمح للب على فعالية السياسة  مبا ميك

قدية فردا  ،واألكثر من ذلك ،ال تاج أن يصمم أهدافه األولية م ك املركزي  هو املسؤول عن  مادامفإن الب
قيق األهداف األولية ال تتلخص يف  قدية، ومن مث  فيذ السياسة ال  استقرار األسعار.قيق ت

                                                 
1Sundarajan,v,and others ,the  coordination of domestic public  debit  and  monetary  management in 

economics , in transition issues and lessons from experiences , IMF , working  paper  N° 148  , 1994. 
قدية واملالية والرتتيبات املؤسسية له مع للمي املفاهي اإلطار ،حسني خالد حسني، هناد عبد الكرمي أمحد  2 سيق بني السياستني ال عراق بعد عام لخاصة لإشارة ت

لة 2004 ة 16، العدد 8، اجمللد  واإلداريةللعلوم االقتصادية  االنبارجامعة ،   197، ص 2016، الس
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ك املركزي مع وضوح هدف استقرار األسعار ف    اك إطار عمل ال يشتمل على استقاللية الب إن وإذا كان ه
قدية واملالية قد يدفع  سيق )أي تعارض( بني السياسة ال الوضع يصبح أكثر خطورة، ألنه يف حالة عدم وجود ت

ت ضغوط حكومية العتبارات قصرية األجل ك املركزي   ويكون لذلك تأثريات خطرية يف األجل الطويل. ،الب
ع التضارب بني السياس     قدية واملاليةمما سبق يتضح أمهية وجود ترتيبات مل د من  ،ة ال وال تتمثل يف ا

د من عجز املوازنة ) ك املركزي و ا كومة املباشر من الب قيق اقرتاض ا  توازن املوازنة(.ضرورة 
ك المركزي -2 ك املركزي  :الحد من االقتراض الحكومي المباشر من الب  مصدرايعد االقرتاض من الب

ك املركزي باالقتصاد  مهما كومي املباشر من الب للتمويل احمللي لعجز املوازنة، وقد يضر تكثيف االقرتاض ا
اك  ،الكلي فاظ على حتميةتربز وه اد ترتيبات مؤسسية للحد من االقرتاض  ليةاستقال ا ك املركزي إل الب

ك املركزي. ومن املعروف أن بعض الدول تس كومي املباشر من الب مح بتحديد سقف الدين العام ال ا
مو بتطوير  سيق تقوم الدول يف مرحلة ال د تقييم عمليات الت كومة. وع ك املركزي و ا يتجاوز كل من الب
ع عن تقدمي قروض مباشرة للحكومة، كذلك اإلقراض غري املباشر مثل  ك املركزي ميت عل الب الرتتيبات ال 

دات ا ك املركزي للس كومية من السوق الثانوي )من خالل عمليات السوق املفتوح، قبول األوراق شراء الب
ك املركزي يدير حجم أكرب من السيولة من  عل الب ظام املصريف(. وهو ما  املالية كضمانات إلعادة التمويل لل

كومية. دات ا  خالل سوق الس
ك امل :الحد من العجز )توازن الميزانية( -3 امية، فإن السلطة يف ظل استقاللية الب ركزي وخاصة يف الدول ال

ك املركزي لن يهتم  . كما أن الب املالية ال بد أن متارس نوعا من الرتتيبات املؤسسية لتحسني االنضباط املا
قق أرباحا مما يؤدي إ عدم  ،بأي إجراءات لتضخيم الربح، ألن تضخيم الربح ليس من أهدافه لذلك قد ال 

الة، ويل أي أرباح  قق خسائر  ،كثر من ذلكواأللوزارة املالية يف هذ ا ا تكونفإنه قد  كومة  ، وه ا
ك مل دث غالبا بسبب تأدية الب ك املركزي  ، حيث أن خسائر الب ك املركزي عن خسائر زمة بتعويض الب

 املركزي لوظائفه ذات الطبيعة املالية.
سيق -4 سيق : لجان الت سيق رمسية أو  ميكن الوصول إ الت ان ت قدية عن طريق  بني السياسة املالية وال

ك املركزي، ويتقابل  غري رمسية لغرض إدارة الدين، وتتضمن هذ اللجان طبعا أعضاء من وزارة املالية والب
كومية.  تظمة لتبادل املعلومات، مع األخذ يف االعتبار متطلبات التمويل ا أعضاء هذ اللجان بطريقة م

ا از الدين العام، كما وم اقشة إسرتاتيجية إ قدية للحكومة والسيولة وتطوير السوق، وم ليل األرصدة ال قشة و
ري من خالهلا، وتوفر الفرصة  سيق املكثفة ال  هتتم هذ اللجان بتطوير سوق املال، وتقومي عمليات الت

ة أهداف العضو األخر، وتساعد على إ تباع الرتتيبات واإلجراءات واملساعدة يف ليعلم كل عضو يف هذ اللج
قدية  .1إدارة الدين واإلدارة ال

                                                 
 .266-265- 264ص  ،كرذ بق مرجع س مسعود دراوسي، 1
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تمعة ولوجود تقارب فكري حول اهلدف    ظر إ هذ املسوغات  الرئيس للسياستني والذي يتلخص   وبال
ا قيق االستقرار االقتصادي والسعي للوصول إ أعلى استغالل ممكن للطاقات اإلنتاجية، فإنه يف  ميك

كومات استخدام السياستني معا ها ووضع  ،التوصل إ أنه باستطاعة ا ددات كل م آخذة بعني االعتبار 
ها واعتماد املزيج  سيق فيما بي تمعة فإن مسألة الت اسبة هلا،  ولغرض االستفادة من مزاياها  ات امل املعا

يف عالج مشاكل اقتصادية سيفضي إ املزيد من  األمثل يعد أمرا ضروريا  ألن اعتماد سياسة دون األخرى
 عدم الكفاءة وبالتا عدم القدرة على عالج هذ املشاكل.

دد من املزيج على الدوام، ذلك أن أوغ عن البيان،     سيق ال يع االستمرار يف اعتماد أسلوب  ن الت
اك هما قد ال تكون ثابتة عرب الزمن، فه د  العالقة بني أدوات كل م عوامل البد من أخذها بعني االعتبار ع

اختبار مزيج معني، من أمهها الظروف ال يتعرض هلا االقتصاد، فضال عن مدى ارتباط الدول بالعالقات 
ارج ومدى تأثري ذلك على اعتماد سياسة ما أو تغيريها وتعديلها   .االقتصادية مع ا

قدية  التوازنالمطلب الخامس:   االقتصاديوالمالي كمرتكز لتحقيق االستقرار ال

Monetary and financial equilibrium as the basis for economic stability 
تكتسي سياسات االستقرار االقتصادي أمهية بالغة يف املدارس االقتصادية وذلك الرتباطها مبستويات      

شاط االقتصادي املختلفة، خاصة بعد بروز املدرس زية ال أبطلت جل فرضيات املدرسة الكالسيكية ال ة الكي
قيق االستقرار  وأقرت بتدخل الدولة مبختلف السياسات، أبرزها السياسة املالية، ملا تلعبه من دور هام يف 
طلق أهنا تتطلب  دد وعلى رأسهم فريدمان اعتربوا السياسة املالية عقيمة من م قدوييني ا االقتصادي. إال أن ال

. وقد تواصل ف د متويل العجز املواز قدي ع قيقها من جهة، وملا تؤديه من زيادة يف العرض ال رتة أطول يف 
ل  ميع بأنه ال ميكن أن  ع ا دل على غاية مطلع األلفية الثالثة، خاصة بعد بروز األزمات أين اقت هذا ا

ل بعضها البعض، إمنا تعمل يف إطار متكامل)مزيج   السياسات(.السياسات 
 The concept of economic stability  االستقرار االقتصادي الفرع األول: مفهوم

رباء االقتصاديني على أن األساس االقتصادي هو االستقرار والتوازن    وأن  ،لقد أمجعت أراء املفكرين وا
اك دولة يف العامل اقتصادها  اء هو األزمات، لكن الواقع العملي يتعارض مع ذلك، حيث مل تعد ه االستث

اء، ضطرابات املالية واالقتصادية، و مستقر متاما، وأصبحت القاعدة هي األزمات واال صار االستقرار هو االستث
ركية الدول ، وتذبذب املتغريات األساسية ية لرأس املالبل مجود حسب بعض املفكرين، وذلك بسبب ضخامة ا

، التضخم، البطالة( اتج احمللي اإلمجا  .املكونة لرتكيبة االستقرار االقتصادي)ال
ظور االقتصادي على أنه احملافظة على وضع اقتصادي معني من     وميكن تعريف االستقرار االقتصادي من امل

تلفة، كما ي سني التوازن بني الطلب الكلي والعرض والكلي، خالل تطبيق سياسات اقتصادية  قصد به 
سني التوازن الكلي على املستوى  للتخفيف من الضغوط التضخمية، وتعزيز وضع ميزان املدفوعات. أي 
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ارجي. ويعرب االستقرار االقتصادي أيضا عن مجلة من اإلجراءات ال تستهدف إعادة التوازن  الداخلي وا
قدي من سني مستوى األداء االقتصادي. املا وال  أجل 

زئية وال     يف حني سياسات االستقرار االقتصادي تعرب عن حزمة من السياسات االقتصادية الكلية وا
قيق أهداف مربع كالدور(. ارجي لالقتصاد) اميكي على املستوى الداخلي وا قيق توازن دي  هتدف إ 

شاط االقتصادي أو ما اصطلح على إن االستقرار االقتصادي هو ا     الة املعاكسة للتقلبات املستمرة يف ال
ر  *(Cycle Business) تسميته بالدورات االقتصادية ها االقتصاد ا ة ال يعا م ال تعد من املشاكل املزم

دث هذ الدورات عادة يف مستوى اإلنتاج والتوظ اضر. و اعية وح الوقت ا ذ الثورة الص ف فضال عن م
اتج  املستوى العام لألسعار)أي أن تعبري الدورات االقتصادية يشري إ حدوث تقلبات عامة يف معدالت ال

1الكلي والتوظف ومعدل التضخم(
ة ضد الدورات  . ص اك دولة  ا إ أنه ليس ه اص من اإلقرار ه وال م

قيق نوع من االستقرار االقتصادي يتمثل االقتصادية مهما كانت السلطات ال تدير االقتصاد واعية. ول كن 
خفض ميكن توقعه ومنو يف مستوى اد معدل بطالة طبيعي ومقبول وتضخم م ب  يف إ اإلنتاج ميكن أن 

بها. حالة االقتصاد، يف  حدوث هذ الدورات بشكل قوي  ومؤثر أو تلطيف وقعها يف حالة عدم إمكانية 
الة  ال يبقى فيها االقتصاد على مما سبق ميكن إعطاء تعريف      شامل لالستقرار االقتصادي، حيث  أنه ا

عه من أن يشتت كثريا عن هذا املستوى سواء باالرتفاع مما يسبب التضخم أو  مستوى العمالة الكاملة وم
فاض مما يؤدي إ الركود االقتصادي  .باال

 Internal equilibrium التوازنات الداخلية الفرع الثاني:
قدية واملالية من خالل     فاظ على توازناهتا ال تلف سياسات االستقرار تسعى االقتصاديات املعاصرة  إ ا

مو والتاالقتصادي عكس على استمرارية ال ا إ .طور االقتصادي، مبا ي ويه ه أن املقصود باالستقرار  مع الت
، أي اميكي وليس السكو تلف  هو االستقرار الدي تلف اآلثار املتبادلة بني  قيق توازن مستقر من خالل 

املتغريات االقتصادية ح وإن كانت يف تغري مستمر. املهم أن هذا التغري ال يؤدي إ حدوث اختالالت 

                                                 
موعه فيتزايد ببطء،  Expansion or Recoveryحلة التوسع أو االنتعاش مر  شاط االقتصادي يف  : تتسم تلك املرحلة مبيل املستوى العام لألسعار إ الثبات، أما ال

خفض  فذ من هذا املخزون.  ويتضاءل،  سعر الفائدةوي تجني لتعويض ما أست  املخزون السلعي، و تتزايد الطلبات على امل

، وتزايد حجم اإلنتاج الكلى مبعدل سريع، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف األسعار: وتتسم تلك املرحلة بارتفاع مطرد يف  Peak or Boomمرحلة الرواج أو القمة 
اصر  ا توظيف ع ظيم ( املتا اإلنتاجعوامل  أو"يقصد بالتوظيف ه حة يف اجملتمع مستغلة وحالة التوظيف الكامل تع أن مجيع املوارد ) األرض ، العمل ، رأس املال ، الت

صر العمل فقط". وتسعى الب االت ال يتطلع إليها أي اقتصاد يف العامل وليس املفهوم الضيق وهو التوظيف لع ها لرفع أسعار الفائدة بالكامل . وهي من أرقى ا وك املركزية حي
قدي من االقتصاد.  كومية لكبح مجاح التضخم وسحب الفائض ال دات ا  وبيع الس

اتج احمللى أو  : Recession or Crisis الركودمرحلة األزمة أو  تشر الذعر التجاري، وتطلب القوميوتتسم تلك املرحلة هببوط املستوى العام لألسعار، تراجع ال وك، وي  الب
 . السلعيلتصل ا أقصاها، كما يتزايد املخزون  البطالةمن العمالء، وتتزايد  قروضها

فاض  Trough or Depressionأو القاع  الكسادمرحلة  وك املركزية يف هذ املرحلة لتخفيض سعر التجارة، وكساد  البطالة، وانتشار  األسعار: وتتسم با . تسعى الب
فض مستوى البطالة إ القيمة املستهدفة.هذ0الفائدة ملستويات تقارب  كومية هبدف تشجيع االستثمار  دات ا يف الدورة االقتصادية  األخطراملرحلة هي  % وشراء الس

ه اقتصاديركود  إوهي مرحلة تابعة لركود االقتصاد إذا ما استمر الركود بدون عالج صحيح فانه يتحول  روج م تاج ا  االقتصادبذل عمل غري عادي النتشال وإخراج  إ، 
 .االنتعاشمن دائرة الركود إ مرحلة 

شر والتوزيع، عمان،األردن، أمحد حسن عطشان 1 ة لل هاز املصريف واالستقرار االقتصادي، دار آم ، ا بها  .43،ص2014ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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دمات مع تيار  اسب بني تيار الطلب احمللي من السلع وا اقتصادية. ويقصد بالتوازنات الداخلية ذلك الت
تعرب عن هذ األخرية ذين التيارين يؤدي إ اختالل التوازنات الداخلية، احمللي، وكل فجوة بني ه رضالع

د مستوى معني من األسعار، احتياجات اجملتمع من املوارد الالزمة من االستهالك واالس يكون أكثر مما تثمار ع
دمات ملستوى العام لألسعار وانتشار الضغوط ما يؤدي يف هناية املطاف إ ارتفاع ا ،هو متاح من السلع وا

امية بسبب مجود هيكلها اإلنتاجي وعدم االستجابة لتغريات  ،التضخمية وتكون أكثر خطورة يف الدول ال
قيقي اتج احمللي ا فاض مستويات ال  ويأخذ التوازن الداخلي ثالث أشكال:، الطلب، وا

هما يعرب عليه بالتوازن   توازن السوق السلعي: -1 دمات والطلب عليها، وكل فجوة بي اتج من السلع وا ال
ا سابقا.  تتطلب التدخل بسياسات التوازن كما مر ب

فقات  :التوازن المالي للدولة -2 يث كل زيادة يف ال فقات العامة مع اإليرادات العامة،  يتجسد بتوازن ال
فت املدارس االقتصادية يف التعامل معه، العامة عن اإليرادات، تؤدي إ عجز امليزانية، الذي اختل

ز بوظائف  فالكالسيكيون  يرفضونه مجلة وتفصيال، كوهنم يقدسون التوازن احملاسيب للميزانية. يف حني يقر كي
تم عليها التدخل بسياسة امليزانية ما جعل فكرة توازن امليزانية يف املدى القصري تتفي، خاصة  جديدة للدولة 

ديثة، ومدرسة  بعد شيوع نظرية قدوية ا ادي املدرسة ال ظم)املخطط(، يف حني ت التوقعات الرشيدة العجز امل
ظر  ومدرسة اقتصادي هج الكالسيكي واالبتعاد عن التمويل بالعجز املواز بال العرض، بضرورة العودة إ ال

قود ، الذ   تفشي الضغوط التضخميةي يقود إللمشكالت ال يتسبب فيها، خاصة ما تعلق بزيادة عرض ال
قدي: -3 قود  التوازن ال قدية والتدفقات السلعية، أي كمية ال قيق التوازن بني التدفقات ال يقصد به 

قود املتداولة، ستؤدي إ حدوث االنكماش  اتج، فكل زيادة يف هذا األخري عن كمية ال املتداولة وحجم ال
:االقتصادي. وعكس هذ الوضعية يؤدي إ ال  تضخم. ويعرب عن التوازن الداخلي ككل بيانيا بالشكل التا

 نموذج التوازن الداخلي(: 24-1)الشكل رقم

 

شر والتوزيع  ، عمان،  المصدر:    ة لل          .21، ص2014حيدر نعمة، سياسات االستقرار االقتصادي، آم

ح إ توليفات بني      ح التوازن الداخلي حيث تشري كل نقطة على هذا امل يعرب الشكل أعال عن م
كل اختالل سلعي، ما أو نقدي سيؤدي بالضرورة إ فمستويات اإلنفاق الكلي واملستوى العام ألسعار ، 

 ياسات لتحقيق التوازن.مبختلف السالتدخل يستدعي ضرورة  حاالت من التضخم أو الركود االقتصادي، ما
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 equilibrium External   الفرع الثالث: التوازنات الخارجية
ارجي باملع الضيق     اري أو صايف الصادرات، بيتحقق التوازن ا ساب ا اصر ا وجود توازن مطلق بني ع

ا ذلك. ه بصايف التدفقات الرأمسالية عرب الزمن، والشكل التا يوضح ل  أما باملع الواسع  فيعرب ع

 نموذج التوازن الخارجي :(25-1)الشكل رقم                                  

 

شر وال المصدر: ة لل .22، ص2014، عمان،  توزيعحيدر نعمة، سياسات االستقرار االقتصادي، آم  

ح  تعكس توازنا بني الصادرات       ارجي، حيث كل نقطة تقع على امل ميثل الشكل أعال التوازن ا
ارجي، فكل نقطة تقع   ح تعرب عن اختالل يف التوازن ا قاط خارج امل والواردات السلعية، يف حني أن ال

اري ،  ساب ا ح تعكس عجزا  يف ا اري. فتعرب عن يسار  أما ال علىعلى ميني امل ساب ا  فائض ا
قدي(، يعترب     ،أو ال در اإلشارة إ أن الكثري من االقتصاديني يرون أن االختالل الداخلي)السلعي، املا

ارجي، فضال عن التعرض ألزمات طارئة، وسوء اإلدارة االقتصادية.   من أهم األسباب املؤدية لالختالل ا
 Macroeconomic equilibrium   صادي الكليالفرع الرابع: التوازن االقت

ديد   ا موقع االقتصاد املع و ارجي عرب منوذج واحد يبني ل ميكن التعيري عن كل من التوازن الداخلي وا
:  حالته املختلفة،   كما يوضح ذلك الشكل أدنا

 : نموذج أوضاع االقتصاد المختلفة(26-1)الشكل رقم

 
شر والتوزيع  ، عمان،  المصدر: ة لل .24، ص2014حيدر نعمة، سياسات االستقرار االقتصادي، آم  

دما يكون مستوى اإلنفاق  أنيتضح من الشكل أعال   يكون االقتصاد يف حالة توازن داخلي وخارجي ع
سيب)Aالكلي) االت يعدى ذلك فإن االقتصاد نقطة التقاطع، و ( يف P( والسعر ال  التالية:كون يف إحدى ا
طقة -عجز خارجي -أ   "(1) تضخم داخلي" امل

طقة -عجز خارجي -ب   "(2) ركود داخلي" امل

طقة -فائض خارجي -ج   "(3) ركود داخلي" امل

طقة-فائض خارجي -د   "(4)تضخم داخلي" امل

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjioNDXoYndAhXvx4UKHcevD2oQFjAEegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.econ.iastate.edu%2Fclasses%2Fecon355%2Fchoi%2Fmac1.htm&usg=AOvVaw07Zb32jeY0RvtyfitC86tC


)مدخل نظري(سياسة اإلنفاق العمومي   .........................................................:ألولاالفصل   

 

- 81 - 

 

 خالصة الفصل:

لص إليه يف هناية هذا الفصل هو أن     فقات ما  ازدادت أمهيتها يف االقتصاديات املعاصرة بشكل  العامة ال
صوص  ذلك علىالفت، وقد ارتبط  جتماعية اال االقتصادية و هاأهداف، وتوسع بتطور دور الدولةوجه ا
، حصرة فقط  والسياسية..ا فقة وجود مبع أن قيق األهداف التقليدية للدولة، يف بعدما كانت م  العامة ال

انب  يربرها ال انب كذلك وإمنا فقط االقتصاديا   .وغري االجتماعي ا
فقات العمومية ارتبط يف جوانبه الفكرية بتطور األفكار االقتصادية السائدة، فبعدما      إن تطور مفهوم ال

فقة كانت من أهم األدوات ال تتدخل هبا الدولة يف  أصبحت الكالسيكي، الفكر يف ايدةالعمومية  ال
زي األفكار االقتصاد ضمنإدارة  ديثة التوجهاتة و الكي وعت  ،للدولة ا فقاتويف خضم ذلك فقد ت  ال

ظر ملفت بشكل حجمها تزايد، كما والعملي العلمي املعيار أمهها معايري عدة وفق اتقسيماهت وتعددت  ،لل
 وإدارة استخدام كفاءةتحقيق  ب تسمح ال القواعد من مجلة باستخدام ضبطها ضرورة الذي استوجب األمر
فعة ضمانل العامة األموال فقة من ممكن قدر بأقل أكرب م   .ال
فقات العمومية من أهم  ،عالوة على ذلك     لتحقيق األدوات ال تستخدمها الدولةفقد أصبحت ال

شاط لتأثري على مسار، وامبختلف أبعاداالقتصادي  االستقرار ة االقتصادي ال  االقتصادية التقلبات ومعا
أو  ..، الدخل وتوزيع االستهالك كاإلنتاج، الكلي االقتصاد متغرياتعلى  املباشر من خالل التأثرياملرتبطة به، 

 (.واملعجل املضاعف بأثر يعرف ما من خالل التأثري غري املباشر )
اح    هذ على ضرورة أن تتسم  يتوقف أهدافها باستخدام السياسة االنفاقية الدولة يف الوصول إ لكن 

وكمة و  بالرشادة والعقالنية، األخرية داعتماد مباد  ا فيذ ع حاول التطرق إليه يف الفصل هات ، وهذا ما س
   الثا الذي يتمحور حول مرتكزات حوكمة سياسة اإلنفاق العمومي.
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 تمهيد

فقات العمومية  االقتصاديات املعاصرة     و التزايد املضطرد إن أهم ما تتميز به ال اهها  ، فيما هو ا
فقات العامة يتعارف عليه االقتصادية واالجتماعية  ال برزت بشكل جلي بتطور آهداف ،بظاهرة تزايد ال

ارسة الدولة من"  االقتصاد الدولةدور  للدولة، خاصة بعد التحول الذي عرفه تجة املتدخلة إ الدولة ا " فامل
 .املختلفة ااهتنشاط أوجه وتوسع
فقات العمومية، حيث يعود بعضها إ عوامل لقد       امي ال ت آسباب ال تقف وراء ظاهرة ت ظاهرية  تباي

كاالرتفاع املستمر للمستوى العام لألسعار، وأخرى حقيقية تتعلق بأسباب إيديولوجية، سياسية، اقتصادية، 
هم بلورة  يءالش اولة م الذي لفت انتبا العديد من االقتصاديني من خالل التفسريات املتعددة هلذ الظاهرة، 

فقات العامة ة أسباهبا.وتطوير نظرية علمية حول ظاهرة تزايد ال  ، ومعا
قيق فعالية وكفاءة توظيف     فقات العمومية تسعى االقتصاديات املعاصرة إ  و خضم التزايد املسجل  ال

صصاته بقدر ما يكمن   فقة العامة، باعتبار التحدي القائم اليوم ليس  حجم اإلنفاق و كفاءة قيق  ال
تلف آليات صيصه، لذلك فقد أضحى التحكم  السي وكمةاسة االنفاقية من خالل تطبيق  من أهم  ا

فقات العمومية، و هذا الفصل سيتم الوقوف على أهم مرتكزات ومتطلبات  يدة لل مستجدات اإلدارة ا
عا ذلك  أربع مباحث :   حوكمتها، إذ س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فقات العامة تزايد معالم تطور ظاهرة : المبحث األول       ؛ ومسبباتها ال
ظرياإلطار  المبحث الثاني:       ؛اإلنفاق العموميسياسة لحوكمة  ال
 ؛اإلنفاق العموميمرتكزات تحقيق كفاءة  المبحث الثالث:     

قد الدولي لتحقيق حوكمة سياسات اإلنفاق العمومي المبحث الرابع: دوق ال  مقاربات ص
 )مدخل حديث(
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فقات العامة تزايد معالم تطور ظاهرة : األول المبحث     ومسبباتها ال

 Evolution of the phenomenon of increasing public expenditures and their causes  
ا ظاهرةتعترب     فقات ا سبة مألوفة أصبحت ال الظواهرأهم  من و التزايد العامة ال وقد  الدولة، ملالية بال

ظم االقتصاديةباختلفت مسبباهتا وتعددت  حاول  اختالف ال والظروف احمليطة بكل بلد، و ما يلي س
 التفصيل  تطور هذ الظاهرة ومسبباهتا.

فقات العامةظاهرة تزايد  :األول المطلب   :ال

The phenomenon of the increase in public expenditures 

فقات      هم  عدد كبري العامة نظرلفت تزايد ال من الباحثني من بدايات القرن املاضي، ما جعل العديد م
 . يصفون ذلك بالظاهرة ال تستوجب الوقوف عليها

ظرياتالفرع األول:  فقات العامة تزايد لظاهرة المفسرة ال   ال

Explanatory theories of the phenomenon of increasing public expenditure 

فقات العامة باهتمام العديد من االقتصاديني على غرار        .A آملا االقتصاديحضيت ظاهرة تزايد ال

Wagner ،وكذا كل من   J.Wisemanو A.T.Peacok ،  اول ذلك بشئ من التفصيل ت  .ما يليو س
ر -1   ر"أدولف ف يعترب العامل آملا  :« «Law of Adolphe Wagnerقانون فاج " Adolf Wagner اج

فقات العامة ، وال تؤكد على أن حجم القطاع العام  18931عام  أول من لفت آنظار إ قانون زيادة ال
مو مع منو الدخل   activity state of) الدولة سع نشاطقانون زيادة تو   صاغ حيث ،الوطاالقتصاد ي

extension increasing of law The )فقات العامة  املستمر التزايد ، داللة على  حجم يعكس الذي ال

ر الذي أصبح يعرف باسم قانونو ،الدولة شاط الزيادة املستمرة قانون أو  .Wagner’s law"2" فاج  the"العام لل

Law of increasing extension of state activity"3. 

ر  مضمون -1-1 د عمل فا :قانون فاج اعيةر على املالحظة جيست  ال التجريبية  عدد من البلدان الص
رب العاملية الثانية ذ القرن املاضي، وخاصة بعد ا فقات العامة م  .4شهدت منوا ثابتا وسريعا  ال

ر فويفسر     يا من  اج ة ضم ا تلف  كونهذ العالقة ال مو االقتصادي يؤدي إ تغريات هيكلية   ال
دمة آفراد جتماعيةاملتغريات االقتصادية واال مو وتتطور وتزداد التزاماهتا مع اتساع دائرة تدخلها  ، فالدولة ت

                                                 
1
 John Loizides and George Vamvoukas, Government Expenditure and Economic Grouth: Evidence from 

Trivariate Causality Testing, Journal of Applied Economics, Vol. VIII, No. 1 (May 2005), 125-152, p: 126. 
2 Saleh Said Masan, Testing Keynesian versus Wagner Hypothesis on the linkage between Government 
Spending and Economic Growth in Oman, Proceedings of the Fourth Asia-Pacific Conference on Global 
Business, Economics, Finance and Social Sciences (AP15Malaysia Conference) ISBN - 978-1-63415-762-9 
Kuala Lumpur, Malaysia, Paper ID: KL553 , 7-9 August, 2015 ,P 08-09. 

3
ا وليد  مو ظاهرة"عزيز، ح فق املستمر ال شور ،16/03/2005 ،آردن فيالدلفيا، الرابع،جامعة العلمي ،مؤمتر" مقارنة دراسة_آردن  العامة اتلل  م

   : http://www.jps-dir.com/forum/upload/1364/21.pdfاملوقع على
4Abdur Rauf, Abdul Qayum, Khair-uz Zaman, RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE 
AND NATIONAL INCOME: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF WAGNER’S LAW IN CASE OF 
PAKISTAN, Academic Research International, ISSN-L: 2223-9553, ISSN: 2223-9944, Vol  .2 , No. 2, March 
2012, P 533. 
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ه القطاع العام بشكل  نفقاهتا تزداد تبعا لذلك. فإن ومن مث مو  الطلب الكلي الذي يليب  جزء م أي أن ال
فقات العامة  االقتصاد ا معدال اجملتمعات من تمع حقق كلما". مبع أنه 1يؤدي إ تزايد ال مو من معي  ال

 الزيادة من أكرب مبعدل العام اإلنفاق زيادة على يعمل وهذا الدولة نشاط اتساع  إ يؤدي ذلك االقتصادي فإن

اصلة اتج من الفرد  نصيب ا ،ال ال فقات نسبة فإن أخرى وبعبارة وط اتج  العامة ال  إ متيل القومي ال

سبة أكرب  الزيادة اتج منب 2الوط ال
".  

ريكسون  حسبو      زيد مبرور الوقت نتيجة يسالدولة  دور  ثالثة أسباب لالعتقاد بأن هر لديج، فا(1993)هل
مو االقتصادي.  يع، فآول بيتعلق السبب لل نشطة القطاع ٓبديال تعد آنشطة العامة عملية التحديث والتص

اص دمات اإلدارية  باعتبار أن ،اإلنفاق العام إ زيادة ذلك وبالتا سيؤدي ،ا اك املزيد من الطلب على ا ه
دمات الثقافية واالجتماعية  الثا فيعزى إ أنالسبب أما  ،والقانونية سبة للدخل وبالتا رونةمتتاز باملا  بال

اص غري فعال  تو حيث يعترب  ،ستزيد مع زيادة  الدخل القومي ر أن القطاع ا فري بعض السلع فاج
دمات مثل  دماتوا الوط الذي الدخل  يتعلق بزيادةفثالث، أما السبب ال ،ة واالحتياجات التعليميةيالثقاف ا

ولوجية وإدارة االحتكار يتطلب من  طاق لتلبية االحتياجات التك على  ،القطاع العام متويل مشاريع واسعة ال
ديدية،سبيل املثال، واملطارات واملوانئ والسكك  لكن  ،3حكرا على الدولة هذ آخرية ب أن تكونحيث  ا

ز  ، وال يعترب فيها أن احملفزات املالية مطلوبة  بعض آحيان لزيادة (1936)الفرضية البديلة، ال افرتضها  كي
، وخاصة  اتج القومي اإلمجا سد  ،أوقات الركود الطلب الكلي وال مط من التفكري  ا العالقة هذا ال ا

اتج القومي اإلمجا كومي إ ال 4السببية من اإلنفاق ا
. 

رب العاملية الثانية     اصة بتطور اإلنفاق العام  العديد من الدول بعد ا وبالرجوع إ البيانات اإلحصائية ا
فقات العامة إ التزايد بإطراد ا ال مو اال ،تظهر بوضوح ا ظر عن درجة ال قتصادي والفلسفة املذهبية بغض ال

ر ويفسرالسائدة.  5أمهها عوامل على عدة اعتمادا الظاهرة هذ فاج
: 

د - يع السكان معدالت ارتفاع ع ربة على زيادة وظائفها الرقابية واإلدارية  والتص د نفسها  فإن الدولة 
يع يؤدي إ بروز عالقات  اصة، باعتبار أن التص ل آنشطة ا بشكل يؤدي إ إحالل آنشطة العامة 

                                                 
ر 1 مو االقتصادي  قانون فاج كومي وال مد ل الشيخ،العالقة بني اإلنفاق ا  .136،ص 2002، 14 علة جامعة امللك سعود، ، -شواهد دولية-محد بن 
 .150،ص 2008آردن، عمان، زهران، دار الدولة، مالية، العلي فليح عادل 2

3 Saleh Said Masan, Op. Cit ,P 08-09. 
4 Saten Kumar, Don Webber and Scott Fargher, Wagner’s Law Revisited: Cointegration and Causality tests 
for New Zealand, Department of Business Economics, Auckland University of Technology, New Zealand, 
available at: https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlmufRl-
3KAhUGORQKHe1aAiMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.uwe.ac.uk%2Ffaculties%2FBBS%2F
BUS%2FResearch%2Feconomics%25202009%2F0917%2520Wagner%25E2%2580%2599s%2520Law%252
0Revisited%2520Cointegration%2520and%2520Causality%2520tests%2520for%2520New%2520Zealand.p
df&usg=AFQjCNGmEK-3ta-mvYh41fEE6Nxm3cJ8jw , p 02. 

5
كومي اإلنفاق بني العالقة"، الشيخ آل مد بن محد   مو و ا ر قانون  االقتصادي ال  ،14 العدد سعود، امللك جامعة لة ،"دولية شواهد فاج

 .136ص ،2002 السعودية،

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlmufRl-3KAhUGORQKHe1aAiMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.uwe.ac.uk%2Ffaculties%2FBBS%2FBUS%2FResearch%2Feconomics%25202009%2F0917%2520Wagner%25E2%2580%2599s%2520Law%2520Revisited%2520Cointegration%2520and%2520Causality%2520tests%2520for%2520New%2520Zealand.pdf&usg=AFQjCNGmEK-3ta-mvYh41fEE6Nxm3cJ8jw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlmufRl-3KAhUGORQKHe1aAiMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.uwe.ac.uk%2Ffaculties%2FBBS%2FBUS%2FResearch%2Feconomics%25202009%2F0917%2520Wagner%25E2%2580%2599s%2520Law%2520Revisited%2520Cointegration%2520and%2520Causality%2520tests%2520for%2520New%2520Zealand.pdf&usg=AFQjCNGmEK-3ta-mvYh41fEE6Nxm3cJ8jw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlmufRl-3KAhUGORQKHe1aAiMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.uwe.ac.uk%2Ffaculties%2FBBS%2FBUS%2FResearch%2Feconomics%25202009%2F0917%2520Wagner%25E2%2580%2599s%2520Law%2520Revisited%2520Cointegration%2520and%2520Causality%2520tests%2520for%2520New%2520Zealand.pdf&usg=AFQjCNGmEK-3ta-mvYh41fEE6Nxm3cJ8jw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlmufRl-3KAhUGORQKHe1aAiMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.uwe.ac.uk%2Ffaculties%2FBBS%2FBUS%2FResearch%2Feconomics%25202009%2F0917%2520Wagner%25E2%2580%2599s%2520Law%2520Revisited%2520Cointegration%2520and%2520Causality%2520tests%2520for%2520New%2520Zealand.pdf&usg=AFQjCNGmEK-3ta-mvYh41fEE6Nxm3cJ8jw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjlmufRl-3KAhUGORQKHe1aAiMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww2.uwe.ac.uk%2Ffaculties%2FBBS%2FBUS%2FResearch%2Feconomics%25202009%2F0917%2520Wagner%25E2%2580%2599s%2520Law%2520Revisited%2520Cointegration%2520and%2520Causality%2520tests%2520for%2520New%2520Zealand.pdf&usg=AFQjCNGmEK-3ta-mvYh41fEE6Nxm3cJ8jw
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هذا تعاقدية أكثر تطورا وتعقيدا توجب مراقبة وإدارة أكرب من الدولة لضمان كفاءة أكرب لألداء االقتصادي، و 
 يزيد من نفقاهتا.

مو االقتصادي يؤدي إ ارتفاع الطلب على السلع ذات املرونة الدخلية املرتفعة كالتعليم والسلع  - ال
دمات الثقافية والرتفيهية.  وا

موية آهداف ذات املشروعات متويل إن - ية تغريات من يصاحبها وما املدى بعيدة الت  ضغوط إ سيؤدي تق

جر الذي االقتصاد،آمر  أكب   لتدخل الدولة على ه ي    .امليزانية على مالية آثار ع

فقات العامة كمتغري داخلي      ر يشري إ العالقة السببية طويلة املدى القائمة بني ال وانطالقا مما سبق فإن فاج
فقات العامة إ الدخل  الوطوالدخل   .1 أكرب من الواحدهي  الوطكمتغري خارجي يؤثر فيه، وأن مرونة ال

تج  وبالتا فإن نصيب الفرد من اإلنفاق العام يكون أكرب من زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي، وقد است
فقات العامة،  اصة أيضا من شأنه أن يكون أحد مسببات زيادة ال ر من اختباراته أن تعظيم املصلحة ا فاج

مو االقتصادي يساهم فيض الفروق الدخلية بني فئات اجملتمع، وهذا ما يدفع  حيث أن ارتفاع معدالت ال  
طلق  اولة تعظيم هذ آخرية  من م فقات العامةأن بالبريوقراطيني إ   .2تدعيم الكفاءة يزيد ال

ر"قانون ختبارا وقد مت  سرد وميكن تلفة توجهات تعرب عن ال الرياضية العالقات من العديد باستعمال"فاج

3يلي كما املعادالتهذ 
: 

 RGE = f(RGDP)صيغتها  Wiseman traditionnel-Peacok" (1967)"لـ:  آو املعادلة
 RGE =f (RGDP)/Nصيغتها Goffman" (9681 )" لـ: الثانية املعادلة
 RGE/ RGDP =f (RGDP)/N صيغتها Musgrave ("1969)"الثالثة لـ: املعادلة

  RGE/N = f (RGDP/N(  صيغتها Gupta "(1967)،"Michas " (1975)"الرابعة لـ:  املعادلة

امسة املعادلة   RGE/RGDP = f(RGDP(صيغتهاMann " (1980 )" :ـل ا

  حيث:
 RGE: كومي اإلنفاق قيقي ا اتج:RGDP ،ا قيقي احمللي ال  نصيب:RGDP/N  ،السكان عدد:N  ،ا

اتج إمجا من الفرد قيقي ال كومي اإلنفاق نسبة RGE/N :،ا اتج إمجا إ ا قيقي ال  ،ا
: RGE/RGDP كومي اإلنفاق من الفرد نصيب قيقي ا  .ا

                                                 
1
 Serena Lamartina ;Andrea Zaghini ;increasing public expenditure ;wagner’s law in OECD contries;centre for 

financial studies working paper n°13;2008,available at  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi 
4jJeMxJzLAhXDPBoKHfGdCkMQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Fa
rticulo%2F3136564.pdf&usg=AFQjCNGJ5_k8oRM9dGfRHKjHpnc-m8fKRw&bvm=bv.115339255,d.d2s , p 
14, last seen 13th-02-2016. 
2 Demetrious Sideris : Wagner’s law in 19 century , bank of Greece working paper n 64,2007,p 06  available at 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper200764.pdf   
3 Hussin Abdullah ; Selamah Maamor ; Relationship between National Product and Malaysian Government 
Development Expenditure: Wagner’s Law Validity Application;international Journal of business and 
management;vol5 n°1;January 2010 ;p:90. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper200764.pdf
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مسة ما يالحظ من     ماذج ا كومي  أهنا تتشابه إ حد كبري، ال والفرق الوحيد هو حجم وقياس اإلنفاق ا
مو االقتصادي مسة املعادالت بني االختالف ويكمن .1وال شاط من لكل املتبع القياس  السابقة ا  ال

كومي شاط )العام القطاع( ا مو( االقتصادي وال ر عالقة عن للتعبري) االقتصادي ال  توسع على تؤكد ال فاج

شاط كومي ال شاط توسع مع موازاة ا شاط فإن آساس هذا على االقتصادي، ال كومي ال ه يعرب ا  بإمجا ع

كومي اإلنفاق صيب(1)  و(2)  املعادلة  ا كومي اإلنفاق إمجا من الفرد وب قيقي ا ، (4)املعادلة   ا
كومي اإلنفاق ونسبة قيقي إ ا اتج ا قيقي احمللي ال  .(5) و(3)املعادلتني   ا

شاط أما    ه عرب  االقتصادي ال اتج بإمجا ع قيقي احمللي ال صيب(5) و(1) املعادلة  ا  من الفرد وب

اتج قيقي احمللي إمجا ال  من إمجا الفرد نصيب ميكن توضيح العالقة بنيو  .(4) و (3) ،(2)املعادالت   ا

اتج قيقي احمللي ال قيقي اإلنفاق ونسبة ا اتج إ ا  :الشكل التا خالل من اإلمجا احمللي ال

ر1-2الشكل رقم) ى الممثل لقانون فاج ح  (: الم

 
فقات : GPopنصيب الفرد من الدخل الوط وميثل  :PNBPopميثل حيث:  متوسط نصيب الفرد من ال

قيقية.  ا
قيقية      فقات ا قطة)ق( العالقة بني متوسط نصيب الفرد من الدخل الوط ومتوسط نصيبه من ال كما متثل ال

ة ولتكن )ن+ قطة )ع( هذ العالقة بعد فرتة معي ما متثل ال ة ولتكن)ن(، بي ة معي  (.4 س
 م د".-("م ب4ة)ن+م ج"، وأصبحت خالل الس-ويتضح من الشكل أن العالقة بني املتغريين كانت"م أ

قيقية يزيد  "أ ب" ما ويظهر جليا أن املسافة "ج د"    فقات ا يع أن معدل منو متوسط نصيب الفرد من ال
. سبة أكرب من نصيبه  الدخل الوط اإلمجا  ب

                                                 
1 Abdur Rauf, Abdul Qayum, Khair-uz Zaman, Op. Cit,P 534. 

 د

GPop 

PNBPop م 

 ق
 ج

 ع

 ب أ

ليلية"، مكتبة عني مشسالمصدر:  .45، ص1995مصر,  -علي لطفي،" املالية العامة: دراسة   
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ر لظاهرة تزايد -1-2 فقات العامةاالنتقادات الموجهة لتفسير فاج ر مجلة من :ال  لقد واجه قانون فاج
ر  أملانيا لعل  االنتقادات ال تشكك  صحته وواقعيته، وتؤكد على أنه نتاج حالة خاصة عايشها فاج

 أبرزها:
فقات العامة خالل القرن  - ر لظاهرة تزايد ال على العوامل االقتصادية فقط وإمهال بقية  19اقتصر تفسري فاج

العوامل آخرى مثل العوامل االجتماعية والسياسية... وهذا ما يوضحه كل من بيكوك وويزمان أن الزيادة 
فقات العامة تتم  غالبيتها  فرتة القالقل االجتماعية  كومي ومن مث ال شاط ا سبية  ال املطلقة وال

اص وهذا ما والسياسية واالقتصادية ل اإلنفاق ا ، ففي خالل تلك الفرتات يزيد اإلنفاق العام ويتيم إحالله 
(، وأن الوصول إ  Displacement Effectيطلق عليه أثر االستبدال  صر املوا )سيتم التفصيل فيه  الع

ه  مستو معني من  مستوى معني من اإلنفاق  أوقات آزمات االقتصادية واالجتماعية يصعب الرتاجع ع
دمات العامة وكما قد تقبلوا الزيادة  آعباء املالية ال مت  فقات  االعتماداستهالك ا عليها  متويل ال

 ؛1املتزايدة
ر - ية ضرورة على قانونه يؤسس مل فاج  ؛رقمية معطيات على وإمنا تار
سبة واضحا كان وإن القانون هذا - مو ظاهرة لتقرير بال 2منو  معدل بوضوح يبني ال أنه إال لإلنفاق املطلق ال

 

رغم هذ االنتقادات إال أن ذلك مل يلغ صحة قانونه الذي أثبتت عدة دراسات واقعيته خصوصا  البلدان    
ميتها االقتصادية كومي ملطابقة عرض 3ال تكون  أو مراحل ت اجة إ مزيد من التدخل ا ، أين تزداد ا

دمات  ديد حجم ونوع السلع وا العامة مع أي تغيري  الطلب، وكذا ضبط أجور موظفي القطاع العام و
وحة لألعوان االقتصاديني وتوفري آليات الرقابة وضبط املعامالت قصد مواصلة و   تريةالتحويالت واإلعانات املم

مية االقتصادية. وهذا ما أثبتته  ر على غرار قانون دراسات عدةالت *زكي وأفكار فاج
 باعتبارمها يتواجدان 

 .4االقتصاد  معا ويتفاعالن
 Thesis of Alan Peacok and Jai Wisemann  لبيكوك ووويزمان األثر اإلزاحي  -2

ة     وان" منو اإلنفاق العام  اململكة املتحدة س ت ع ، 1961قدم كل من بيكوك وويزمان  دراستهما 
ربة املكتسبة خالل الفرتة  كومي مع مرور الوقت_على أساس ا  1955-1890تفسري للتقلبات  اإلنفاق ا

مو االقتصادي ا اإلنفاق  عالقته بال ر قدم تفسري ال و رأيهم فإن دراسة سلوك  ،5على عكس قانون فاج
                                                 

, ص 1  .485سعيد عبد العزيز عثمان, مرجع سبق ذكر
ب 2 شر، للطباعة الفتح العامة، املالية مبادئ اهلل، عوض حسني زي درية وال  .11ص ،2003 ،اإلسك

3 Demetrious Sideris, op-cit, p 12. 
*
زي التوجه سقطالي   القانون هذا بصحة التسليم   ا على يؤكد والذي الكي كومي اإلنفاق من السببية ا اتج إ ا ا الف اإلمجا احمللى ال  العالقة ا

ر إذ السببية ر قانون أن دراسات عدة أبرزت لقانون فاج ز وأفكار فاج ا السببية آحادية وأن االقتصاد  معا ويتفاعالن يتواجدان كي  إال هي ما اال

اء.  استث
 .11، صسبق ذكر ، مرجعالشيخ آل مد بن محد 4
 ملزيد من التفصيل أنظر: 5
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اهات على املدى  ليل اال ة ٓخرى قد تكون أكثر أمهية لصياغة السياسات من خالل  اإلنفاق من س
سبة  اململكة املتحدة، وبدال من ذلك والحظا كذلك الطويل.  فس ال مو ب فقات واإليرادات ال ت فقد أن ال
حيث الحظا أن تطور  ،فزاتاإلنفاق يأخذ منطا مشاهبا للقف، بني الفرتة وآخرىطفرات مفاجئة  سجلت

ر  ة مع فرتات ا تاهبا ارتفاعات وتأيت هذ االرتفاعات متزام وب اإلنفاق العام خالل الزمن يشبه اهلضبة ال ت
ربوفرتات االضطرابات االجتماعية، وقد  كومية واإلنفاق أعلى مستوى هلا خالل ا  ، وبلغت اإليرادات ا

رب مابعد ربخفض إ ممل ت انتهت ا  انطالقا الرفع أثر حدوث ووايزمان بيكوك ويفسر، ستوى ما قبل ا

 املستوى هذا أن يث، العادية الظروف  املكلفني طرف من املقبولة الضريبية لألعباء معني مستوى وجود من

روب االجتماعية آزمات أوقات  لكن السلم، أوقات  كبري بثبات يتصف  بتحمل املكلفون يقبل وا

كومي ةالوضعي هذ مواجهة للدولة تسمح ضريبية معدالت ، وقد أطلق على هذ الزيادة  مستوى اإلنفاق ا
اتج  سبة إ ال  .1 بفرضية آثر اإلزاحي)أثر االستبدال(الوط بال

تجا أن     رغبات وبروز جديدة مشاكل بظهور ذلك ويفسران آزمة بانتهاء يزول ال آوضاع  التغري كما است

ة جديد مجاعية رب، آزمة فرتة عن نا  إ أدى الضرييب العبء مل آفراد وتقبل اإليرادات توافر أن إذ وا

 هلا لتتوفر تكن مل وال للدولة مالية موارد توافر أن أي ،الكشف بأثر املؤلفان يسميه ما هذا الدولة، نشاط تزايد

اجات السلع على الطلب حجم بني املوجودة الفروق عن الكشف إ تؤدي آزمة حدوث بدون ماعية وا  ا

اتج الدولة طرف من السلع هلذ احملدودة العرض طاقة وبني  وبالتا ،العامة املالية موارد كفاية عدم عن أساسا ال

فقات لرفع أثر إحداث إ سيؤدي الكشف أثر فإن 2أخرى مرة الرتاجع إ تعود ال ال العامة ال
وعموما تقوم . 

 : 3هذ الفرضية على
دية إلنفاق الدخول أو العائدات املتاحة - اد طرق  كومة تكون قادرة دائما على إ  ؛أن ا

 ؛أن الشعوب غري راغبة  معدالت ضريبة عالية -

كومات ليس أمامه -  آثر اإلزاحيا سوى القبول برغبات هذ الشعوب.وميكن متثيل فرضية أن ا
. لبيكوك ووويزمان ح املوا   امل

                                                                                                                                                       
-Alan T .Peacock ,and Jack Wiseman, The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Princeton 
University Press, Volume ISBN  :0-87014-071- X, 1961, Availaiable at:  http://papers.nber.org/books/peac61-1, 
P14. 

1
زائر   كومي  ا ا اإلنفاق ا مو االقتصادي وا مد، ناصور عبد القادر، ال ر -دمحا  ت، كلية -بعض آدلة التجريبية لقانون فاج امج لة االقتصاد وامل  ،

 .05، ص 2012، 11االقتصادية والتسيري، أبو بكر بلقايد تلمسان، العدد العلوم 
2
زائر، حالة:املواز العجز مل على القدرة  املالية السياسة الرحيم، عبد شييب   يل مذكرة ا  .بلقايد تلمسان بكر االقتصاد،جامعة أبو  ماجستري شهادة ل

 . 27 ص ، 2006/2007
3
مد، ناصور عبد القادر،   ، ص  دمحا   .06مرجع سبق ذكر

http://papers.nber.org/books/peac61-1
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ح    اتج الوط عرب الزمن، إذ نالحظ من خالل  (P-W)ميثل امل فقات العامة إ ال تطور نسبة اإلنفاق ال
قطة  سبة إ غاية ال ومن  ،بفعل أثر اإلزاحة (A)الشكل أن االضطرابات االجتماعية تؤدي الرتفاع هذ ال

قطة اتج الوط من ال فقات العامة إ ال قطة (B)املفرتض  أن تسري نسبة ال ، إال أن تدخل كل من (C)إ ال
قطة  سبة إ غاية ال لثالث تأثريات  ذلكويرجع  (.D)أثر الرتكيز والتفتيش حال دون ذلك فارتفعت تلك ال

 :   1هي
مية " Concentration Effect"أثر التركيز  -أ : ويتولد من رغبة السلطات العمومية  التعجيل بعملية الت

قيق التوازن االقتصادي.  االقتصادية، و

املقصود به إزاحة اإلنفاق العام املرتفع واإليرادات الضريبية  :" Displacement Effect "أثر اإلزاحة  -ب
خفض واإلير  دث هذا نتيجة االضطرابات االجتماعية ال املرتفعة لإلنفاق العام امل خفض، و ادات الضريبية امل

تتطلب زيادة اإلنفاق العام، وبالتا زيادة اإليرادات من الضرائب، لكن مع ومع مرور آزمة ال تعود تلك 
مل العبء الضرييب أكثر من الساب فقات العامة إ نصاهبا آول ٓن اجملتمع أصبح قادرا على  ق وبالتا ال

فقات املرتفعة إذن يبقى اإلنفاق العام  أعلى مستوى.  متويل ال

تلف اجملاالت فضال عن " Inspection Effect"أثر التفتيش  -ث جم عن تطور الدولة وتدخلها   : ي
روب والتصدعات االجتماعية.  ا

خالل تفسري ظاهرة تزايد  ظهرت عديد آطروحات ال تفسر حجم تدخل الدولة من: دراسات أخرى -3
فقات العامة على املدى الطويل، ومن أهم تلك آطروحات والدراسات نذكر ما  يلي: ال

                                                 
، علي خليل، سليمان اللوزي، 1  .124ص  مرجع سبق ذكر

 T الزمن    

A 

P-W 

ليلية"، مكتبة عني مشس »ي، علي لطفالمصدر:  .125، ص1995مصر,  -املالية العامة: دراسة   

ى الممثل لقانون بيكوك2-2الشكل رقم) ح فقات-(: الم ويزمان لتفسير ظاهرة تزايد ال  

GPNB 

اتج  فقات إلى ال نسبة ال
ي  الوط

 هضبة اإلنفاق الجديدة

 حدوث االضطرابات

B 

D 

C 
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تعترب هد آطروحة من صميم املذهب الفردي، : أطروحة الطلب على السلع والخدمات الجماعية -3-1
فقات العمومي مو ال طق نظرية املستهلك  تفسريها ل د إ م ة عن طريق تزايد الطلب على السلع وهي تست

طلق من كون مرونة  ماعية من جهة وضعف إنتاجية اإلدارات العامة من جهة أخرى. وآطروحة ت دمات ا وا
سبة إ تغريات الدخل القومي تكون أكرب من الواحد  دمات العامة بال ماعي على السلع وا الطلب ا

ما نأخذ بعني االعتبار الطلب إال أن املالحظ على هذ آط  الصحيح. روحة أهنا  ال تبدو واضحة حي
دمات العامة، إال   ماعي على السلع وا ،مما يستدعي البحث عن عوامل أكثر وضوحا لزيادة الطلب ا اإلمجا
دمات  أن الواقع يعد من الصعوبة الفصل املطلق  مدى تأثري أي واحدة من التغريات املؤثرة  طلب وعرض ا

ماعية، والعديد من الدراسات أثبتت أن درجة التمدن وهيكل إعمار السكان يؤثران بشكل أساسي على ا
دمات العامة  آماكن ال تستقبل السكان من  ماعية. فالتمدن يولد طلبا متزايدا على ا دمات ا طلب ا

اجة ماسة ها تبقى  اطق ال تشهد نزوح السكان م دمات االجتماعية كالتعليم،  جهة،  جني أن امل إ ا
ها حاجات جديدة  ركة السكانية يتولد ع الربيد...لبقاء عدد من السكان من جهة أخرى، وبالتا فإن ا

غرا املرتتب عن اهلجرة ها خصوصا ما يتعلق بتصحيح نتائج عدم التوازن االقتصادي وا  .1يتطلب إشباعها م
ن حسب آعمار والعتبارات هيكل السكاي عترب :"Parkinson's Law"( 1958) قانون باركسون-3-2

ا بفرضية متعددة ذو  ني...، وإذا سلم تأثري كبري على نفقات الرتبية والصحة واإلعانات املوجهة للعجزة واملس
فقات العا اك عامل آخر يؤثر  زيادة حجم ال ماعية فإن ه دمات ا ي مة والذتزايد الطلب على السلع وا

حيث ميكن  ،هذا آخري يتميز بضعف اإلنتاجيةو  ،ب أخد بعني االعتبار وهو مستوى إنتاجية القطاع العام
صر العمل هبا، كما أن اإلدارة تتميز بضعف مستواها  ماعية تتميز بضخامة ع دمات ا القول بأن دالة إنتاج ا

طاع العام سوى زيادة إنتاجه، ب فإنه ال خيار أمام القملواجهة تزايد الطلو ، الف باملقارنة مع القطاعات آخرى
اصة بتسيري املرافق العامة. الشيء تجة وضرورة زيادة املوارد املالية ا  الذي يرتتب عليه زيادة تكلفة الوحدة امل

ماعي على السلع     على الرغم من  أن هذ آطروحة  قدمت جوانب سليمة  تعليل تزايد الطلب ا
دما ديدا مسبقا لدور الدولة وا ت العامة، إال أنه يأخذ على هذ آطروحة أن فرضية تزايد الطلب تعترب 

سبة لضعف إنتاجية القطاع العام  تفسري  ،الشيء الذي يؤكد معامل املذهب الفردي  االقتصاد العام أما بال
دد مفهوم اإلنتاجية  حد ذاهتا، ويعترب طق  أن نطبق مفهوم اإلنتاجية  الظاهرة فإنه يقتضي أن  من غري امل

اعية والوحد كم الوحدات الص ، ٓنه من املعروف أن هذ آخرية تعترب ات التجارية على اإلدارات العامةالذي 
دمات الذي يتميز بجزء م د  القطاعات آخرى.ن قطاع ا  إنتاجية أقل مستوى من الذي 

، مما  كذلك، هذ آطروحة املالحظ   و    ما نأخذ بعني االعتبار الطلب اإلمجا أهنا ال تبدو واضحة حي
دمات العامة، إال أن الواقع  ماعي على السلع وا يستدعي البحث عن عوامل أكثر وضوح لزيادة الطلب ا

                                                 
1
زائري )   كومي  االقتصاد ا مو اإلنفاق ا مود، العوامل املفسرة ل ر، مذكرة ماجستري، كلية العلوم 2009-1991بيداري  ( مع إشارة خاصة لفرضية فاج

 .77-76، ص 2014-2013 علوم التسيري والتجارة، املدرسة الدكتورالية لالقتصاد وإدارة آعمال، جامعة وهران،االقتصادية، 
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عل  دمات من الصعوبة الفصل املطلق  مد تأثري أي واحدة من التغريات املؤثرة  طلب وعرض ا العملي 
ماعية، والعديد من الدراسات أثبتت درجة التمدن وهيكل إعمار السكان يؤثران بشكل أساسي  . 1ا

ز فإن شرط التوازن  اقتصاد ذي ثالث قطاعات هو تعادل بني العرض الكلي  :نظرية الركود -3-3 حسب كي
كومي، وهو ممثل  املعادلة واملتمثل  الدخل والطلب الكلي املتمثل  االستهالك واالستثمار  واإلنفاق ا

𝑌:   التالية = + 𝐼 + 𝐺 

قيقي    مو املتوازن لإلنتاج ا فإن ( Y )ومع عدم وجود سبب الرتفاع امليل املتوسط الستثمار ،  Y حالة ال
كومي فاض امليل املتوسط لالستهالك (CY)امليل املتوسط لإلنفاق ا لكي  (CY)ب أن يزيد لكي يوازن ا

دد مستوى الطلب على العمالة الكاملة مع منو الدخل، أي أنه إذا مل يتم زيادة اإلنفاق العام بوترية متسارعة 
شاط  روج من حالة الركود االقتصادي، وذلك بإقامة الدولة للمشاريع العامة لتحريك ال فإنه ال يتم ا

 االقتصادي.
ة وباستقراء خفيف لتاريخ االقتصاد العامل    استلزمت ضخ مبالغ  1929ي فإن آزمة االقتصادية العاملية لس

مية ورفع الطلب الفعلي وبالتا الرجوع إ حالة العمالة الكاملة، كما أن أزمة املكسيك  -1988ضخمة لت

مليار كحد أد للخروج من آزمة وعدم انتشارها  50ال ألزمت العامل على ضرورة توفري ما قيمته  ،1994
 800ال حشدت هلا الواليات املتحدة ما يفوق  2008اإلضافة إ عدة أزمات أخرى وصوال إ آزمة العاملية ب

فس الفرتة إلعادة االنتعاش االقتصادي وكذلك الدول آوروبية ال تأثرت هبذ  مليار دوالر ضمن ميزانيتها ل
يه  250آزمة مثل بريطانيا ال ضخت ما يفوق  )ج يوية  450إسرتلي مليار دوالر(  اقتصادها إلعادة ا

طط اإلنفاقية كجزء من امليزانية العامة هلذ الدول  سبيل  روج من حالة الركود، فكانت هذ هي ا وك وا للب
اد  .2محاية االقتصاد من الوقوع  حالة الركود االقتصادي ا

 StiguerوTullour  حيث حاول كل من االقتصاديني :اليفأطروحة التركيز التفاضلي لألرباح والتك-3-4
طلق أن الدولة  تفسري الظاهرة من خالل أطروحتهما املسماة أطروحة الرتكيز التفاضلي لألرباح والتكاليف، من م
تجات يكون موزعا على كل  تجات املطلوبة من بعض آعوان دون اآلخرين، وطاملا متويل هذ امل تقوم بإنتاج امل

اصر اجملتمع، فإن مجاعات الضغط سوف تتكون وتتضامن ح وهكذا تتزايد  .3 تقوم الدولة بإنتاج ما يرغبونع
اك أطروحات أخرى مثل  أطروحة اختالف  فقات العامة نتيجة تطور الوضع االقتصادي واالجتماع، وه ال

 وأطروحة االهنيار املؤسسايت. "Baumol"اإلنتاجية 

                                                 
، ص   1 ا،  مرجع سبق ذكر  .284مد الب
ليلية قياسية لدور اإلنفاق العام   2 هج االنضباط بآهداف، دراسة  مد، ترشيد سياسة اإلنفاق العام بإتباع م قيق أهداف السياسة االقتصادية  بن عزة 

، جامعة أبوبكر بلقايد يل شهادة الدكتورا زائر،أطروحة مقدمة ل  .50، ص 2015-2014 ، تلمسان،ا
قدية ،املؤمتر 3 وان ماهية السياسة االقتصادية وضرورة استقاللية السلطة ال  البحث رب طرف من املقدم العلمي الدو بلمقدم  مصطفى، بوشعور راضية،مداخلة بع

زائر  االقتصادية السياسة وتقييم ليل  زائر، ،تلمسان، بلقايد بكر أبو والتجارة، جامعة والتسيري االقتصاد كلية -ا  .07، ص 2004نوفمرب  29/30ومي ي ا
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فقات العامة نظرة على : الثاني لفرعا  بعض الدولفي تطور حجم ال
Evolution of public expenditure in some countries 

سبة ملالية     وع عاما بعد عام أصبحت من الظواهر املعروفة بال فقات العامة إ الزيادة والت ا ال إن ظاهرة ا
ياة االقتصادية واالجتماعية،  ،الدولة ومبختلف الدول وذلك نتيجة تطور دور الدولة وازدياد درجة تدخلها  ا

تلف الدول إ وقد خل الظاهرة قانونا عاما  اعتبار هذص االقتصاديون اعتمادا على استقراء اإلحصاءات  
فقات العامة هي زيادة مطلقة ،من قوانني التطور االقتصادي واالجتماعي فقات  ،وزيادة ال وتع ارتفاع حجم ال

ة ٓخرى  دول أدنامن س   :ذلك يوضح لعل ا
فقات العامة في بعض الدول العربية :(1-2)جدول رقم   مليون دوالر أمريكي الوحدة:             الزيادة المطلقة لل

وات  المصدر: معة من التقرير العريب املوحد للس قد العريب، بيانات  دوق ال                                                  .2015-2000ص
دول رقم    وا ،(1-2) يتضح من ا ت نتيجة أن جل الدول عرفت تزايد مستمر  اإلنفاق العام على مر الس

و اجات املتزايدة وسعي الدولة  امي ا د من  ت سني أوضاع املعيشة وترسيخ أسس العدالة االجتماعية وا
مو االقتصادي،  لق فرص العمل وتسريع وترية ال يات آساسية   تلف الدول تب من خاللالفقر وتعزيز الب

د سياسات مالية توسعيةل فقات، وعموما  ا ترتاوح أسباهبا ظاهرة تزايد ال ت قيقية س وهلا  بني الظاهرية وا
.  املطلب املوا

فقات العامة كأداة هامة من أدوات السياسة املالية،  تربزكما      شاط ال أمهية ال تعتمدها الدولة للتأثري على ال
قدية واملالية من خالل  قياس مستوىاالقتصادي والتحكم  التقلبات االقتصادية مبا يكفل   قيق التوازنات ال

اتج احمللي اإلنفاق العمومينسبة حجم  صاد انطالقا من االقتتدخل الدولة  ام إ ال دول أدنا ا . ولعل ا
ا ذلك.   يوضح ل

 
 
. 

وات الدول  2014 2012 2010 2008 2005 2001 1998 1995 الس

 11.073 9.687 8.003 7.661 4.991 2.978 2.899 2.394 األردن

 9.427 8.661 6.984 5.526 4.164 2.760 1.784 1.837 البحرين

 13.881 15.449 13.285 13.476 9.291 6.511 6.082 6.210 تونس

 8.961 8.831 12.024 13.470 5.739 1.614 741 555 السودان

17.18 مصر
0 

31.195 24.194 27.017 51.257 66.272 78.277 100.314 

 67.263 61.667 39.130 34.633 21.479 10.382 13.051 14.109 الكويت

 34.703 42.929 43.253 35.577 16.305 6.083 11.444 13.908 ليبيا

 34.035 33.265 26.427 26.131 18.133 10.242 10.110 9.033 المغرب
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فقات العامة نسبة إلى2-2رقم) جدولال      اتج المحلي (: زيادة ال  : %الو  في بعض الدول العربية" PIB" الخام ال
وات الدول  2014 2012 2010 2008 2005 2001 1998 1995 الس

 30.9 31.03 30.2 35.8 39.6 33.06 37.20 36.79 األردن

 27.8 28.2 27.2 23.3 30.9 37.38 28.84 31.41 البحرين

 28.6 34.2 30.2 29.2 28.8 32.47 30.33 34.40 تونس

 12.2 12.5 16.7 23.0 16.3 11.06 8.00 5.82 السودان

 35.0 29.9 30.3 31.5 30.2 26.80 36.77 28.42 مصر

 28.1 31.3 29.7 24.3 26.6 30.47 50.31 53.13 الكويت

 142.8 51.6 58.6 41.1 43.2 33.22 35.96 50.21 ليبيا

 31.6 34.6 29.1 29.6 30.5 30.90 28.23 27.38 المغرب

وات  المصدر:     معة من التقرير العريب املوحد للس قد العريب، بيانات  دوق ال  .2015-2000ص
ا من      دول رقم  يتضح ل اتج احمللي أن ،(2-2)ا فقات العامة نسبة لل تعكس مكانة الدولة   وال ال

ة إ أخرى ومتفاوتة من دولة إ أخرىاقتصاديات هذ الدول  ظام  ، وذلكمتذبذبة من س حسب طبيعة ال
مية. تها على خطط الت امي مداخيلها، وهيم  االقتصادي السائدة، ودرجة تطور الدولة وت

 اإلنفاق العمومي: لتزايد الحقيقية األسباب :الثاني المطلب
 The real reasons for the growth of public spending 

فقات وزيادة عبء التكاليف     قيقية املرتتبة على هذ ال فعة ا فقات العامة زيادة امل قيقية لل يقصد بالزيادة ا
ني.  ياة االقتصادية واالجتماعية للمواط سبة ما، كما تشري إ ازدياد تدخل الدولة  ا وترجع هذ العامة ب

تلف باختالف مستوى الالزيادة  تطور  كل دولة من الدول وهي: أسباب اقتصادية إ أسباب متعددة 
 .عسكريةواجتماعية وسياسية وإدارية ومالية باإلضافة إ أسباب 

  Economic reasons  )زيادة الدخل القومي( األسباب االقتصاديةالفرع األول:
فقات العامة زيادة     الدخل القومي والتوسع  إن من أهم آسباب االقتصادية املفسرة لظاهرة التزايد  ال

شاط االقتصادي )خاصة  حالة الكساد(، فزيادة الدخل  املشروعات العامة وعالج التقلبات ال تطرأ على ال
ه  صورة تكاليف أو أعباء عامة من  ديث من الزيادة  مقدار ما تقتطعه م القومي تسمح للدولة  العصر ا

فز هذ املوارد  ،اد أنواع الضرائب املقررة أو يرتفع سعرهادز ضرائب ورسوم وغريها، ح ولو مل ت وعادة ما 
. كما يؤدي التوسع  إقامة املشروعات العامة االقتصادية  تلف الوجو املتاحة الدولة على زيادة إنفاقها على 

فقات العامة، وتسعى الدولة  دإ زيادة ال  :إ قيامها هبذ املشروعات ع
صول على -أ زانة الدولةا  ؛  موارد 

مية االقتصادية-ب  ؛  التعجيل بالت
 اربة االحتكار.-ج
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شاط االقتصادي      ة و وبصفة عامة توجيه ال أليديولوجية السائدة  الدولة. ومن جهة ل ضعوجهة معي
اربة الكساد  تم على الدولة القيام باملزيد من اإلنفاق هبدف ثارآو أخرى فإن  زيادة مستوى الطلب  الضارة 

الكلي الفعلي إ املستوى الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل وذلك  حدود الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد 
امية ة  حالة البلدان ال  .1القومي، وهذ السياسة وإن كانت تصلح  البلدان املتقدمة، فإهنا تكون غري صا

 Social reasons  ةاالجتماعياألسباب الفرع الثاني:
فقات العامة املخصصة الرتكز السكا  أدى    اعية إ زيادة ال ديث  املدن واملراكز الص  العصر ا

قل واملواصالت وامليا والغاز والكهرباء  اصة بال ، ويرجع ذلك …للخدمات التعليمية والصحية والثقافية وا ا
، كما أدى انتشار التعليم إ أكرب وأعقد من حاجات سكان الريف إ أن متطلبات وحاجات سكان املدن

كتأمني ،تعهدها سابقامل  حديثة من الدولة القيام بوظائفيطالبون الوعي االجتماعي فأصبح آفراد تعزيز فكرة 
ج آفراد ضد البطالة والفقر واملرض والعجز والشيخوخة وغريها من أسباب عدم القدرة على الكسب، وقد نت

دمات االجتماعية اح الدولة هلذ اإلعانات وتقدمي عن م فقات التحويلية لعديد من ا  .2زيادة ال

 Political reasons  األسباب السياسيةالفرع الثالث: 
دودة الدخل، والقيام بالكثري من     الة الطبقات  ها اهتمام الدولة  إن انتشار املبادئ الدميقراطية ترتب ع

دمات  اكم إ اإلكثار من املشروعات االجتماعية قصد ا زب ا زيب ا ظام ا الضرورية هلا، وكثريا ما يدفع ال
ال تزايد   جم عن هذا كله بطبيعة ا اخبني وإ اإلفراط  تعيني املوظفني مكافأة ٓنصار وي إرضاء ال

فقات العامة. كما يؤدي تقرير مبدأ مسؤولية الدولة أمام القض كومي ملواجهة ما قد ال اء إ زيادة اإلنفاق ا
كم به على الدولة من تعويضات وغريها. ومن جهة أخرى إن اتساع نطاق التمثيل الدبلوماسي لكثرة عدد 
ظمات دولية متخصصة وغري متخصصة  ديث، إ جانب ظهور م الدول املستقلة وزيادة أمهيته  العصر ا

ظمات إقليمية متعددة قد أ يويوم  .3دى إ زيادة اإلنفاق العام على هذا املرفق ا

 Administrative and financial reasons  والمالية األسباب اإلدارية الفرع الرابع:
فقات العامة ظاهرة لتزايد شئةامل آسباب اإلدارية أهم من    ظيم اإلداري وعدم مواكبته لتطور  ال سوء الت

واإلسراف   ،واالجتماعي والعلمي، واإلسراف  عدد املوظفني وزيادهتم عن حاجة العملاجملتمع االقتصادي 
كومي،  حقيقية  زيادة  ، ما أدى إا …ملحقات الوظائف العامة من سعاة وأثاث وسيارات  اإلنفاق ا

ني، وإن كانت متثل زيادة غري  كوهنا تجة إنتاجا مباشرا ٓنه تؤدي إ زيادة عبء التكاليف العامة على املواط م
ها  فقات التحويلية م فع العام، وهي  حقيقتها أقرب ما تكون إ ال قيقية لل ال يرتتب عليها زيادة  القيمة ا

قيقية(. فقات الفعلية )ا رت عن  إ ال اضرأما آسباب املالية فلقد ا  الذي سهولة االفرتاض  الوقت ا
                                                 

 .147ص  ،2013القاهرة، حسني اليحىي، املالية العامة، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة، حس خربوش،  1
وارنة، شادي خليفة، اإلنفاق العام  االقتصاد اإلسالمي، دار  2 شر والتوزيع، عمانا  .87، ص2010، عماد الدين لل
مد  3 لة احملاسبة واإلدارة والتأمني، العدد  الوكيل،نشأت نبيل  ر،  كومي  االقتصاد العما مع إشارة لفرضية فاج مو اإلنفاق ا ، جامعة 71العوامل املفسرة ل

 .816، ص 2008القاهرة، 
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االلتجاء إ عقد قروض عامة للحصول على موارد للخزانة العامة مما يسمح للحكومة أدى بالدولة إ كثرة 
ربية، بزيادة اإل هذا فضال عما يرتتب على خدمة الدين من دفع ٓقساطه وفوائد نفاق وخاصة على الشؤون ا

فقات العامة. و حالة وجود فائض  اإليرادات أو مال احتياطي غري  صص هلدف معني من الزيادة  ال
فقات العامة، وتبدو خطورة  كومة بإنفاقه  أوجه غري ضرورية، وبذلك تزداد ال فإن ذلك يؤدي إ إغراء ا
كومة العمل على خفض نفقاهتا، وذلك ملا  تم فيها السياسة السليمة على ا هذ السياسة  آوقات ال 

ود اإلنفاق ال  .1عامهو معروف من صعوبة خفض كثري من ب

فقات  الفرع الخامس:  Increased military expenditures (العسكرية"األسباب الحربية)زيادة ال
فقات العسكرية من بني آسباب   ال تقل أمهية عن آسباب السابقة الذكر، إن مل تكن أمهها  ال تعترب ال

اضر ا ا روب واالستعداد هلا وما يرتتب عن ذلك من تزايد اإلنفاق  ،مجيعا  وقت ظر إ اتساع نطاق ا بال
روب فقط، بل يزداد هذا اإلنفاق ح  فرتات السلم، وهو  العسكري  الدولة، وال يقتصر آمر  أوقات ا

امجة عن التوتر العاملي  كافة دول العامل، وتتفاو  ة ال فقات العامة الالزمة ما تؤكد الظروف الراه ت الزيادة  ال
 ، تلف الدول حسب ظروف كل دولة ومركزها السياسي واالقتصادي وسط جوانب الصراع الدو للحرب بني 

ربية إ حجم اإلنفاق العام فقات ا اهات  وميكن التأكد من ظاهرة التزايد املستمر  ال فقاتمن خالل ا  ال
 ،  (3-2)يوضحه للشكل البيا رقم كما ،   العاملية العسكرية

فقات(3-2) الشكل رقم  (2015-1988)العالمية  العسكرية : اتجاهات ال

 
Source : Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman, Trends 

in world military expenditure, 2015, SIPRI Fact Shee, April 2016, p 01, available at: 
  2016.-12- th: 17 , last seenhttp://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf 

ة (3-2)ما ي ستشف من الشكل رقم     ذ س إ غاية  1988، أن اإلنفاق العسكري سجل ارتفاعا مستمرا م
ة  ة ، 2015س قبة آو من س ليا  ا ه كان أكثر  روب وضرورة  1988لك نظرا ملا تطلبته مقتضيات ا

وات آخرية، ولعل السبب فاضا طفيفا  الس ي عزى إ العجز  املوازنات   ذلك التسلح، غري أنه سجل ا
فيض اإلنفاق العمومي  الواليات املتحدة و ، وسياسات التقشف املعتمدة  عديد الدول آوروبية

                                                 
ظام املا   اإلسالم، دار املسرية، 1 ، الطب عمان، االردن، مود الوادي وآخرون، املالية العامة وال  .73، ص2002عة آو

http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf
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قيق الرقابة على نفقات . وغ عن البيان أًن 1آمريكية كومي وصعوبة  روب عامة تتسم بالتبذير ا فرتات ا
اذ القرارات  رب بسبب الطبيعة السرية لإلنفاق العسكري وسرعة ا اء ا انتهاء كما أن  .االنفاقيةالدولة أث

رب ال يع  ربية، إذ أهنا تا فقات ا الذي استمرار التوتر الدو خفض فقط إ حد معني نظرا إ انتهاء ال
ومن  .تم على الدول املختلفة االحتفاظ بقوة ضارية  حالة استعداد مستمر ملواجهة أي هتديد لسالمتها

ة بعد فقات العامة على وجو معي رب كدفع تعويضات وإعانات ومعاشات  جهة أخرى تزداد ال انتهاء ا
رب   اء وتعمري ما دمرته ا رب من قدماء احملاربني وأسر الشهداء باإلضافة إ نفقات إعادة الب لضحايا ا
رب لتمويل  اء ا هاز اإلنتاجي لالقتصاد القومي إ جانب دفع أقساط وفوائد الديون ال عقدهتا الدولة أث ا

ربيةنفقاهتا  ها وميكن إرجاع ذلك لعدة أسباب .2ا  :م
  ؛آسلحة املتطورة واستخدامتقدم الفن العسكري 
  صني نفسها من غزو دول أخرى هلا  إنفاقا أكثر. مما يتطلبكثري من الدول أصبحت تعمل على 

 اإلنفاق العمومياألسباب الظاهرية لتزايد  ثالث:ال مطلبال
Virtual reasons for increasing public expenditure 

قود وطريقة إعداد امليزانية     فقات العامة هبذا املع إ تدهور قيمة ال ترجع آسباب املؤدية إ زيادة ال
سابات العامة وتغري مساحة إقليم الدولة وزيادة عدد سكاهنا  بعض آحيان.  وا

قود الفرع األول:  Deterioration in the value of money انخفاض قيمة ال
صول     دمات ال ميكن ا فاض قدرهتا الشرائية يؤدي إ نقص كمية السلع وا قود أي ا إن تدهور قيمة ال

صول عليها قبل هذا التدهور،  قدية مقارنة بالكمية ال كان ميكن ا عليها بواسطة عدد معني من الوحدات ال
قود   قدية قد تعرضت ويرتجم تدهور قيمة ال تلف العمالت ال ارتفاع املستوى العام لألسعار، و الواقع أن 

تلف من عملة إ أخرى. ي، وإن كانت نسبة هذا التدهور   إ تدهور  قيمتها خالل تطورها التار
ها، أي ال     فقات العامة تكون ظاهرية  جزء م قود أن الزيادة  ال ها زيادة  ويع تدهور قيمة ال تج ع ي

فقات العامة قد تعود إ ارتفاع  فقات أو مبع آخر إن الزيادة  ال فع املتحقق من هذ ال قيقية لل القيمة ا
قود  فقات العامة.ويعد تدهور قيمة ال دمات ال اشرتهتا أو أنتجتها ال آسعار ال إ الزيادة  كمية السلع وا

ديثهو السبب الرئيسي  الز  فقات العامة  العصر ا  .3يادة الظاهرية  ال
 Different accounting methods usedاختالف الطرق المحاسبية المستخدمة الفرع الثاني:

فقات العامة إ االختالف  هذا آخري يتعلق      سابات العامة، فقد ترجع الزيادة  ال بإعداد امليزانية وا
ية املعروفة  إعداد امليزانية العامة للدولة،  سابات املالية، فمن املبادئ الف الفن املا وإ اختالف طرق قيد ا

                                                 
1 Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman, Trends in world military 
expenditure, 2015, SIPRI Fact Shee, April 2016, p 01-02 , available at: 
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf, last seen : 17th -12-2016. 

2
، ص     .149حس خربوش، حسني اليحىي، مرجع سبق ذكر

3
شر والتوزيع،، عمان، ، فتحي أمحد ذياب عواد، اقتصاديات املالية العامة   ، االردن،دار الرضوان ل  .85ص  ،2013 الطبعة آو
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صيص اإليرادات العامة، آخذ بفكرة امليزانية الصافية أو اإلمجالية، وتقوم فكرة امل يزانية الصافية على ظاهرة 
يث  ري مقاصة بني إيراداهتا ونفقاهتا؛  ومؤدى ذلك أن يسمح لبعض اهليئات واملؤسسات العامة مثال أن 
تكون هلا سلطة طرح نفقاهتا من اإليرادات ال تقوم بتحصيلها، وبالتا فإنه ال يظهر  امليزانية العامة للدولة 

فقات، وفكرة امليزانية الصافية كانت تتبع  املاضي، أما فكرة امليزانية اإلمجالية فهي  إال فائض اإليرادات على ال
فقها املرافق واهليئات العامة تظهر  ميزانية الدولة ال تضم كافة  فقات العامة ال ت تقوم على أن كل ال

فقات واإليرادات العامة، وعليه فإن آخذ مبب فقات ال ة، حيث تظهر كافة ال ة معي دأ امليزانية اإلمجالية  س
سبة السابقة وتعترب هذ  ة مقارنة بال العامة للدولة إ وجود قدر من الزيادة  حجم اإلنفاق العام  هذ الس

فق  .1ات العامةالزيادة بالطبع زيادة ظاهرية بسبب تغيري القواعد احملاسبية للميزانية ال زيادة حقيقية  ال

  Urbanization and population growth وزيادة عدد السكان  الفرع الثالث: التوسع اإلقليمي

إذا كان اإلنفاق العام يتزايد جملرد مواجهة التوسع  مساحة الدولة أو بزيادة عدد سكاهنا دون أن ميس    
فقات العامة إ اإلقليم آصلي أو السكان آصليني فإن الزيادة  اإلنفاق  ا ال رد زيادة ظاهرية، وا تكون 

ققها الدولة من قبل، وإمنا  دمات العامة ال كانت  االت يكون راجعا إ التوسع  ا التزايد  هذ ا
ديدة ال أضيفت إلقليم الدولة، أو  دمات  املساحات ا اجة إ نفس أنواع ا بسبب اتساع نطاق ا

افع العامة، مما يؤدي إ زيادة اإلنفاق العامملواجهة حاج دمات وامل  .2ات السكان املتزايدون من تلك ا
قود في اإلنفاق الحكوميالفرع الرابع:    تعميم استخدام ال

Generalization the use of money in government expenditure 

ربية كأسلوب ٓداء العمل  آشغال العامة دون أت بعض الدول قدميا إ استخدام اإلكرا والسخرة ا    
أن تدفع أجرا كمقابل هلذا العمل، أو أهنا تقوم بتفويض بعض آفراد واملؤسسات بفرض الضرائب والرسوم 
فقة  اضر فقد أخذت ال تفعون هبا، أما  الوقت ا وجبايتها من املكلفني كمقابل للخدمات ال تقدمها هلم وي

فقات العامة التقليدية ما نقود وهجرت آساليبالعامة صورة   .3أدى إ زيادة ظاهرية  ال

ظري : اإلطارالمبحث الثاني   اإلنفاق العمومي سياسة لحوكمة ال

Theoretical framework for Public Expenditure Governance 

تلف دول العامل،  اإلنفاق العموميحوكمة  القى مفهوم    وات آخرية، الكثري من القبول واالهتمام    الس
ية الدولية، خاصة بعد انتشار الفضائح املالية ال حدثت  كربى  ظمات واهليئات العلمية وامله تلف امل ولدى 

اء العامل، وذلك لكون الشركا  تكريس شفافية املالية هذا املفهوم ذو أمهية بالغة وله مسامهة فعالة  ت عرب أ
طر املديونية والتقليل من انتشار الفساد املا واإلداري، والرفع عامة للدول، مما ال ساعدها على تفادي التعرض 

 من مكانتها على املستويات الدولية.
                                                 

1
، ص     .119مود حسني الوادي، مرجع سبق ذكر
وارنة، شادي خليفة،  2 ، ص ا  .84مرجع سبق ذكر

3
، ص    .87فتحي أمحد ذياب عواد، مرجع سبق ذكر
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 ?What is governance  المطلب األول:ماهية الحوكمة
وكمة تعترب     يط جزءا ال يتجزأ ا موعة من من  اقتصادي متشابك تعمل  إطار املؤسسات، يضم 

اصر أ ظى رزها سياسات االقتصاد الكلي، طبيعة السوق و بالع مستوى شفافيته، البيئة القانونية...، ما جعلها 
يث مت  زاهة  احملوقياسها تكميمهابأمهية بالغة،  يدة الكفيلة بإضفاء الشفافية وال وكمة ا يط ، قصد تعزيز ا

وانب املتعلقة هبذ آخرية.فيما يلي و  االقتصادي.  سيتم التطرق إ أبرز ا
 The conceptual development of governance  الفرع األول: التطور المفاهيمي للحوكمة

ظيمية،      وانب الت اشئة واملتقدمة، نظرا الرتباطها با وكمة  معظم االقتصاديات ال لقد زاد االهتمام با
ص هذا املوضوع،   احملاسبية، املالية واالقتصادية، االجتماعية والبيئية. وقد تعددت التفسريات فيما 

اول هذا املفهوم  فيما يلي. وسيتم ت
ياتعقد يعود ظهور املصطلح إ  :وتطور التاريخي الحوكمة مفهومظهور  -1 من  من القرن املاضي الثالثي

ة  ”the nature of the firm“  مقاله  Ronald coaseطرف االقتصادي آمريكي  ائز على  1937س وا
ة ات  أوساط رجال  مل يظهر لكن هذا املصطلح .19911 جائزة نوبل  س وات الثماني بشكل جلي ح س

موذج الفوردي  ظر  ال امي لعدد  ،*Fordismآعمال آمريكيني  إطار إعادة ال إضافة إ التطور املت
ا دخل مفهوم حوكمة الشركات  ،وحجم املسامهني الذي أدى إ ظهور أسلوب جديد لإلدارة والتسيري ومن ه

اصية التسلطية والتقدير  موع العمليات واإلجراءات ال هتدف إ التقليل من ا ": ية لإلدارة، لكي وال تع
صول على يصبح أ قل غموضا وأكثر تقربا من شروط مالكي آسهم وانشغاالت العمال  إطار حرية ا

".ي آسهم و كاملعلومات لصا مال  أصحاب املصا
وكمة تطورا سريعا لي   ات س أفقا آخرم  مث عرف مفهوم ا كم الرشيد ب ، مبا يصطلح عليه هناية الثماني ا

"la bonne gouvernance ،"لدول ختيار سياسات اإلدارات العمومية  اوالذي يهتم باملعاير املطبقة ال
اضعة لربنامج التعديل اهليكلي،  ئات الدولية من خالل هذا املفهوم توصي وتشرتط إحداث اهلي أين أصبحتا

جاح الربامج االقتصادية. وكان هذا من آسباب ال جعلت برامج  اإلصالحات اهليكلية واملؤسسية الضرورية ل
ظمات الغري حكومية مما دفع  تب مفاهيم جديدة مرتبطة  هبا إهذ اهليئات عرضة لالنتقادات من طرف امل

كم ا ميل املسؤولية، املشاركة، الشفافية. ،لرشيدبا : الفعالية ،  ها   وال ميكن تلخيص مال
ها ت هيئات دولية هذا املصطلح نذكر م ات تب تصف التسعي ( UNESCO, OMC, OCDE) و م

وكمة الشاملة. كومة الدولية أو ا  وشهد دخول مصطلح ما يعرف با
                                                 

1 R. H. Coase, The Nature of the Firm, Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov., 1937), 
http://www.colorado.edu/ibs/es/alston/econ4504/readings/The%20Nature%20of%20the%20Firm%20by%20C
oase.pdf 

ظيم لإلنتاج ظهر عام  * ري فوردعلى يد  1908هو مبدأ عمل أو ت يع سيارته  شركة فوردمؤسس  (1947-1863) ه دما بدأ تص وقد نقل أكثر "Ford T"ع
قيق الرفاهية من خالل خفض تكلفة أ إهي فلسفة اقتصادية تشري  .نظرية اإلدارة العلميةمبادئه عن   آرباحوالتوسع  التسويق وج مزيد من  اإلنتاجنه ميكن 

 .للعمال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ford_T
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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شاط أو الفعل العمومي  لل الوظيفي لْلية العمودية  ممارسة ال وكمة ظهرت بسبب ا باختصار فإن ا
"l’action public،"  خبة السياسية التقليدية مع تعقد وغموض باإلضافة إ فقدان الشرعية ال ضربت ال

 السياسات العامة.
وكمة يقرتح أساليب حديثة إلدارة  تسيري الشؤون العامة مع االعتماد على مشاركة هلذا فإن مصطلح ا

ية، وهؤالء الفاعلني  ص بالذكر اجملتمع املد وهيئات مه اذ القرارات و الفاعلني مبختلف أشكاهلم  ا
ظيم التقليدي  فس املستوى بشكل أفقي وإن مل يكن بشكل متساوي وعادل، أي التخلي عن الت يتدخلون ب

ظيم الت  (.l’état souverainسلسلي أو العمودي) فكرة سيادة الدولة املعتمد على الت
 "kybernetes  أو kybenan" يعود أصل الكلمة إ اللغة اإلغريقية :ةحوكملالمفهوم اللغوي ل-2
وكمة يتضمن . 1اإلشرافو توجيه وهو ما يع االنضباط وال ،بالفرنسية"gouvernance"و وعليه فإن لفظ ا

وانب  هاالعديد من ا  :2م
ِْكم ة : ما تقتضيه من التوجيه واإلرشاد؛ -  ا
 ا ْكم : وما يقتضيه من السيطرة على آمور، بوضع الضوابط والقيود ال تتحكم  السلوك؛ -
صول عليها من  - ااِلْحِتك اْم : وما يقتضيه من الرجوع إ مرجعيات أخالقية وثقافية، وإ خربات مت ا

ارب سابقة؛  خالل 
راف سلطة اإلدارة وتالعبها مبصا املسامهني؛ - د ا  الت ح اك ْم : طلبا للعدالة، خاصة ع
وكمة ما جعل  :المفاهيم المختلفة لمصطلح الحوكمة -3 املالحظة آساسية ال   لقد تعددت تعاريف ا

وكمة. ميكن الرتكيز عليها هو أنه ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بني كافة االقتصاديني  والقانونيني ملفهوم ا
وكمة استعمل  البداية على مستوى املؤسسة"حوكمة الشركات" حيث  كما سبق اإلشارة إليه فإن مفهوم ا
فيض  سيق داخلي فعال يهدف على  وكمة بأهنا" كل اإلجراءات ال تستخدمها املؤسسة من أجل ت عرفت ا

ل يولدها السوق، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا ا، "les cout transactionتكاليف الصفقات"
دثني هامني: وات التسعني   املفهوم تأثر  س

وب شرق آسيا  -  .1997آزمة املالية لدول ج

 وغريها. ENRON ,WORLDCOMاهنيار شركات كربى  الواليات املتحدة آمريكية مثل شركة:  -

داول املالية والقضايا املتعلقة هذ آحداث أدت على زعزعة الثقة  باملستمرين بسبب الشكوك حول صحة ا
 بالشفافية واإلفصاح.

                                                 
1 Robert Joumard, Le concept de gouvernance,LTE 0910, rapport de recherche, Novembre 2009,p 09, sur le site 
web : https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00489237/document 

2
ظومة حوكمة الشركات، املؤمتر العريب آول حول التدقيق الداخلي  حوكمة الش   سابات و أطرافه  إطار م ا ميخائيل، تدقيق ا  26-24ركات، أشرف ح

 .05، القاهرة، ص: 2005سبتمرب 
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مية وعليه فقد ع ًرفت ظمة التعاون االقتصادي والت حوكمة الشركات بأهنا: "نظام يتم بواسطته  (OECD) م
دد هيكل توزيع الواجبات واملسؤوليات بني املشاركني املختلفني  الشركة  وكمة  توجيه ورقابة آعمال، وا
اذ القرارات لشؤون  ، وتضع القواعد وآحكام ال لس اإلدارة واملديرين وغريهم من ذوي املصا املسامهة، مثل 

وكمة تعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله الشركة وضع أهدافها، الشركة امل سامهة، وهبذا اإلجراء فإن ا
 1والوسائل الالزمة لتحقيق هذ آهداف والعمل على مراقبة آداء".

ظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات  (IFC)كما تعرف مؤسسة التمويل الدولية      وكمة بأهنا :" ال ا
 2لتحكم  أعماهلا".وا

ة كادبور  1992و عام      : "حوكمة الشركات هي نظام متكامل ( Cadbury) يأورد تقرير  التعريف التا
واحي املالية وغري املالية، من خالله يتم إدارة الشركة والسيطرة عليها".  3للرقابة يشمل ال

وكمة ميكن تعريفه:  ك الدو فإن مفهوم ا سبة للب "بكيفية ممارسة السلطة  إدارة املوارد االقتصادية بال
مية".  واالجتماعية لبلد ما من أجل الت

:مما سبق     اإلدارة الفعالة والشفافة للموارد  "ميكن إعطاء تعريف شامل للحوكمة من خالل التعريف التا
ظام آمثل الذي يتم من خالله اأي البشرية واالقتصادية والبيئية.  بعقالنية وِحكمانية وارد املستغالل وضع ال

قيق   ".مبعايري اإلفصاح والشفافية إطار االلتزام  املسطرة هدافآوحسن توجيهها ومراقبتها، من أجل 
  ومستوياتها أهمية ممارسة الحوكمة: الفرع الثاني

The importance of the practice and levels of governance  :  

وكمة إحدى الوسائل     قيقتعترب ا هود  مية االقتصادية ورفا اجملتمع، وإرساء قيم الدميقراطية  الداعمة  الت
دود  زاهة، وتعزيز سيادة القانون، ورسم ا والعدالة واملساواة  الفرص، وتكريس مبدأ الشفافية الذي يضمن ال

يلولة دون  اصة والعامة وا فوذالفاصلة بني املصا ا صب وال وتؤكد التقارير الدولية وغالبية  ،استغالل امل
ياة ورفع مستوى معيشة أفراد اجملتمع   وكمة متثل آداة الضرورية لتحسني نوعية ا الكتاب واملفكرين أًن ا

قيق الرفاهية والعدالة الدول ال  .على كل املستويات واالستقرارامية، و

ظم أهمية ممارسة الحوكمة:  -1 و ال ا كثري من دول العامل إ التحول  وكمة نتيجة ا تزايدت أمهية ا
اصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من  االقتصادية الرأمسالية ال يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات ا

وكمة فيما يلي از آمهية ال تضطلع هبا ا مو االقتصادي، وميكن إ  :4ال
                                                 

زائرية(، رسالة ماجس  1 ات ا قيق جودة املعلومات احملاسبية )دراسة حالة شركة أليانس للتأمي اسبة زالسي رياض، إسهامات حوكمة املؤسسات   صص  تري 
 .06ص: ، 2012- 2011و جباية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

ك االستثمار القومي، جوان   2 مط تطبيقها  مصر، ب وكمة ومعايريها مع إشارة خاصة ل ددات ا  . 04ص: ، 2007مد حسن يوسف، 
زائرية املدرجة  سوق آوراق املالية(، رسالة ما  3 صص بن عيسى رمي، تطبيق آليات حوكمة  املؤسسات وأثرها على آداء )حالة املؤسسات ا اقتصاد جستري 

 .08ص: ، 2012 – 2011وتسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
 اعتمادا على: 4
شر، القاهرة، - ودة، اجملموعة العربية للتدريب وال وكمة الرشيدة: فن إدارة املؤسسات عالية ا صر، ا مد أبو ال ، مدحت   .50-49ص ، 2015الطبعة آو
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ظمات؛ قيق االن - شآت وامل  ضباط املا اإلداري والسلوكي  كافة امل

ظمات  - افسية للم صيص أمثل للموارد ما يزيد  القدرة الت يدة  اجملتمع إ توزيع و وكمة ا تؤدي ا
 والشركات؛

ع القرار؛ -  بث السلوكيات وآخالقيات وخلق بيئة تتوافر فيها الشفافية، ما  سن من عملية ص

ظور الدولةإن  - وكمة من م ب الفساد اإلداري واملا وتال كل أنواع التبذير  *أمهية ا تتمثل  
ية و ،واإلسراف مية الثقة بني آطراف املع  تعزيز القدرة على االبتكار التطوير؛ إضافة إ ت

وكمة وسيلة - كم،  ومن وجهة نظر اجملتمع تعترب ا  السليم التطبيق القانو تسهلرقابة وإشراف  
اكمة قق  وبالتا حسن ،للتشريعات القانونية والضوابط ا اس مبا  سري اإلدارات وضمان حقوق ال

كومة عامة؛نوعا من رضا ا  جملتمع عن أداء ا

وكمة على ثالث مستويات جغرافية تتمثل فيما يلي :مستويات الحوكمة -2  :1يتم ممارسة ا
االت  الحوكمة العالمية: - وكمة على مستوى اجملتمع العاملي، وتتعامل مع قضايا خارج  ا تكون ا وه

كومية؛  اإلدارة ا
ية: - توي على عدة مستويات، الوط  أو  الحوكمة الوط وتكون على مستوى اجملتمع الواحد، و

طقة، أو على مستوى احملليات، وميكن إدراج مستوى اجمل تمع احمللي، القومي، مستوى احملافظة أو امل
اصر الفاعلة آخرى مثل إشراك  وكمة على مستوى هذا آخري هتتم بكيفية مشاركة الع حيث أن ا

اذ القرار؛ ظمات اجملتمع املد  عمليات ا  م
ظيمية: - كومية وغري  الحوكمة المؤسسية أو الت سبة للمؤسسات ا وكمة بال وع يهتم مبمارسة ا وهذا ال

كومية ال ع ظمات مملوكة ا الس اإلدارة، حيث أن بعضا من تلك امل ادة ما تكون مسؤولة من 
ها يكون ذو ملكية عامة، مثل املستشفيات واملدارس  اص، والبعض اآلخر  م وم دارة من قبل القطاع ا

ظمات العامة.  وامل
  :قياس الحوكمة أبعاد ومؤشراتالفرع الثالث: 

Dimensions and indicators of measuring governance 

ذ       يات أواخر م صرم أعيد  القرن تسعي وكمة تعريف امل  فقط وليست عملية وأضحت هذ آخرية ،ا

 ممارسة يةوكيف ،القوة إعمال كيفية دد ال والعمليات واملؤسسات التقاليد تشمل بذلك وهى مؤسسة،
ون اعةو  ،تفضيالهتم عن ، وأساليب تعبريهم قوقهم املواط  إطار  االهتمام ذات بالقضايا املتعلقة القرارات ص

                                                                                                                                                       

ضريي، حوكمة سن أمحد ا يل العربية _  موعة ال  .21، ص 2005، القاهرة، الشركات، 
.تتعدد أنواعها تبعاً للجهة املمارسة  * ظمات اجملتمع املد ظيمية)حوكمة الشركات(، إضافة إ حوكمة م وكمة الت اك ا وكمة على مستوى الدولة، وه اك ا  ، فه

1Darine BAKKOUR, Un essai de définition du concept de gouvernance, lameta laboratoire montpelliérain 
d'economie théorique et appliquée, ES n°2013-05, p 3 et 30, Disponible sur le site: 
http://www.lameta.univ-montp1.fr/Documents/ES2013-05.pdf 
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ظر عن نوعها. وميكن التطرق ٓهم املؤشرات ال تقيس  كمه الرشادة والعقالنية  استغالل املوارد بغض ال
بثق من ثالث أبعاد رئيسية فيما يلي: وكمة وال ت  أداء ا

وكمة ديد لقد مت: أبعاد الحوكمة -1  القواعد موعة"التعريف  فأصبح وقياسها، تكميمها ميكن بصورة ا

ديث بالتا ومت ،" الدولة السلطة أساسها على متارس ال واملؤسسات 1أبعاد لثالثة معايري ستة عن ا
: 

كومات، والذي أداء ومراقبة وتغيري اختيار بعملية املتعلق البعد األول: - ه يتفرع ا  أوهلما :مركبان مؤشران ع

ني املشاركة)أي مشاركة يقيس كومة( اختيار  املواط  ودور السلطة تداول املساءلة )وسائل :وثانيهما ا

ني  املسئولني(. مساءلة  املواط
كومة بقدرة يتعلق ي:لثاناالبعد  - ه ويتفرع املتاحة، املوارد ناجحة إلدارة سياسات وإنفاذ صياغة على ا  ع

كومة أداء كفاءة يقيس أوهلما :مركبان مؤشران بدور دمات توفري )كفاءة ا هاز العامة وكفاءة ا  ا

اح البريوقراطي كومة و ها(؛  ا ظر ثانيهما أما قيق برنا جاح السياسات هذ فعالية  في  ومعايري ال

 صياغتها.  والفشل
كم طر كال واحرتام الدولة مؤسسية درجة ويقيس:  البعد الثالث - كومة أي – الرئيسيني عملية ا  ا

ني ظام السياسي  الفساد مكافحة ومؤشر القانون سيادة احرتام خالل مؤشر من هلا – واملواط ياة ال  وا

 .العامة
مية  :مؤشرات  قياس الحوكمة -2 وكمة ارتكز تقرير الت العربية على املعايري  اإلنسانيةلضبط مؤشرات قياس ا

ك اإلمنائي برنامج آمم املتحدةاإلنسانية، و   االقتصادية ، املعايري على الدو على املعايري السياسية ، والب
مية ركزت على املعايري اإلدارية  ظمة التعاون االقتصادي والت سبة أماوم قد دوقلص بال ، ال  ففي الدو

ع السياسات ة قررت ، 1996عام دوق افظي لس  ص قد ص  حول إعالن"أمستها  وثيقة  الدو ال

مو أجل من الشراكة كم أمهية "املستدام العاملي ال يد تعزيز ا  سيادة ضمان ذلك  مبا جوانبه، مجيع  ا

سني الكفاءة القانون، اصر للفساد، والتصدي العام، القطاع  واملساءلة و  الذي العمل أساسية إلطار كع

 االقتصاديات خالله من تزدهر أن ميكن
2
".  

كم الرشيد بتطبيقات كوفمان وآخرون كما ارتبط     ,Kauffmann et al. 2004, 2004 and) مصطلح ا

particularly, 2010 ) ، ك الدو ستة معايري على مستوى دول  ه من خاللحدد طرق قياس حيث الب
كم الرشيد وهي: أهم ، وال ت عترب ( Worldwide Governance Index)العامل   مبادئ ا

اذ  اجملتمع أفراد : وتع مشاركة مجيع( Voice and Accountability) المشاركة والمساءلة -أ  القرار ا
وات مؤسسية متكن ا ع القرار جملتمعوذلك من خالل ق  والتعبري الرأي حرية مبا يضمن، من التعبري عن رأيه  ص

                                                 
دوق شيخه جا وجوجون جوان 1 مية، ص لة التمويل والت وكمة،  اصر ا ، جويلية ،ع قد الدو  .26، ص 2014ال

2United Nations Economic and Social Commission for Asia and the  Pacific, What is Good Governance? , 
Available on the site: http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf, last seen :12th/11/2016. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
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ب أن،  اإلنسان قوق آساسية املعايريااللتزام بو   الدولة  القرار ومت خذي املسئولني مجيع يكون كما 
اء  دون ومؤسساته العام الرأي أمام احملاسبة ملبدأ خاضعني  . استث

ف -ب وتع  :(Political Stability and Absence of Violence) االستقرار السياسي وغياب الع
كومة. كما يتضمن  ظام السياسي وقبول مجيع أطراف الدولة به، مبا  ذلك املعارضني لسياسات ا استقرار ال
عرب عن عدم الرضا السياسي من بعض آطراف سواء من املوالني للحكومة أو 

 
ف امل هذا املعيار حجم الع

 املعارضني هلا. 
الدولة، ومدى كفاءهتا  مؤسسات إدارة أي فاعلية :(Government Effectiveness)فعالية الحكومة  -ت

ية املوارد  توظيف  ،العامقدرة الدولة على العمل  خدمة الصا دم اجملتمع، و  وواضحة بطريقة سليمة الوط
فيذ السياسات  القدرةو  إدارة آموال العامةوتتضمن   بفاعلية.على إدارة املوارد وت

ظومةوتتضمن :(Regulatory Quality) جودة التشريع -ث دد من خالهلا ال  قانونيةال تشريعاتال م
قيق مبدأ تكافؤ الفرص،أوتضمن سالمة وحقوق آفراد مهما كانت ، عالقة الدولة باجملتمع  لواهنم وتوجهاهتم و

وجود قوانني وأنظمة ل وهذا يشم .إرساء قواعد العدالة بني أفراد اجملتمعمبا يضمن  وتطبيق القوانني املشرعة
 . وتشريعات ولوائح متداولة ومتعارف عليها وشفافة

ميع ، أن : يع (Rule of Law)سلطة القانون  -ج ني ومسؤولني حك اماً  ا ضعون ومواط  وال للقانون ، 
اك  عليه ، يسمو شيء زاع القانو وه  وأن ء ،القضا حق التقاضي, واستقاللوضمان أطر قانونية وآليات ال
صوص آحكام تطب ق ياة االقتصادية  اجملتمع أفراد بني متييز وبدون عادلة بصورة القانونية وال االت ا  مجيع 

ري ات هلا ضمانة وتكون اإلنسان حقوق متفقة مع معايري القوانني هذ تكون ، وأنواالجتماعية والسياسية   و
ب أن تكون كافة آطراف واثقة من.  اإلنسان  . تطبيقها احرتام هذ القواعد ومن و

وتع عدم الرتدد  كشف حاالت الفساد   :(Control of Corruption)مراقبة الفساد ومحاربته  -ح
اسبتهم. ويلها للقضاء وكشف الفاسدين و  الدولة و

ظر     اص احملور إ وبال  لدى أولوية تل ال أهم القضايا يعد أحد أنواعه(، الفساد )بكافة مبقاومة ا

ك  جهود ملعظم آساسي واملعوق ،التخلف ظواهر من وراء الكثري الرئيسي السبب لكونه نظرا ،الدو الب

مية  من يكونون ما وهم عادة آساسيني، للفاعلني اإلشارة خالل من تعريفه يتم أن ميكن والفساد .الت

اصب أصحاب ظام  الرفيعة امل تهم استدامة إ الفاسدة املمارسات وراء من ويهدفونالسياسي  ال  هيم

اصبهم استغالل إساءة خالل السلطة من على افع لتحقيق م قيق تضمن شخصية م  .اهلدف هذا هلم 

*بالكليبتوكراسي  الفساد صور أشد  يسمى ما االسرتاتيجيات هذ بني ومن
(kleptocracy) وغريها من 

                                                 
ظام السياسي املسمى  * ع  بدايات القرن التاسع عشر، ليصف ال اص من ”حكم اللصوص“هذا مصطلح اصط ، الذي يسمح بالفساد و سرقة املال العام وا

اصب اإلدار  ظام السياسي يسمون خالل تسهيل استغالل امل كلما ”. كليبتوكراتس“ية و السياسية من قبل القائمني على مرافق الدولة، و املستفيدون من هذا ال
ياراهتا االنتخابية اصة  ظم الدميقراطية، كلما كان على القواعد الشعبية أن تراجع املعايري ا  . انتشر هذا الوضع  ال
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 احملاباة من الكثري مل توزيعا الفساد لتتضمن أشكال جاءت وبالتا .والرشوة  كاالختالس الكثرية الصور

افع املالية خالل املوارد من واملواالة الود لشراء وكمة   والفوائد وامل السياسية. وميكن تلخيص مبادئ ا
:  الشكل املوا

 : مبادئ الحوكمة(4-2)الشكل رقم

 

دمية تطبيقا على قطاعات الرعاية الصحية آولية  المصدر: وكمة الرشيدة  القطاعات ا يامسني خضري،دليل تقييم ا
 .07،ص 2014والتعليم آساسي وميا الشرب والصرف الصحي، مركز العقد االجتماعي،مصر،

يدة       وكمة الرشيدة ما هي إال  اإلدارة ا ا أن ا ؤسسات  الدولة من ميع املمن الشكل أعال يتضح ل
وآليات، وممارسات تقوم على الشفافية، املشاركة ، سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتسعى  خالل سياسات

ني، واالستجابة الحتياجاهتم، وتتحرى الكفاءة للوصول بالسياسات  لتحقيق العدالة، وعدم التمييز بني املواط
دمات ٓعلى مستوى من الفعالية و  ني.وا ودة ي رضي املواط  ا

قيق     حقوق امللكية واملساواة واملشاركة وحرية املسألة ومحاية العدالة إن تطبيق هذ املبادئ سوف يؤدي إ 
د مو معدالت رفع  ي سهم مبا القومي االقتصاد  الثقة وزيادة السلطة استغالل من وا االقتصادي وإدامة  ال

مية تلف املموعات اجمل ورغم وجود هذ  .الت ديد  اهج شديدة التباين   ختلفة من املؤشرات ال تستخدم م
وكمة،  وكمة املزمن إال أهناجوانب ا تيجة واحدة متسقة وهي ضعف ا رج ب   .مجيعا 

موعات املؤشراتحيث     ذ عامالقطرية  املرشد الدو للمخاطر"ضمن تشري إحدى   ضعف إ"1980 م
وكمة بوجه عامجودة  وكمة العاملية"وجاءت نتائج ، ا موعة بيانات -مؤشرات ا ك الدو"عدها أ وهي   "الب

.  "مماثلة ملؤشرات "املرشد الدو للمخاطر الق طرية  كما هو موضح  الرسم البيا املوا
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 سجل التقدم العالمي في الحوكمة:(5-2)الشكل رقم
 
 
 

  حوكمة اإلنفاق العموميالمطلب الثاني: 
 
 

، جويلية شيخه جا وجوجون جوان المصدر: قد الدو دوق ال مية، ص لة التمويل والت وكمة،  اصر ا .26، ص 2014،ع  

مية  امليدان ، أن(5-2)يتضح من الشكل رقم     ظمة التعاون والت أعلى  سجلت االقتصادي بلدان م
اطق العامل قيض من ذلك كانت درجات 2011و  1996 مجيع املؤشرات  عامي  الدرجات بني م . وعلى ال

وب الصحراء هي آد  عام  طقة إفريقيا ج اء ما تعلق باالستقرار 2011م السياسي وعدم اللجوء . باستث
ف، وإبداء الرأي واملساءلة  .للع

وكمةوجدير بالذكر أن      طقة إ أخرى أداء ا صر، سجلت  علىف يتباين من م أمريكا سبيل املثال ال ا
ية ا على مدارأداء  الالتي د أهنا  متباي ايب،  انب اإل ة املاضية. فعلى ا مس عشرة س حققت نوعا من ا

طقة.  االستقرار السياسي، على غرار التقليل من الصراعات وآعمال اإلرهابية   الرغم من ىعلبلدان امل
زويال. و عدد من البلدان،اهلكال شهدهتا ،نتكاساتبعض االحدوث  ها شيلي وكولومبيا  دوراس وف وم

سن اإلدارة وكمة االقتصادية، وال سيما من حيث  االقتصادية  واملكسيك وبريو، حدث تقدم  أهم جوانب ا
زيد من الشفافية لضبط أوضاع املالية العامة، وإبداء م ومتهيد السبيل والتخفيف من معدالت التضخم،الكلية، 

وك املركزية، واملشرتيات العامة  املوازنات لكن هذا التقدم  . ذات الكفاءة بدعم من وزارات املالية والب
وكمة الرشيدة على املدى  سياسات االقتصاد الكلي مل تكتمل بإرساء   كثري من البلدان، وخاصة الطويلا

وكمة العاملية بأن الركود أصاب فعالية  لة املستمدة من مؤشراتاإلصالحات السياسية واملؤسسية. وتفيد آد ا
كومة والسيطرة على طقةالفس ا ما تدهورتاد والصوت واملساءلة  امل ظيمية وسيادة القانون  ، بي ودة الت ا

 . بوجه عام
ة  هناية ففي     ية بعد، 2013س وكمة  أمريكا الالتي درج معظمها مثيالهتا   جاءت جودة ا اطق ال ي امل

اء التحول من ت فئة الدخل املتوسط،  مثل أوروبا الوسطى والشرقية، ال حققت تقدما أث

ظام القائم على السوق واالنضمام إ طقة  نظام التخطيط املركزي إ ال اد آورويب. وباملثل، حققت م اال
ية  كثري م  شرق آسيا كومة وسيادة القانون  ن أبعادتفوقا على أمريكا الالتي وكمة، مبا فيها فعالية ا ا
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زء أ-(6-2الفساد كما هو موضح  الشكل رقم) والسيطرة على اء ، ب-ا )وهو  عد الصوت واملساءلةب  استث
ية( سبية لدى أمريكا الالتي  .1من مواطن القوة ال

اطق (: 6-2)الشكل رقم العالمتباين أداء مؤشرات الحوكمة في عدد من م

 
، سبتمرب  المصدر: قد الدو دوق ال مية، ص لة التمويل والت  .22-21، ص 2015دانييل كوفمان، تأثري الفساد، 

، ي       ية أد من املستوى  أنالحظ من خالل الشكل أعال  املتوسطمتوسط مراتب البلدان  أمريكا الالتي
وكمة عدا الصوت  تل أمريكا  واملساءلة الذي يتجاوزالعاملي  كل مؤشرات ا املستوى الوسيط بالكاد. و

ية مرتبة ضعيفة سبة لألمن الشخصي الالتي ص )إعمال( سيادة القانون. وبال تل  للغاية فيما  رائم،  وانتشار ا
فاض طقة مرتبة بالغة اال طقة تعتمد اعتمادا كبريا جدير بالذكر أن  و ،امل اك عدة بلدان  امل  على السلعه

فط واملعادن.  وكمة والسيطرة على الفساد  د أنعادة ما  آولية، وال سيما املوارد الطبيعية مثل ال فيها حالة ا
ية طقة. وتشري آدلة أسوأ  متوسط البلدان الغ املستمدة من كل  بالثروات االستخراجية مقارنة ببقية بلدان امل

اطق، مبا فيها أمريكا  ية، إ أن البلدانامل ائية  الالتي م فرصة الدورة السلعية االستث ية باملوارد عموما مل تغت  الغ
وكمة تراجع الصوت واملساءلة  كثري من ، كما تشري البيانات إ  العقد املاضي إلجراء إصالحات  ا

ية، ها أمريكا الالتي اء تلك الفرتة، وخاصة حيث زادت القيود على اجملتمع املد)  البلدان، وم بعض   أث
فط،( باإلضافة إ السيطرة على الفساد، ما ية بال عدا  كولومبيا والربازيل على سبيل املثال،  البلدان الغ

زء6-2، كما هو موضح  الشكل رقم)وسيادة القانون  .-ب-( ا
 Public Expenditure Governance  المطلب الثاني: حوكمة اإلنفاق العمومي

ظرية املالية أو املوازنية      اهات والرؤى ال تفسر مفهوم حوكمة اإلنفاق على اعتبار أن ال  La"اختلفت اال

théorie budgétaire"  وكمة وكمة أو الرشادة االقتصادية وقسم يعا ا قسم إ قسمني: قسم يعا ا ت
ا هو القسيالسياس فعة الفرد  إطار من العقالنية ة، وما يع به موضوع قيق م م آول والذي يركز على 

كومية ة تكاليف ونتائج الربامج ا . وسوف نتطرق من خالل هذا املبحث والرشادة من خالل حوكمة وعقل
:  مفهوم حوكمة اإلنفاق العمومي وأهم الوسائل واآلليات الكفيلة بتحقيق ذلك.  إ

                                                 
1
، سبتمرب    قد الدو دوق ال مية، ص لة التمويل والت  .22-21، ص 2015دانييل كوفمان، تأثري الفساد، 
  ا  .Musgraveميثل هذا اال

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUidrD3ordAhXPzaQKHbLICSEQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.acode-u.org%2FFiles%2FPublications%2FPRS_74.pdf&usg=AOvVaw2YBcJAPo18I-GRW5kvkOyR
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 ?What is Public Expenditure Governance العمومي اإلنفاق الفرع األول : ماهية حوكمة
ها االقتصاد العاملي       يعترب موضوع حوكمة اإلنفاق من املواضيع املستجدة  ظل آزمات ال يعا م

د التعريف الذي يرى ٓن حوكمة اإلنفاق هيونتيجة لذلك فقد تعددت  العمل على "تعريفها، ومن أمهها 
فاعلية اإلنفاق بالقدر الذي ميكن معه زيادة قدرة االقتصاد الوط على متويل ومواجهة التزاماته الداخلية زيادة 

ارجية مع القضاء على مصدر التبديد واإلسراف إ أد حد ممكن  . 1"وا
وانب املاليةوإذا حصرنا مفهوم ح    " ف، وكمة اإلنفاق  ا وكمة والرشادة االقتصادية تع حسن التعامل مع ا

ظر إ مفهوم  مما يوحي بأن املسألة ذات شقني، البد من مراعاهتا  نفس الوقت. ،آموال كسبا وإنفاقا كما ي
ة  قيق أكرب نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا اإلنفاق إ أعلى درجة ممك حوكمة اإلنفاق على أنه 

اولة  فقات العامة وأقصى ما ميكن تدبري من املوارد والقضاء على أوجه اإلسراف والتبذير و قيق التوازن بني ال
  .2العادية للدولة

موعةعلى  أيضا رفتع  وقد      ظم القوانني من أهنا: " ودة قيق إ هتدف ال وال  عن آداء،  والتمييز ا

اسبة آساليب اختيار طريق زئي  .3" الدولة وأهداف خطط لتحقيق والفعالة امل وكمة مبفهومها  ا وإذا أخذنا ا
انب التسيري العقال ملوارد الدولة ميكن تعريفها على أهنا: ظم واملتعلق  موعة من اإلجراءات والقوانني وال "

ودة والتمييز  آد قيق ا اء، عن طريق والقرارات، ال تضمن كل من االنضباط، الشفافية والعدالة، هبدف 
كوميةترشيد تصرفا ة لكافة  ت اإلدارات ا افع ممك قق أفضل م  استغالل املوارد االقتصادية املتاحة، مبا 

: 4آطراف ذوي املصلحة واجملتمع ككل".  وميكن تلخيص هذ املفهوم  الشكل املوا
 وكمةح:مفاهيم ال(7-2)الشكل رقم

 
دمية تطبيقا على قطاعات الرعاية الصحية آولية  المصدر: وكمة الرشيدة  القطاعات ا يامسني خضري،دليل تقييم ا

 .08ص  ، 2014 مصر، والتعليم آساسي وميا الشرب والصرف الصحي، مركز العقد االجتماعي،

                                                 
عم، أمحد فريد مصطفى 1 امعة، االقتصاد املا الوضعي واإل، أمحد عبد امل درية، سالمي، مؤسسة شباب ا  .72،ص 1999مصر، اإلسك
زائر  2 قيق التوازن االقتصادي" ـ حالة ا زائر،2004ـ1990درواسي مسعود" السياسة املالية ودورها   ، 2004ـ دكتورا دولة، كلية االقتصاد والتسيري، جامعة ا

 .172ص 
سني دلول، حوكمة الشركات ودورها  التقييم العادل لألسهم العادية  3 كيم، عماد عبد ا ) دراسة تطبيقية  سوق العراق لألوراق املالية(، هشام طلعت عبد ا

ة  77لة اإلدارة واالقتصاد، العدد   .47، ص:  2009س
4
امعية، مصر    سابات وحوكمة الشركات  بيئة آعمال الدولية املعاصرة، الدار ا  .17، ص: 2007عبد الوهاب علي، شحاته السيد شحاته، مراجعة ا
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كمه الكفاءة والفعاليإن  مبجموعة من  االلتزاميستلزم ة قيق آهداف املرجوة من عملية اإلنفاق  إطار 
 :1الضوابط وال ميكن حصرها 

فقات العامة - جم آمثل لل  ؛ديد ا

فقات -  ؛فرض الرقابة على ال

ب اإلسراف والتبذير - رص على   ؛ا

ظيمات املشرعة من السلطة. -  القوانني والت

قيق أكرب ناتج  إطار معقول  وعليه فإن حوكمة اإلنفاق العام هي اعتماد الكفاءة  من جهة،    من خالل 
 املسطرة من قبل الدولة. االنفاقيةالفعالية من جهة أخرى، باعتبارها مقياس لألهداف  واعتماد،  من التكاليف

  : بعض المفاهيم المرتبطة بحوكمة اإلنفاق العموميالثاني الفرع 

Some key concepts related to the Public Expenditure Governance : 
وكمة،     حاول الوقوف على طبيعة العالقة بني ا التقشف، ، كفاءة اإلنفاق العامالرشادة والعقالنية،   س
ميةو ية؟ ،الت  لتحديد طبيعة هذ العالقة هل هي تكاملية أم ترابطية متباي
 إ االرتكاز «Rationalization» الرتشيد يع مصطلح :العقالنية االقتصادية أو الرشاد االقتصادي -1

قيق 2ونوعا كما آفضل االختيارات توخي  والرشدالعقل  . ويشري هذا املصطلح إ القيام بأداء أو فعل أو 
قل والتخزين، ونظرا التصاف املوارد  آهداف املطلوبة بأقل وقت وجهد وتكاليف، دون أي هدر  عمالت ال

درة، فكان الب د من الرتشيد من استخدامها حفاظا عليها من سوء االستخدام أو اإلسراف أو التبذير فيها، بال
 .4"َوَل ُتْسرِفُوا إِنَُّه َل ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ " ، لقوله تعا3مبع االعتدال  االستهالك واالستخدام السليم للموارد

ا أما إذا ،واستقام اهتدى أي ورشادا ر ْشدا، ،رشد فعل من هو اللغوي املع  " الرتشيد " لفظ إن     قل

5رشيد وقرار وحكيم صائب أنه أي رشيد فالن
 على يدل ما بكل متصل مصطلح وهو"العقالنية" ومصطلح .

طق طقي وبعقالنية التفكري على القدرة "وميثل امل "امل
6. 

ه ، الرشدصفة  أي االقتصاديفكرة الرجل إ  "*هربرت سيمون"تطرق وقد     االرشد  يعتربلك ذ  ا
موعة، نسبية مسألة القرارات  اهات هذاوالسلوك اإلنسا ، موعةو القيم  كمها  اومن ،السلوك ا  ه

                                                 
ية"، مذكرة ماجستري ، كلية االقتصاد والعلوم ا 1 يب، "اآلثار االقتصادية واالجتماعية ملوازنات السلطة الفلسطي إلدارية، جامعة آزهر، نبيل مجال سليم عبد ال

 .93-92، ص 2012
افظ عبد نائل 2 ، العدد السابع، اجمللد ، والدراسات للبحوث مؤتة آردن" ،  العامة لإلدارة املركزية آجهزة  العام اإلنفاق ترشيد العواملة،" ا  1992 الثا

 .39 ص
3 ، شر، القاهرة،الطبعة آو ودة، اجملموعة العربية للتدريب وال وكمة الرشيدة: فن إدارة املؤسسات عالية ا صر، ا مد أبو ال  .2015مدحت 
 .31سورة آعراف، اآلية    4
جد 5 ان املشرق، دار الثانية، الطبعة املعاصرة، العربية اللغة  امل  .555 ص ، 2001 ، لب

6 John WHALLEY, Rationality , Irrationality and economic cognition ,cecifo working paper n. 1445 category 
10 empirical and theorical methods, Ontario, N6A 5C2 Canada, 2005, p07. 
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تائج ال ستعقبمبجموعة  تامةالقرار على دراية  متخذأن  افتراضميكن ال كما أن ، كل حل مبجموعة  ال
ل ٓن ذلكالدراسة، للمشاكل موضع لول املثلى ا إ لوصول ا يستطيع القرار ال متخذ  هذ  آمثل ا

ية يصلح لفرتة ال قد الفرتة  أخرى. زم

 من للتخفيف وذلك استخدامه حني الرشد ملفهوم نوعي معيار يضيف أن "سيمون هريبرت" اقرتح فقد لذلك   

  اآليت: إ آفراد سلوك  الرشد مفهوم بذلك فقسم واقعية، و بساطة أكثر جعله و املفهوم هذا تعقيد

فعة تعظيم إ يسعى الذي الصحيح السلوك يعكس وهو ي:الموضوع الرشد - ة، حالة  امل على  ويقوم معي
 .نتائجها و لالختيار املتاحة البدائل عن الكافية املعلومات توافر أساس

صول إمكانية تعظيم إ يسعى الذي السلوك عن يعرب وهو :الشخصي الرشد - فعة على ا ة  حالة  امل معي
 واالختيار املفاضلة على اإلداري قدرة من د ال الضغوط و القيود أخذ بعد املتاحة، املعلومات على باالعتماد

1االعتبار بعني
. 

سني     سبان أكثر من رفع متوسط املعيشة و متوسط إن العقالنية االقتصادية الشاملة تستدعي آخذ با
اتج لتوفري  فيض نصيب أكرب من ال الدخل الفردي؛ إذ تقتضي تدخل الدولة  إعادة توزيع الدخل، و

دمات آساسية ظر عن مستويات الدخل لكل فرد  ا ، وهذا ما يعكس آهداف ٓفراد اجملتمع بصرف ال
وكمة والعقالنية  تسيري موارد الدولة.  املتوخاة من ا

ا إليه، رغبة من الدول   :Austerity التقشف -2 كثريا ما نسمع  هذ آيام عن التقشف والدعوة إ اال
اولة  ب التبذير و قيق نوع من الرشادة  استهالك مواردها خصوصا  الدول أحادية املورد، بدعوى   

ة استغالل املوارد. وعليه ف فيض اعقل كومي أو رفع لتقشف هو السياسات ال تستهدف  حجم اإلنفاق ا
ب اتج  الضرائب هبدف خفض عجز امليزانيات العامة للحكومات و سبة من ال كومية ك تصاعد الديون ا

اد اء الكساد أو الرتاجع ا كومات إ السياسات التقشفية أث ، وغالبا ما تلجأ ا ملستويات  احمللي اإلمجا
شاط االقتصادي، أمال  أن تؤدي ت سني آوضاع االقتصادية، أو، من وجهة نظر ال لك السياسات إ 

مو،  الوقت الذي يرى  أنصار سياسات التقشف شاط وارتفاع معدالت ال االقتصادي، إ توسع مستوى ال
اهضو سياسات التقشف أهنا، على العكس من ذلك، دائما ما يصاحبها ارتفاع  معدالت البطالة  فيه م

فاض  معد مو االقتصاديوا  :نذكر ما يلي أسس التقشف الرشيدومن  .2الت ال

                                                                                                                                                       
در  * جامعة كارنگي شهري   سابق-وأستاذ وعامل نفسي وعامل سياسة أمريكي اقتصاديهو ، Herbert Simon (1916-2001)هربرت سيمونألكس

اثه حول ميلون فس املعر، وكانت أ اسوب، علم ال  .والعلوم السياسية، علم االجتماع، فلسفة العلوم، اإلدارة، االقتصاد، اإلدارة العامة، علوم ا
قل "دراسة حالة شركة نفطال"، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة املاجستري،كلية الع 1 م لوم االقتصادية وعلو بن سبع إلياس، استعمال آساليب الكمية  إدارة ال

 .76ص  ،2009/2010،سانالتسيري، جامعة أبو بكر قايد تلم
شور على الرابط:06/02/2015 "اقتصاديات التقشف"، ،إبراهيم السقا مد2   ، مقال م
 c0bd2857d2de-9153-4fc2-f595-https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/0b6876aa:15/05/2016، تاريخ اإلطالع. 

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/servlet/aa/pdf/0b6876aa-f595-4fc2-9153-c0bd2857d2de
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ب أن تكون عادلة ومتوازنة ود  ،إن خطة التقشف  اإلنفاق العام  ميع ب يا وتفصيليا  ليال ف مما يتطلب 
قق وفورات مالية  ب أن يتم التقشف. فاملطلوب  إعداد خطة تقشف ناجعة  اإلنفاق لتحديد أين وكيف 

ب أن أيرا معظم االقتصاديني أن  أكرب من آعباء االقتصادية  واالجتماعية احملتملة. وما ي خطة تقشف 
د إ ها اضحةو  أسس معايري و تست شودة م قق آهداف امل دية و  :1، ومن أمهها نذكرح تكون ناجعة و

 مراعاة العدالة االقتصادية واالجتماعية  توزيع أعباء التقشف؛ -

قوق املكتسبة واملشروعة للموظفني؛ -  احملافظة على ا

اص؛ - افسية القطاع ا مو االقتصادي وت  اإلبقاء على فرص ال

دمات آساسية املقدمة للجمهور مثل التعليم والرعاية الصحية واالجتماعية؛ اسعدم املس -  ودة ا

ها مبعدالت البطالة والفقر؛ - ني خصوصا ما يتصل م  مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواط

دوق املسؤولية االجتماعية( . - مل بعض آعباء)ص اص    ضرورة مسامهة القطاع ا

ذ شيوع أفكار تظهر  ةاقتصادي أو الرشادة أو العقالنية مصطلحات رتشيدكن قوله هو أن الما مي     املدرسة  م
الكالسيك  شخصية الرجل االقتصادي الذي يتميز بالرشد  اإلنفاق واالستهالك  هاالكالسيكية، وقد مثل

فقات، وعدم إنفاق املال  القطاعات أو  واالستثمار. فالرشد هو العقالنية  استخدام آموال واملوارد وال
واتج  فع والفائدة، وال تعود بإيرادات وأموال ك دمات ال ال تعود بال ها  السلع أو ا وفوائض تستفيد م

ه كثريااملستقبل يد ع . وعادة ما ، ومصطلح التقشف ما هو إال ترمجة وتعبري آخر عن هذا الواقع والذي ال 
وات الرخاء قبل  رتم شعوهبا، وذلك  س رتم نفسها و كومات ال  فقات من طرف ا يستخدم ترشيد ال

ديث يتطلب استخ وات آزمات. فالتسيري ا دام الرتشيد  كل آوقات وليس  آزمات فقط، خاصة  س
فقات وضمان التمويل  املستقبل كخطة إسرتاتيجية.  أوقات الرخاء االقتصادي، وذلك هبدف التحكم  ال

كومات  حالة آزمات ونقص مصادر التمويل.  أما التقشف فيبقى آخر مرحلة ميكن أن تلجأ إليها ا
طلق آول  :ق العامكفاءة اإلنفا -3 تة، حيث تعترب هذ آخرية امل وكمة والكفاءة عالقة ترابطية  إن عالقة ا

ه من نتائج، وكمة وما ترتتب ع ليل على دراسة آساس،   Efficiency الكفاءة ليل يرتكز إذ لعملية ا  و
  Performance آداء مفهوم عن تلف فهو مث، ومن. Outputs واملخرجات ، Inputsاملدخالت بني العالقة

ليل على يركز الذي  تستهدف فالكفاءة   .املدخالت انب االلتفات دون فقط، املخرجات جانب دراسة و

ة املخرجات تعظيم طريق عن وذلك ،)املوارد أو( آمثل للمدخالت االستغالل قيق ا  قدر استخدام عن ال
2املخرجات تلك من معني قدر على للحصول الالزمة املدخالت تقليل أو املدخالت، تلك من معني

. 
                                                 

كومي اإلنفاقاالت الرتشيد والتقشف  حول "تقرير  1   ، متوفر على املوقع:2015العامة، ديسمرب  املوازنة شفافية لدعم آهلي قالفري "،ا

palestine.org/data/itemfiles/545805ffcaa8e576f881b571c6645023.pd f-http://www.aman:15/05/2016، تاريخ اإلطالع. 

 :العام، انظر إ اإلنفاق كفاءة مبفهوم يتعلق فيما 2

- Ulrike Mandl, Adriaan Dierx and Fabienne Ilzkovitz, "The Effectiveness and Efficiency of Public Spending", 
Economic and Financial Affairs, Economic Papers, N.301, European Commission, February 2008, P.2, 
availabble at:   

http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/545805ffcaa8e576f881b571c6645023.pd%20f
http://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/545805ffcaa8e576f881b571c6645023.pd%20f
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ليل الكفاءة     ا أن  ظر إ مفهوم الكفاءة يتبني ل طبقوبال   صورة املتمثلة فاملدخالت العام، اإلنفاق على ي

كومة تسعى ال املختلفة املخرجات على للحصول هفيوظ تمت عام إنفاق  .اإلنفاق ذلك خالل من لتحقيقها ا

 الكفاءة تلك مستوى يرتفع يث العام، اإلنفاق كفاءة مدى لتحديد املخرجات إ املدخالت نسبة وتستخدم

فضت كلما أو املستخدمة، املدخالت أو اإلنفاق من معني بقدر مقارنة املخرجات نسبة ارتفعت كلما  نسبة ا

صد التمييز بني كفاءة املدخالت وكفاءة وق. املخرجات من معني قدر إلنتاج الالزمة املدخالت أو اإلنفاق
 :  احملرجات نستعني بالشكل املوا

ى كفاءة اإلنفاق العام(8-2)الشكل رقم ح  : م

 
 لة ، (2013-2006)مد علي موسى املعموري، قياس كفاءة اإلنفاق العام  االقتصاد العراقي للمدة المصدر:

     .248، ص 2017، 23اجمللد ، 96 العدد ،العلوم االقتصادية واإلدارية 
ا الشكل رقم    حيث البلدين ، "A"،"B"،"C" هية بني ثالث بلدان ءاختالف درجة الكفا ،(8-2)يبني ل

"A،" "B " هلما نفس املستوى من اإلنفاق""X1 " ميثل املدخالت، ولكن البلدA أعلى ما ميكن من " يحقق
ح ، Y1"املخرجات" ما البلوهي على حدود م قق مستوى أقل من املخرجات  مبقدار  "B"  دالكفاءة ، بي

بأقل ما " B" فيحقق القدر نفسه من املخرجات للبلد "C"  لدوبذلك يعد هذا آخري ، أما الب"، A"بلدعن ال
ح هو B،" ميكن من املدخالت وهو بذلك يعد أكثر كفاءة من البلد "، وما نستوضحه من خالل هذا امل

افظ على ملستوى ثابت من املخرجات مع وجود  خيارين للوصول إ مستوى الكفاءة إذ ميكن لبلد ما أن 
ال  "، Input Efficiency "ضبط وتكييف كمية املدخالت الضرورية وهذ تدعى كفاءة املدخالت كما هي ا

ال  "، C" دللبل " A،" "B" البلدينكما ميكن للبلد أن يستخدم مستوى ثابت  من املدخالت كما هي ا

  ." Out put Efficiency "دون تغيري لتحسني مستوى املخرجات ، وهذ تدعى كفاءة املخرجات

                                                                                                                                                       
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication11902_en.pdf 
- Miguel St. Aubyn, Alvaro Pina, Filomena Garcia and Joana Pais, "Study of The Efficiency and Effectiveness 
of Public Spending on Tertiary Education", Economic and Financial Affairs, Economic Papers, N.390, 
European Commission, November 2009, P.5,availabble at: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16267_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication11902_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16267_en.pdf
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ا أن      فها نظرا ملا معقدة، عملية العام اإلنفاق كفاءة قياس عمليةمما سبق يتجلى ل  ظل  صعوبات من يكت

كومي رجات بيع عدم جانب إ العام، اإلنفاق أهداف تعدد  خالل من آحوال أغلب  القطاع ا

 هذا .املخرجات تلك كمية ديد صعوبة وكذا لتلك املخرجات سعرية بيانات توافر عدم مث ومن السوق،

ارجية العوامل تأثري عزل وفصل صعوبة إ باإلضافة  .1العام اإلنفاق كفاءة  بدورها تؤثر وال احمليطة ا
طلق لرتشيد و   أن وصفوة القول    فقة العامة هي م  تستهدفخصوصا وأهنا اإلنفاق العام، حوكمة كفاءة ال

ة وبتكلفة أقل.  آمثل االستغالل قيق فعة ممك  للموارد املتاحة لتحقيق أقصى م
مية االقتصادية: -4 وكمة فهومم طرح اقرتن الت موية املفاهيم من بغري الدولية املؤسسات  أدبيات ا  الت

مية لتحقيق ضروريا وشرطا مطلبا أساسيا باعتبار د الت امية الدول  الفقر من االقتصادية وا  .2ال
ميةف   مو االقتصادي لتحقيق آجل طويلة اقتصادية هي سياسة االقتصادية الت قيقي الوط الدخل وزيادة ال  ا

ية خالل فرتة لالقتصاد مية معدل كان وإذا طويلة، زم  الفرد دخل فإن متوسط السكان، منو معدل من أكرب الت
قيقي وكمة .3سريتفع ا ظور من أما ا مية م كم" هبا فيقصد اإلنسانية  الت  ويصون ، يعزز ويدعم الذي ا

 واالجتماعية االقتصادية وحرياهتم وفرصهم البشر وخياراهتم قدرات توسيع على ويقوم اإلنسان، رفا

سبة والسياسية،  4."فقرا اجملتمع أفراد ٓكثر السيما بال
وكمة بني العالقة وقد تتباين     مية ا ك" دراسة ، فحسباالقتصادية والت مية ب   2013عام  "اآلسيوي الت

وكمة جودة مراتب حول مدى ترابطية مية، نتائج سن مع املرتفعة ا  آليات ثالث  الدراسة ونظرت الت

قل وكمة مزايا ت تائج إ الرشيدة ا  الفقراء؛ بني وخاصة الدخل، من الفرد نصيب ارتفاع: وهي اإلمنائية، ال

سني مية على العام اإلنفاق على القدرة لزيادة الضرييب التحصيل و  نفقات فعالية وزيادة االجتماعية؛ الت

مية دمات وتقدمي االجتماعية الت تيجتني التحليل خرج وقد .العامة ا  :رئيسيتني ب

                                                 
1 Ulrike Mandl, et al., Op. Cit., P.2. 

- Francesco Grigoli and Eduardo Ley, "Quality of Government and Living Standards: Adjusting For The 
Efficiency of Public Spending", IMF Working Paper, WP/12/182, International Monetary Fund, Washington, 
July 2012, P.4, at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12182.pdf 
- Diana Mihaiu, Opreana Alin, and Marian Cristescu, "Efficiency, Effectiveness and Performance of The 
Public Sector", Romanian Journal of Economic Forecasting, N.4/2010, 2010, at: 
http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_10/rjef4_10_10.pdf  

2
  :  أنظر إ

كم إدارة ، املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامج - مية دمة ا    . ذكر سبق مرجع ، املستدام البشرية الت
ك - ، الب مية  تقرير الدو كم ، أفريقيا ومشال آوسط الشرق  الت يد ا مية ٓجل ا ية سني أفريقيا، آوسط ومشال الشرق  الت  ، واملساءلة التضم

2003.  
امعيةاالقتصادمبادئ بكري،  كمال 3 شر ، الدار ا ان، ، بريوت،لل  .417، ص  1986 لب

4
ظامالببالوي،  حازم    . 45، ص 2000الكويت،  ، املعرف عامل سلسلة ،راملعاص الدو االقتصادي ال

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12182.pdf
http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_10/rjef4_10_10.pdf
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وكمة سن عموما يرتبط العاملي، املستوى على -أ وكمة مؤشرات معظم  ا  تبادليا ارتباطا العاملية ا

تائج بتحسن فاض أي  :اإلمنائية ال مية مؤشرات وارتفاع املدقع، الفقر معدالت ا  عدم وتراجع البشرية، الت

سني...؛ بني املساواة  ا
وكمة ضعف أن -ب ية تطوير يعيق ا مية على آمهية بالغ قيدا ميثل التحتية، مما الب  .1املستقبلية الت

اولت ال الدراسات عموما ما ي ستشف منو    مية عالقة ت وكمة الت  :إ العالقة هتدفهذ  أن ،با

مية - ية ت ضر وتشمل :شاملة وط  .والرجل املرأة فيها مبا والفئات الطبقات االجتماعية ومجيع والريف ا

مية - ية والدول الدول بني للثروة العادل التوزيع إ هتدف ة:عالمي ت  دولية عالقات وتؤسس ،الفقرية الغ

 .اإلنسا االحرتام واملشرتك من بقدر تتسم

مية - يا مستدامة ت الية  آجيال مطالب تضمني إ وهتدف :زم  .الالحقة وآجيالا
وكمة فإن وعليه    صر متثل  ا مية االقتصادية فتطبيق اأساسي اع مو والت وكمة  لل سوف يؤدي إ مبادئ ا

د من استغالل السلطة وزيادة الثقة  االقتصاد  قيق العدالة واملساواة واملشاركة ومحاية حقوق امللكية وا
مو  الوط  .االقتصاديمبا يسهم  رفع معدالت ال

         Public expenditure governance procedures حوكمة اإلنفاق العمومي إجراءاتالفرع الثالث: 
فقات ،  تتضمن حوكمة اإلنفاق ضبط ال د آد وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير واإلسراف إ ا

اولة االستفادة القصوى من املوارد االقتصادية  فقات غري الضرورية، وزيادة الكفاية اإلنتاجية، و وتال ال
وكمة وعلى ضوء هذا  والبشرية املتوفرة. اإلنفاق وملواجهة ميكن تقسيم اإلجراءات والوسائل ال تتخذها الدولة 

فاض اإليرادات إ قسمني:  ا
فاض  اإلجراءات والوسائل قصيرة األجل: -1 د حصول ا ت عتمد هذ اإلجراءات وت تخذ بشكل فوري، ع

د توقع حدوث عجز كبري  املوازنة العامة وذلك من  ة املالية، وع طارئ  اإليرادات العامة خالل الس
 :2خالل

ة مثال  فيض مصاريف السفر - أ سبة معي قالت والبعثات الدبلوماسية)ب  (؛%25والت

فقات الضيافات واملهرجانات؛ - ب فقات التشغيلية ك  فيض ال

فيذ، وكذلك مستحقات تأجيل صرف مستحقات املقاولني للمشا - ت ت الت وآجهزة  موردي اللوازمريع 
 ت ال تتجاوز مبلغ معني مثال(؛ملدة من الزمن)املستحقا

                                                 
، ص  جا، شيخا 1  .27مرجع سبق ذكر
شر والتوزيع، عمان، 2 امسة ، آردن،  مد شاكر عصفور، أصول املوازنة العامة، دار املسرية لل  .370، ص2013الطبعة ا
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كومية، وتوزيعها على أساس التحكم  - ث  االعتمادات املخصصة  املوازنة العامة للوزارات واملصا ا
وي)نسبة  من⁄  ة شهري)نسب أشهر، وي ؤكد على  03من املوازنة( كل ¼ موازنة( وعلى أساس ربع س

اوز االعتمادات املسموح بصرفها خالل املدة احملددة بشهر أو  ثالث شهور؛ وجوب تقيد الوزارات بعدم 

ة)  - ج سبة معي فيض شامل، ب ود املوازنة العامة، وعلى مجيع  %25فرض  مثال(، على مجيع أبواب وب
كومية؛  الوزارات واملصا ا

فيضها،  - ح ود ال ميكن  ديد الب ود اإلنفاق فيها و كومية لدراسة ب ان  الوزارات واملصا ا تشكيل 
وكمة اإلنفا كمة.واقرتاح ما يلزم   ق وترشيد من خالل سياسات وإجراءات  

وات برنامج ترشيد اإلجراءات والوسائل طويلة األجل: -2 وات)س فيذ هذ اإلجراءات خالل عدة س يتم ت
كومة( وعة، كما وتأخذ اإل ،وحوكمة  اإلنفاق الذي تعتمد ا تشمل عدة جراءات والوسائل أشكاال مت

انب املا  انب اإلعالميجوانب، وهي ا انب القانو وا انب اإلداري، وا  :1وفيما يلي توضيحا هلا ،وا
فقات الجانب المالي: - أ كومة إلحكام الرقابة على ال وتشمل  ،يتضمن اإلجراءات املالية ال تعتمدها ا

 كما تشمل مجيع أبواب املوازنة، وميكن إيضاح ذلك كما يلي:  ،مجيع وجو اإلنفاق  املوازنة العامة

 :يلي يكون ترشيد اإلنفاق العمومي  هذا الباب كما: والتعويضاتباب الرواتب واألجور  -1-أ

إعادة توزيع الوظائف بني  ، كما ميكنإلغاء الوظائف الشاغرة)وخصوصا الزائدة عن حاجة العمل( -
كومية واإلدارات وآقسام)حسب حاجة وكمية العمل فيها(؛  آجهزة ا

ائية، بدل السكن،  التعويضاتفيض أو إلغاء  - اطق ال واملزايا املالية ال تصرف للعاملني)مثل بدل امل
قل...(؛  بدل ال

 الد؛تقليل عدد البعثات والدورات التدريبية ال تعقد خارج الب -

هم، وأكثر كفاءة   - ديثة ال تقلل من عدد العاملني وتعترب بديلة ع استخدام اآلالت وآجهزة ا
 القيام بالعمل؛

كومية أو التقليص من رواتبهم)يعترب هذان اإلجراءان من أقصى  - فيض أعداد العاملني  آجهزة ا
كومة إليهما فقات، وال تلجأ ا فيض ال إال إذا كانت آوضاع االقتصادية صعبة  إجراءات وسائل 

 جًدا(. 

فقات التشغيلية)نفقات (:  -2-أ اذ اإلجراءات التالية:باب ال سبة هلذا الباب ا  يتضمن الرتشيد بال

                                                 
 باالعتماد على: 1
، صمد شاكر عصفور، مرجع سبق  -  .374-371ذكر
،ص  - صر، مرجع سبق ذكر مد أبو ال  .50-49مدحت 
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ة   - سبة معي كومة)ب ارات املبا والد ور ال تستأجرها ا مثال(، والبحث عن بدائل  %25في إ
 بتكاليف أقل؛

كومية؛  - اء عن بعض املبا والد ور املؤجرة لألجهزة ا  االستغ

 رفع العمر الزم الستخدام السيارات وآجهزة واآلالت وآثاث)مع توفري الصيانة الالزمة هلا(؛ -

ارجية؛ -  فيض أو إلغاء بعض أنواع اإلعانات واملساعدات الداخلية وا

 واملشاركة فيها؛فيض نفقات إقامة املعارض الدولية  -

سبة هلذا الباب:باب أعمال التشغيل والصيانة:  -3-أ  يكون الرتشيد بال

كومية نفسها وإحالهلا  - هات ا ظافة إ ا ويل أعمال التشغيل والصيانة وال تب سياسة هتدف إ 
اصة)ال تتو أعمال التشغيل والصيانة(؛  مكان الشركات ا

كومية على - هات ا  القيام مبهام التشغيل والصيانة وتوفري اإلمكانيات الالزمة هلا. تشجيع ا

سبة هلذا الباب ما يلي:باب المشاريع: -4-أ  يتضمن الرتشيد بال

خفضة التكاليف وذات العائد املا السريع؛ -  إعطاء آولوية للمشاريع امل

فيذ ا - ف ملشاريع آساسية واهلامة جدات  ٓقل أمهية؛يذ املشاريع آخرى اوتأجيل ت

فيذ املشاريع الصغرية اإل - فيذ خالل مدة بطاء  ت فيذ للربامج واملشاريع الكبري، ليتم الت ومتديد فرتات الت
وات بدال من  08طويلة) وات مثال( 04س  س

كومية؛ -  اإلقالل من الزخارف والديكورات والكماليات  املشاريع ا

فيذ بعض املشاريع  - فيذها ذات الطابع ويل ت اص لت ية( إ القطاع ا االقتصادي)هلا إيراد وذات ر
 وإدارهتا؛

كومية)خالل مدة  - وات10-05إجراء دراسات دورية وشاملة للربامج واملشاريع ا ظر فيها، س (إلعادة ال
فيض االعتمادات املالية ملا ق   ها، أو يتم فع  ل ن  وعلى ضوء نتائج الدراسات والتقييم فيها، يتم  ه م

اسب مع التكلفة هلا، أو تصبح كفاءهتا اإلنتاجية  دما يصبح العائد ال يت ها(، ع إلغاؤها)أو التقليص م
خفضة.  م

هاز اإلداري ورفع مستوى كفاءته، إذ أن  الجانب اإلداري: - ب يتضمن اإلصالحات اإلدارية الالزمة لتطوير ا
هاز اإلداري الكفء يساعد  حوكمة اإلنفاق)باعتبار أنه  يعمل على استغالل املوارد املتاحة استغالال ا

انب اإلداري ما  يلي: أمثال(، ويشمل ا

ظيمية هلا؛  - كومية  وكذا اهلياكل الت مية العاملني   آجهزة ا  تطوير وت

 تطوير  إجراءات ومناذج وأجهزة العمل. -

: يشمل إدخال تعديالت على القوانني وآنظمة والتعليمات - ت انب القانو وتطويرها لتالئم ظروف البالد،  ا
انب القانو ما يلي:  ولتساهم  ترشيد اإلنفاق، ويتضمن ا
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كومية؛ - سابات ا  تطوير أنظمة وتعليمات املوازنة العامة وا

 إحكام عملية الرقابة املالية وتطوير أنظمتها وتعليماهتا وكذا أساليب ممارستها؛ -

 الشؤون اإلدارية بوجه عام.تطوير أنظمة شؤون املوظفني بشكل خاص و  -

فقات  الجانب اإلعالمي: - ث يتضمن استخدام  وسائل اإلعالم املختلفة ....إ مواطن التبذير واإلسراف  ال
ني  ، وحث املوظفني بشكل خاص)واملواط طوي عليه التبذير من خسائر وأضرار على االقتصاد الوط وما ي

 بشكل عام( على ترشيد اإلنفاق.

تاجه ميكنما      وكمة اإلنفاق العمومي  است إتباعها،  عنجر ثار ميكن أن ت  آمن البدائل املطروحة سابقا أن 
 وذلك تبعا للحالة االقتصادية للدولة:

الة السائدة حالة ازدهار ورخاء أين تصل اإليرادات العامة إ مستوى كفيل بتغطية كل  - ج فإذا كانت ا
فيض هذ  فقات العامة، فإن  فف من حدة االزدهار، ال آخرية)نتيجة إتباع سياسة الرتشيد( من شأنه أن 

زمات، وهذا ما  وات الكساد ٓو ومن ارتفاع آسعار، كما يؤدي إ حصول فائض ما يتم استعماله  س
ابية؛ ا نقول أن ترشيد إلنفاق  حالة االزدهار االقتصادي  له آثار إ  عل

خفض اإليرادات العامة، فإن سياسة الرتشيد قد يكون هلا آثار سلبية أما  حالة الكساد اال - ح قتصادي أين ت
فيض  أعداد -التقشف-على آوضاع االقتصادية واالجتماعية  البالد، فقد تؤدي )السياسة الصارمة (إ 

فيض اإلعانات فرتتفع مستويات البطالة، إضافة إ  املوظفني، مما يؤثر بشكل سليب على سوق العمل،
دودي الدخل، وقد تؤدي إ خفض  ني  والدعم على املواد آساسية، ما يؤثر سلبا على مستوى معيشة املواط
ابية فتتمثل   مو االقتصادي  البالد، أما اآلثار اإل موية، مما يؤثر على الدخل الوط وعلى ال املشاريع الت

فقات و القضاء  على التبذير واحملافظة على آموال العامة، و إعادة توزيع اإليرادات إحكام الرقابة على ال
قيق أكرب استفادة من اإلمكانيات املالية  العامة بشكل أفضل على وجو اإلنفاق اهلامة)ال هلا أولوية(، و 

 املتوفرة للدولة.

فقات العامة   فيض  ال ب أن يقع أوال على القطاعات ال  وصفوة القول أن ترشيد اإلنفاق وما يتبعه من 
فيض نفقاهتا قد  فيض نفقاهتا، أما القطاعات آخرى آساسية فإن  تاج إ  ي الح ظ وجود تبذير فيها، و

واحي االقتصادية واالجتماعية عكس على ال  .يؤدي إ نتائج سلبية ت
  نجاح حوكمة اإلنفاق العمومي عوامل المطلب الثالث:

Success factors of public expenditure governance   
ها   اج عملية حوكمة اإلنفاق العمومي البد من توافر مجلة من املتطلبات نذكر م  :ما يأيت لضمان 

 Optimal allocation of resources    الفرع األول: التخصيص األمثل للموارد
ة لإلنفاق     صيص املوارد املالية ٓوجه معي ساسيات بني الفئات ذات املصا املتعارضة  يثريإن  العديد من ا

ظر  قرارات التخصيص، وعليه فإن وجود  اقشة أو إعادة ال خاصة إذا كان اجملال مفتوح أمام إمكانية امل
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وكمة مبفهومها الفعلي، مما يع أنه حكومة قوية تواجه مثل هذ التحديات يعد أمرا ضروريا الستكم ال عملية ا
. فيذ ب توفر اإلمكانات الالزمة لت اذ القرار   باإلضافة إ القدرة على ا

 The efficiency of the administrative apparatus الفرع الثاني: كفاءة الجهاز اإلداري
ٓن توفر اإلرادة السياسية واملشاركة الفعالة  غياب جهاز  ،ونع هبا كفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارهتا   

تلف املرافق واهليئات العامة والقيام مبختلف امله قق حوكمة إداري كفء يتو اإلشراف على  ام احملددة هلا ال 
صيل اإليرادات العامةاإل د ضعف كبري   امية نفاق العمومي، حيث  ضرورة ما يتطلب  .خاصة  الدول ال

اع القدرة على التفاوض وال تكون مرهونة بوجود حكومة قوية لديها  ،سياسة اقتصادية حكيمةإرساء  من واإلق
 .من جهة ثانية حملافظة على املمتلكات العامةا علىمرهونة بسلوكيات شعب يعمل  جهة، وكذا

 Control of public expenditure programs الفرع الثالث: الرقابة على برامج اإلنفاق العام
ية التعرف على كل عمليات  وتع    هات املع تلف ا يث تستطيع  اسبية ونظام رقابة فعال،  توفر نظم 

ها من تقييم كل عملية،  االته، وميك تكريس الرقابة على مردود عالوة على ذلك العمل على اإلنفاق العام و
من هدف اكتشاف آخطاء إ هدف املسامهة   و االرتقاء ية ما يدفع العملية الرقاباإلنفاق العمومي 

وجب دمج ثالث قيم مهمة وهي التوفري ، الكفاءة والفعالية وال ورفع كفاءة اإلنفاق العام، لذلك تطوير آداء 
زاهة والعدالة اية ،االنتظام ،الصدق ،ال ذر ،الع  ؛هي مستوحاة من قيم أصيلة تقليدية كا

أوجه الرقابة على آداء، وال تع الفحص املوضوعي لألداء  قابة املالية على مردود اإلنفاق متثل أحدلر اولعل    
اضعة للرقابة، وتقارن من خالهلا  هات ا ظم وإدارة العمليات  ا ، هبدف تشخيص السياسات وال املا

تائج بالقواعد طط، وال از با رافات وبيان أسباهبا والتأكد من إدارة بغية ك ،واملمارسة بالسياسة ،اإل شف اال
قيق فاعلية  و  ديد أسباب التبذير واإلسراف، وذلك  سبيل توجيه آداء  املوارد االقتصادية بكفاءة، و

ديث عن  .1واقتصاد وكفاءة باعتبارها هلا عالقة مباشرة  العمومية آموال ىعل الرقابةو ذات السياق ميكن ا
فقات ومتابعة مالحظةباإلنفاق العمومي إذ تتمثل هذ آخرية   صيلها بصرفها يقوم ال واإليرادات ال  و

ظيمها، املوضوعة واملقاييس للقواعد مطابقتها مدى من والتحقق ذلك، القانون هلم خول الذين آشخاص  لت

2إ العمومية آموال علي الرقابة وعموما هتدف
:  

                                                 
 قيق آهداف املرجوة بأقل أثر سليب ممكن، أما الكفاءة فيقصد هبا ضمان أعلى مستوى من اإلنتاج بأقل تكلفة، أي استخد ام املوارد املالية تع الفعالية 

صول على ا د آقصى من املخرجات مبقدار معني من هذ املوارد، ويع التوفري أو االقتصاد للحصول على كميات كافية من والبشرية واملادية بطريقة تؤدي إ ا
اسبني. ة  الوقت واملكان امل  املخرجات ذات نوعية جيدة وبأقل تكلفة ممك

 باالعتماد على: 1
د من شعبان فرج،  - كم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام. وا زائر ) ا (،أطروحة دكتورا  العلوم 2010-2000الفقر. دراسة حالة ا

زائر  .92، ص3،2011/2012االقتصادية، جامعة ا
ة نشر،ص  - درية، بدون س امعية، اإلسك فقات العامة(، الدار ا  .319مد عمر محاد أبو دوح، املالية العامة)الضرائب وال
كومي التسيري لتحسني كأداة العمومية آموال على الرقابة، الوحيد عبد صرارمة 2 ظمات املتميز آداء حول الدو العلمي املؤمتر ،ا كومات و للم  جامعة ا

قوق كلية ورقلة  .137-136، ص 2005  مارس 08 09 ،يةاالقتصاد والعلوم ا
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 وعقال سليم واستعمال حسن تسيري ضمان هو للمراقبة املا اهلدف أنمن الجانب المالي:  -1

وحة، لالعتمادات ظيمية و القانونية القواعد من العديد املشرع وضع اهلدف هذا لتحقيق و املم  لضمان الت

لل مواضع عن والبحث جهة، من امليزانية إجازة احرتام  آخطاء و العمومية بآموال املساس إ تؤدي ال ا

د املرتكبة فيذ ع   .أخرى جهة من املكلفني آعوان طرف من امليزانية ت
احية من الرقابة دفته : من الجانب اإلداري -2 بغية   اإلداري التباطؤ و البريوقراطية اربة إ اإلدارية ال

سن السري ضمان قص اربة وبالتا ،وجه أحسن على مهامها ٓداء اإلدارية للمصا والسليم ا  والتقصري ال

ظيم وسوء  .العمومية واملؤسسات اإلدارات مستوى على العمل  الصرامة غياب و الت

 اإلنفاق العموميتحقيق كفاءة  ميكانيزمات المبحث الثالث:
 public expenditure efficiency  mechanisms 

فاض املخزون املا من املداخيل     إن تعقد العمليات املالية والدولية وبروز آزمات املالية،  أدى إ ا
ها، وكذا كومية خاصة الريعية م عن التحكم  إدارة مواردها  الدول معظم عجزنتيجة  تفاقم العجز املواز ا

موعة من امليكانيزمات، وهذا ما رشيدة للوصول إ آهداف املسطرة.  إنفاقيةوإتباع سياسة  ،املالية وفق 
حاول التطرق  إليها  هذا املبحث.  س

  المطلب األول: تحديد حجم تدخل الدولة في االقتصاد

Determine the size of state intervention in the economy 

جم  استخدامها لتلعب الدولة أكثر من دور     اري واالستثماري، فما هو ا إلنفاق العمومي بشقيه ا
مية االقتصادية.  كومي الكفيل بتعزيز عملية الت  آمثل للتدخل ا

 The optimal size of government intervention الحجم األمثل للتدخل الحكوميالفرع األول: 
جم آمثل لتدخل الدولة حجر الزاوية لتحقيق     فقد استقر  ،رشادة وحوكمة اإلنفاق العمومييعترب ا

ديد نسبة مابني  مايوجه لالتفاق  العام الوط من الدخل  %15و %10التقليديون لفرتة من الزمن على   ، بي
سبة ا حدود  تلف   %30تتوسع هذ ال الدول ذات اإليديولوجية التدخلية وال تتميز بالتدخل  

آنشطة االقتصادية وما يرتتب على ذلك من زيادة حجم اإلنفاق العام ملواجهة الزيادة  آنشطة ال تقوم هبا 
اتج وميكن قياس دور الدولة بأكثر من مؤشر: نسبة اإليراد العام، ونسبة اإلنفاق العمومي إ .1الدولة  إمجا ال

كومة إ إمجا العمالة.  ونسبة العمالة  ا

كومي أن   جم حكومته امل يعكس مقدار اإلنفاق ا دمات  آساس تفضيالت كل بلد  رغوب وحجم ا
ا صعودي واضح يال يريد أن  اتج االقتصادي الكلي تسري  ا كومي من ال قدمها. ولكن نسبة اإلنفاق ا

ذ  واتم معيار   ميستخدعادة ما و  ،وقد يكون جانب من هذا االرتفاع بسبب عوامل اقتصادية أساسية ،عدة س
اتج احمللي لالستدالل على تقلص أو تزايد دور الدولة  :كما يوضحه الشكل املوا  كمية اإلنفاق إ ال

                                                 
1
، ص    .57سوزي عد ناشد، مرجع سبق ذكر
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اتج المحلي(: االتجاهات الصاعدة في إنفاق الحكومة العامة)% من إجمالي (9-2)الشكل رقم  ال

 
 Models for measuring the optimal نماذج قياس الحجم األمثل للتدخل الحكوميالفرع الثاني: 

size of government intervention 
حيني    جم آمثل للدولة أخذت م مو  أوال: هنج مستوحى :إن التحليالت آخرية بشأن ا من منوذج ال

 .R.K.Vedder وال طورت من قبلR. Armey (1995 ،) أطروحة وثانيا، R.Barro  (1990)بارولـ الداخلي 

L.E.Gallaway (1998.) 
ة : « The model of « R.BARRO (1990) بارونموذج  -1 ت ، نشر روبرت بارو 1990 س مقال 

وان" يستخدم بارو "، حيث Spending in a Simple Model of  Endogenous Growth  Government ع
كومي  اتج احمللي اإلمجا كمؤشر على )دون اإلنفاق على التعليم والصحة والدفاع(االستهالك ا سبة من ال ك

ية تج  االقتصادات الوط كومي غري امل وجود عالقة سلبية ذات داللة إ  ، وقد توصل أمهية اإلنفاق ا
مو  تج يؤدي إ ارتفاع أ ، ما يعإحصائية بني هذا املتغري ومعدل ال كومي غري امل ن زيادة حجم اإلنفاق ا

مو 1الضرائب وال تؤدي إ تباطؤ وترية ال
مو الداخلي  .  هج مستوحى من منوذج ال فكرة أن  الذي طورهذا امل

مو على املدى الطويل ليل ال الدولة يتجلى  خلق بيئة  رمن املسلم به أن دو و  ، دور الدولة يبقى أساسيا  
2مواتية لالستثمار عن طريق خفض تكاليف املعامالت

كومي   . جم آمثل للتدخل ا وقد قدر بارو ا
ام  %30املقدرة بـ  ∝االقتصاد بواسطة اإلنفاق العمومي  اتج الداخلي ا كما هو موضح  ،    PIBمن ال

سب املقتطعة من الدخل القومي الكفيلة بتغطية  ،(10-2) رقم البياالشكل  ب على الدولة مراعاة ال حيث 
فقات العامة  دون مساس  ح يتم إفساح اجملال لتكوين رؤوس أموال  ،القوة الشرائية لألغراض االستهالكيةبال

 . 3إنتاجية جديدة
                                                 

1
 According to : 

- Alexandru MINEA,The Role of Public Spending in the Growth Theory Evolution, Romanian Journal of 
Econom ic Forecasting , 2/2008, P107. Available at: http://www.ipe.ro/rjef/rjef2_08/rjef2_08_7.pdf 
- Chiraz FEKI, Capital Social, taille de l’État et qualité de la  gouvernance Cas des pays de L’OCDE, consulté 
le   http://www.asectu.org/userfiles/Feki%20Chiraz.pdf#page=9&zoom=auto,-43,493 P :07. 

2
دسي،   فقات تأثريطاوش ق مو على العمومية ال زائر حالة دراسة االقتصادي  ال ، جامعة أيب بكر بلقايد، 2012 -1970 ا ، أطروحة دكتورا

 .162،ص2013/2014،تلمسان
3
، ص    مد، مرجع سبق ذكر  .85بن عزة 

http://www.asectu.org/userfiles/Feki%20Chiraz.pdf#page=9&zoom=auto,-43,493
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مو االقتصادي(10-2)الشكل رقم  : الحجم األمثل للتدخل الحكومي وال

 
قيق المصدر:            ليلية قياسية لدور اإلنفاق العام   هج االنضباط بآهداف، دراسة  مد، ترشيد سياسة اإلنفاق العام بإتباع م بن عزة 

، جامعة أبوبكر بلقايد يل شهادة الدكتورا زائر،أطروحة مقدمة ل  .85، ص 2015-2014، -تلمسان-أهداف السياسة االقتصادية  ا
جم : R.K.Vedder. L.E.Gallawayأطروحة  -2 من بني الدراسات ال أجريت مؤخرا حول قياس ا

الة الواليات املتحدة آمريكية  1998 عام  (R.K.Vedder. L.E.Gallaway)آمثل للدولة أطروحة 
ح آرمي ة «courbe d’Armey».واملعروفة باسم م بني نسبة حيث توصلت الدراسة إ وجود عالقة صر

، ومت صياغتها  املعادلة التالية: اتج احمللي اإلمجا  اإلنفاق العام وال
 

 
 

مو االقتصاد  𝑔𝑟 حيث:           اتج احمللي اإلمجا يمتثل ال  ؛مقاسا بال
 𝐺/𝑃𝐼اتج احمللي اإلمجا فقات العامة إ ال  .نسبة ال

كومة     امية بسبب إن العالقة بني حجم تدخل ا ابية  الدول ال مو االقتصادي  كثري من آحيان إ وال
كومة مو، *ضآلة حجم ا جم يصاحبه تزايد  معدل ال 1فأي توسع  ا

سبة املثلى حسب  . وتقدر ال
اتج أقل من أنه مبع  ،%30آطروحة  فقات من ال دما تكون نسبة ال فقات ستؤثر % 30ع فإن أي زيادة  ال

اتج  فقات من ال دما تزيد نسبة ال قيقي، والعكس صحيح، أي ع ام ا اتج الداخلي ا ايب على ال بشكل إ
قيقي.% 30عن  ام ا اتج الداخلي ا عكس سلبا على ال فقات ست  فإن أي زيادة  ال

                                                 
*
كومي الزائد يؤدي    مو، ويرجع ذلك إ أن التدخل ا فاض  معدل ال كومي يصاحبه ا كومة فإن التدخل ا ه حجم ا اك حد إذا  زاد ع إ عرقلة ه

افز على العمل ويبطئ زيادة  ال فس الوترية  الضرائب وهو ما يقلل ا مو.  اإلنتاج، كما يصاحب الزيادة  وترية اإلنفاق زيادة ب  طلب الكلي والتا يعيق ال
1 Gaston ls LONZO LUBU, OPTIMAL SIZE OF GOVERNMENT IN THE DEMOCRATICRE PUBLIC  
OF CONGO, University of Kinshasa, MPRA Paper No. 60715, posted 17. December 2014  Online at : 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/60715/  

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/60715/
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ى آرمي (11-2)الشكل رقم                 ح اتج"courbe d’Armey": م فقات من ال سبة ال  ل

 
دسي، المصدر:        فقات تأثريطاوش ق مو على العمومية ال زائر حالة دراسة االقتصادي  ال        ،2012 -1970 ا

، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،     .185 ص ،2013/2014أطروحة دكتورا
سو  دانيالاقرتح :  Rchard robinson -Daniel landau أطروحة -3 منوذج لقياس  نالندو وريشارد روب

مو االقتصادي، حيث مت استخدام املتغري املستقل كومي على ال جم القطاع  حجم القطاع ا كمقياس 
مو االقتصادي من خالل وضع   كومي لدراسة أثر على ال ∝+1∝ا = ϑ  1وال تعطى بالصيغة: 

 
 حيث:                     

مو  اممعدل ال اتج الداخلي ا قيقي لل  ا
قيقي  اليد العاملة أو عوائد العاملني  مو ا  معدل ال
 
1𝑌 ام اتج الداخلي ا زون رأس املال الصا من ال اص.ϑ   نسبة  كومي على إنتاج القطاع ا ارجي إلنتاج القطاع ا دي ا اص. ∝ التأثري ا كومي وا اصر اإلنتاج بني القطاعني ا ∝+1∝  االختالف  إنتاجية ع = ϑ .مو االقتصادي كومي على ال  متثل أثر حجم القطاع ا

 𝐺𝑆.كومي مو  القطاع ا  معدل ال
ام  اتج الداخلي ا قيقي لل مو ا قيقي للعاملني على معدل ال مو ا  .أثر معدل ال
ام.  اتج الداخلي ا قيقي لل مو ا ام على معدل ال اتج الداخلي ا زون رأس املال الصا من ال  أثر نسبة 

                                                 
1
دسي،   ، ص طاوش ق  .162 مرجع سبق ذكر



سياسة اإلنفاق العمومي  حوكمة  مرتكزات...........................................................:الثانيالفصل   

 

- 123 - 

 

طلق للحوكمة المطلب الثاني: فقة كم   تحقيق كفاءة ال
Achieving public expenditure efficiency as a starting point for governance 

وريا  عملية التخصيص آمثل للموارد السياسة  الكفؤة هي تلك  االنفاقيةإن السياسة     ال تلعب دورا 
فيذ آمثل للربامج  موية املسطرة االنفاقيةوذلك للت طط الت قيق توجهات ا قيق ذلك يتطلب ما يأيت.و  . و

  Efficiency allocative الفرع األول: الكفاءة التخصيصية 
اجات املختلفة، بغرض عملية توزيع املوارد املادية و  التخصيصية الكفاءةبيقصد     البشرية بني آغراض أو ا

تلف االستخدامات  اجملتمع.قيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية ٓفراد  أي التوزيع آمثل للموارد على 
سبان تكاليف استخدامهاـ أي أهنا تشري إ إنتاج أف ضل توليفة من السلع عن طريق البديلة هلا، آخذين  ا

ة اصر اإلنتاج بأقل تكلفة ممك ب التفريق بني   .1استخدام توليفة من ع ب اإلشارة إليه هو أنه  وما 
صيص وتوزيع املوارد االقتصادية صيص املوارد يع التعامل مع موارد مالية بغرض ، حيث أن مصطلحي 

صيصها، أما توزيع املوارد االقتصادية  إلنفاذالتخصيص  يع ويهتم فبرامج دون اعتبار ٓبعاد العدالة  عملية 
صيص املوارد  بعدالة توزيعها مع إيفاء أغراض التخصيص، لذلك توزيع املوارد االقتصادية أمشل وأكرب من 

2االقتصادية
. 

صيص املو إن ا    ارد االقتصادية تعتمد علي سالمة سلم آولويات ال لعالقة بني توزيع املوارد االقتصادية و
فيذية، ولتحقيق فعالية  كم سياساهتا التخطيطية وسياستها الت كرب لسياسات اإلنفـاق أتضعها الدولة معيارًا 

مية االقتصادية البد  فيذ سياسات اإلنفاق العام  أنالعام علي الت تتوفر للجهاز اإلداري القائم علي رسم وت
فيذ هذ السياساتوسي اجات ومتابعة ت  .اسات التخطيط االقتصادي كفاءة عالية  املفاضلة بني ا

   الفرع الثاني: كفاءة وفعالية اإلنفاق العام في المجاالت االجتماعية

Efficiency and effectiveness of public expenditure in Social domains 

موية املسرية أن به املسلم من    ها واملتخلفة عموما للمجتمعات الت صوص وجه على م   أن تتحرك ب ا

ظور إطار موي م با االجتماعي البعد متكامل يراعي ت ب إ ج  تطوير فإن وبالتا ،االقتصادي البعد مع ج

سني مباشرة يسهم والتعليم الصحة قطاعي على اإلنفاق ياة نوعية   مو جودة إ ويؤدى ا  فقد لذلك. ال

مو أضحى مية يكن مل ما ذاته حد  مهما ليس االقتصادي ال عكس، البشر لقدرات حقيقية مصحوبا بت   ت

هاية جم تحديدالئق؛ وعليه ف معيشة مستوى  ال  ديدا يتطلب عموما االجتماعي العام لإلنفاق آمثل ا

بغي ال ال وتلك فيها، دور واسع للحكومة يكون أن ب ال للمجاالت دقيقا  على دور فيها هلا يكون أن ي

  والفاعلية الكفاءة من قدر بأكرب احملدودة املوارد إنفاق ديد كيفية للمجتمع يتيح الذي آمر. اإلطالق

                                                 
فيظ، قادري رياض،  1 مد، عباس عبد ا ليل بن لباد  دمية باستخدام أسلوب  التطويقي الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة  املؤسسات ا

 .477ص  ،، املؤمتر العريب الدو السادس لضمان جودة التعليم العا2014دراسة تطبيقية على جامعة تلمسان  (، DEA)البيانات

 
شور على املوقع اإللكرتواملوارد االقتصادية بني التخصيص وعدالة التوزيع،طه بامكار2  http://www.alrakoba.net/articles-:، مقال م

6590.htm-id-show-action،  28/09/2016مت اإلطالع يوم. 

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-6590.htm
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-6590.htm
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 السائدة، واالجتماعية االقتصادية آوضاع طبيعة على يتوقف ما العام وهو التدخل إ تاج ال اجملاالت

ع املوازنة هبا يتم ال والكيفية طلق هذا من .أخرى ناحية من للدولة العامة ص اقش امل  كفاءة سني فكرة ت

  والتحويالت إلعاناتا يلي جدول يوضح ونستعرض فيما .االجتماعية اجملاالت على العام اإلنفاق وفعالية
سبة من اإلنفاق العمومي   تارة من الدول ك ة   .عي

سبة)  والتحويالت إلعانات(:ا3-2رقم)الجدول   ( من اإلنفاق العمومي%ك
 البلدان 2000 2014 البلدان 2000 2014

زائر 41 45 أندونيسيا 54 63  ا

 أسرتاليا 66 68 الكويت 30 24

ان 21 38  البحرين 8 33 لب

دا 55 69 عمان 4 21  ك

غال 19 35  مصر 24 43 الس

 فرنسا 49 54 صريبا .. 56

غافورة 36 0 د 43 63 س  اهل

 اإلمارات العربية املتحدة .. 24 اليمن 21 ..

 اململكة املتحدة 59 58 تونس 36 46

 الواليات املتحدة آمريكية 65 64 تركيا 26 49

                                    .2017, p 77 World Development Indicatorsbank, world  : Source 
دول رقم    ا من ا زائر من بني أكثر الدول العربية تقدميا للدعم والتحويالت االجتماعية  ،(3-2)يتضح ل أن ا

سبة ت قدر  كلما العام، اإلنفاق حجم زاد كلما نهأ البعضحيث يرى  ،اإلنفاق العمومي إمجا من %45بــ  ب

دمات كانت االت، إذ وأحسن، أفضل املقدمة ا  اعتمادات صيص أن لكن هذا الرأي غري وارد  مجيع ا
إذا مل تصاحبها الكفاءة والفعالية، للوصول  ،أفضل خدمات تقدمي يع بالضرورة ال للدولة العامة املوازنة  كربأ

مو االقتصادي؟ 1إ معدالت منو مرضية. ا هو ما مدى تأثري اإلنفاق االجتماعي على ال  وما يتبادر إ أذهان
قد الدو    دوق ال اث ص فيف الفجوة ، سب دراسة لفريق أ جح    تتمتع الدول ال ت

خفض )دخل وإنفاق آسر  جح تلك(، مؤشر جي م وات. كما ت مو اقتصادي أعلى على مدى عشر س  ب

وات إضافية دون انقطاع. ويدل مو االقتصادي وإطالة فرتاته لس  الدول  احملافظة على دميومة ال

سني مية االجتماعية من خالل العدالة و اح تلك الدول  قطف مثار استثماراهتا  الت  ذلك على 

ماية االجتماعيةجودة   رجات التعليم والصحة، ومشولية سوق العمل، وارتفاع اإلنتاجية وشبكات ا

                                                 
با الفتاح عبد 1 شور على الرابط:09مصر، ص  اإلسرتاتيجية السياسية راسات دال مركز آولويات، ديد االجتماعي ومشكالت العام ، اإلنفاق ا   ،مقال م

http://www.pidegypt.org/download/enfaq/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9
%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%

D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%202.pdf  

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.pidegypt.org/download/enfaq/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%202.pdf
http://www.pidegypt.org/download/enfaq/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%202.pdf
http://www.pidegypt.org/download/enfaq/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%202.pdf
http://www.pidegypt.org/download/enfaq/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%202.pdf
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ة ٓفرادها قيق . املمك رص على   إ باإلضافة تسعى أن ب ، والالعام لإلنفاق آهداف الرئيسيةمع ا

مو تعزيز  .هلا خصص ال اجملاالت  لفعاليةا من املزيد إ املوارد بكفاءة، استخدام  وتشجيع االقتصادي، ال
مو االقتصادي. ا حالة املساواة وال  لعل الشكل أدنا يلخص ل

مو االقتصادي وحالة عدم المساواة (:12-2)الشكل رقم  (2010-1960)ال

 
، المصدر:    قد الدو دوق ال مو، ص  .2014جوناثن أوسرتي وآخرون ،إعادة التوزيع، عدم املساواة، وال

ب اإلشارة إليه هو أن معظم الدول     أوقات االنكماش االقتصادي عادة ما تقوم بزيادة اإلنفاق العام  وما 
اجة للحصول على املساعدة االجتماعية، وهذا ما يساهم  الزيادة  على اجملاالت االجتماعية بسبب ازدياد ا

اتج احملل ظمة  ي اإلمجا  املتوسط. ولعل دول السريعة  نسبة اإلنفاق االجتماعي العام إ ال طقة م م
فقات االجتماعية من  ا مثاال واضحا على ذلك، حيث ارتفعت نسبة ال مية تعطي  عام ٪ 18.9التعاون والت

اك العديد من آسباب ال أدت  لزيادة اإلنفاق  .20141 عام  ٪(21.9)إ  2007 عالوة على ذلك ه
ها الضغوط الدميوغرافية و استحداث أنظمة التقاعد كالتقاعد املبكر وارتفاع االجتماعي  اآلونة  آخرية من بي

دمة ولوجي  تقدمي ا امي نفقات التعليم والرعاية الصحية نتيجة مسايرة التطور التك  . 2البطالة  إضافة إ ت
اتج المحلي اإل(13-2)الشكل رقم سبة من ال مية : اإلنفاق العام االجتماعي ك ظمة التعاون والت  جمالي في دول م

 
Source: OCDE, Le point sur les dépenses sociales, November 2014, p 01. 

 

                                                 
1OCDE ,LE POINT SUR LES DÉPENSES SOCIALES, (Novembre 2014),p 01-02. 
http://www.oecd.org/fr/els/soc/OCDE2014-Le-point-sur-les-depenses-sociales-Nov2014-8pages.pdf 
2 Isabelle Joumard, Per Mathis Kongsrud, Young-Sook Nam et Robert Price, AMÉLIORER LE RAPPORT COÛT-
EFFICACITÉ DES DÉPENSES PUBLIQUES : L’EXPÉRIENCE DES PAYS DE L’OCDE, Revue économique de l’OCDE, 
Revue économique de l’OCDE, n° 37, 2003/2 P 130-131. https://www.oecd.org/fr/eco/finances-publiques/34957123.pdf 
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 الفرع الثالث: معوقات كفاءة اإلنفاق العمومي
 Obstacles to the public expenditure efficiency 

د من     اك العديد من آسباب ال من شأهنا أن   :1كفاءة وفعالية اإلنفاق العمومي لعل أبرزها يتمثل ه

ية التحتية: -1 ول دون استفادة الطبقات الدنيا  االقتصاد من  ضعف الب وذلك لوجود عديد املعوقات ال 
ع الفقراء من الوصول إ هذ  اطق الريفية واملعزولة، وال من شأهنا مت صصات اإلنفاق العام، خصوصا  امل

ص بالذكر التعليم االبتدائي اجمل دمات، و  ا والرعاية الصحية آساسية.ا

ربة من  نقص المهارات والخبرات: -2 فقة، حيث أن ضعف املهارة وا ا باالستخدام آمثل لل ويتعلق آمر ه
فقات، جهة، وعدم وجود رقابة كافية وقادرة على سد الثغرات  فيذ ال د ت صل ع على كفاءة سلبا يؤثر ال 

فقة  .ال
فقة العامة - 3 : يقصد هبا عدم آخذ بعني االعتبار احتياجات التصادم بين احتياجات السكان وفعالية ال

  تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله.السكان،  ما يؤثر سلبا على فعالية اإلنفاق العام، باعتبارها مل

اإلنفاق العام متوقفة على مدى قدرته على مواجهة التقلبات إن فعالية نسبية االستقرار االقتصادي:  -4
امية واالنتقالية احملدودة املوارد. فاالستقرار  الدورية، وعادة ما يكون ذلك صعبا، خصوصا  البلدان ال

فقة.االقتصادي م  هم جدا لتكريس مبدأ كفاءة ال

فقات االجتماعية: -5  دمات لتمويل التحويلية زيادة املدفوعاتمبع  سوء تخصيص لل  االجتماعية ا
و مستحقيها من خالل  الضمان ومشروعات ظر  توجيه هذ آخرية  االجتماعي، ما يتطلب إعادة ال

اري اإلنفاق فيض  لتال حدوث اختالالت امليزانية. االجتماعية للخدمات املوجه ا

فقات العامة:  -6 صصات اإلنفاق الفعلية عن مسارها تسرب مخصصات ال حرف بعض أو كل  عادة ما ت
 لغش والتدليس أو اإلسراف والتبذير، وهذا ما يستدعي املتابعة الرقابية للمبالغ املرصودة لعمليةنتاج ااملوجهة إليه 

 جهتها.ن نفقات الدولة مل تصل إ و اإلنفاق. فقد أظهرت بعض الدراسات أن  بعض البلدان نسبة كبرية م

دا أن  فقط من آموال املرصودة لقطاع للتعليم وصلت إ املدارس   ٪13وقد أظهرت دراسة أجريت  أوغ
إن هذ آسباب وأخرى من شأهنا أن تعيق  .ٓغراض أخرى توجيهها من آموال مت  ٪87البالد،  حني أن 

فقات العامة ما يؤثر بالضرورة على كف وهرية  لل  اءهتا وفعاليتها.آهداف ا

 Equitable distribution of income  عدالة توزيع الدخل المطلب الثالث:  
ساسة ل    قد أصبح موضوع كفاءة وعدالة توزيع الدخل من املوضوعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ا

تمع  من خالل  بالرفاهية الشاملةيتمتع ال تشغل صانعي السياسات االقتصادية؛ وذلك بغية الوصول إ 
ية والعدالة باعتبارها  .فعالية أخالقية التعاضد بني الكفاءة باعتبارها فعالية ف

                                                 
1 Aissata Coulibaly, Dépenses publiques et bonne gouvernance: cas du secteur de l'éducation de base 
au Burkina Faso, Université de Clermont 1- CERDI - Master Economie du 
Développement 2008,p :14. 
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  ها وآثارها المحتملةتفاوت أسبابألول: مفهوم العدالة التوزيعية و الفرع ا

The concept of Equitable distribution of income and causes of inequality 

 بعد االقتصاديني املفكرين قبل من الدخل تفاوت وقياس*الوط الدخل توزيع  العدالة بدراسة االهتمام بدأ    

رب اوهلا فيما  الثانية، العاملية ا   .يأيتوقد اختلفت أسباب تفاوت الدخول نظرا لعدة اعتبارات سيتم ت
سبة التوزيعو  الوظيفي التوزيعإ  توزيع الدخل ميكن تقسيم مفهوم عدالة توزيع الدخل: -1    الشخصي، فبال
صر كل حصة ديد يقصد به للدخل الوظيفي لتوزيعل اصر من ع  هذا ويعكس ،هتكوي  ومسامهته اإلنتاج ع

ظام آلية آسلوب اصر بني االقتصادية العالقات طبيعة دد الذي الدولة  االقتصادي ال  أما .ذاهتا اإلنتاج ع

امية الدول معظم  اجملتمع أفراد على الوط الدخل توزيع يتم فبمقتضا للدخل الشخصي التوزيع  واملتقدمة ال

 ،الوط الدخل من فئة كل نصيب ديد مث مخسية، أو عشرية فئات إ اجملتمع تقسيم خالل من السواء على
دث .الوط الدخل من فئة كل نصيب اختالف حال  الدخل توزيع  التفاوت و

1 
 العواملترتاوح بني  ، حيثآفراد بني الدخول تفاوت إ تؤدي ال العواملتتعدد  :الدخول تفاوتأسباب  -2

 التفاوت واستمرارية نشوء  و تتسبب تسببت وال  بعضها، مع املتداخلة والسياسية واالجتماعية االقتصادية

صائص، لعل أبرزها متعلق بوحدته ؛ إضافة إ املالية السياسات فعالية؛ وكذا والذكاء كاملوهبة ،ةالوراثي ا
 إ يؤدي توزيعهما  تفاوتوكل  ،للدخل مهمة مصادر اإلنتاج باعتبارها ووسائل الثروة توزيع  التفاوت

 .2الدخل توزيع  التفاوت

اك أن *كوزنتز بني فقد أعال آسباب رغم     ال واالجتماعية والسياسية االقتصادية العوامل من مجلة ه

اك أن أكد أنه الإ التفاوت(، )ظاهرة الظاهرة هذ نشوء  تساهم  نشوء  آساسي يلعب الدور عامال   ه

  يتواجد الذي االقتصاد  املتقدم القطاع إ التقليدي القطاع من السكان ول وهو أال الظاهرة، تلك

اطق ضرية. امل  ا

اصل التغري  يتمثل الدخول توزيع  للتفاوت االقتصادي آثر إن :التفاوت على المترتبة اآلثار -3   ا

دمات السلع على الطلب واإلنفاق حجم دما وذلك وا مطيتغري ا ع  يفقد حني املعتاد االستهالكي ل

    .تصرفاهتم  املستهلكون العقالنية

                                                 
صر كل حصة ديد" القومي الدخل بتوزيع يقصد *  ."الدخل هذا تكوين  ومسامهته إنتاج ع

1
ب  مو الدخل توزيع السيد، عدالة توفيق زي الة :االقتصادي وال وث املصرية ا  .10، ص 2015ربيع  -شتاء ،70-69عربية، العددان  اقتصادية منوذجاً، 
ة  ليل و قياس الرفاهية و عالقتها بعدالة توزيع الدخل يونس علي أمحد، 2 ة كركوك لس  ،2010لة اإلدارة واالقتصاد،  العدد الثالث والثمانون  ،2009 مدي

 .284ص 
ح كوزنتس" ت * اس تقريبا  (Kuznets curve)ذهب نظرية "م ات من القرن املاضي، إ أن كل ال مسي ، ال وضعها ساميون كوزنتس  أواسط ا

اعة كانوا متساوين  الفقر ومن مث كان ع خفضا. مث أخذت مستويات عدم املساواة  االرتفاع مع انتقال الشعوب من تمعات ما قبل عصر الص دم املساواة م
اعي آكثر إنتاجية، حيث يرتفع متوسط الدخل وتصبح آجور أقل متاثال. لكن مع نضج اجمل ، قطاع الزراعة قليل اإلنتاجية إ القطاع الص تمع وازدياد ثراؤ

ضر  اطق ا فيض عدم املساواة. وبالتا فإن تتقلص الفجوات بني امل ني وإعانات البطالة وغريها من التحويالت االجتماعية إ  ية والريفية، وتؤدي معاشات املس
ح كوزنتس يشبه حرف "  " املقلوب.Uم
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سبة أما     الذي ،املعيشة املستوى السليب على التأثري  تتجسد هناإف الدخل لتفاوت االجتماعية لْثار بال

عكس  إ التفاوت يؤدي وكذلك الدخول الثابتة، أصحاب خصوصا   ،اجملتمع شرائح معظم على اجتماعيا   ي

 عمالآ من كثري انتشار إ، ما يؤدي فئات أخرى حساب على الفئات وإثراء بعض اجتماعي توازنالال

اجات إلشباع الرشوة واالختالس استخدام  املتمثلة ،القانونية غري أو احملظورة  وآساسية. الضرورية ا
اذ اإلجراءات من الدولة متكن كوهنااملهمة، آمور من الدخول،باتت توزيع مراقبةو  متابعة نإف هذا وعلى     ا

قيق، التفاوت ازدياد تفاديعلى آقل  أو بعدالة الدخول توزيع بإعادة الكفيلة  .1االجتماعية العدالة و

 قياس عدالة توزيع الدخلمؤشرات الفرع الثاني: 
 Indicators of income distribution equity measurement 

 علماء دفع مما العامل، بلدان من كثري  هامة مسألة أصبحت الدخل توزيع  التفاوت درجة قياس إن   

 .التباين هذا واقع قياس ومؤشرات تطوير أدوات إ االقتصاد
ى -1 ح ح يعترب :"Lorenz curve"لورنز م  للدخل الشائعة اإلحصائي التحليل طرق من لورنز م

سبة بل مطلق بشكل ليس ولكن الدخل، مستلمي أعداد يوضح وهو الشخصي،  نإف مث ومن تراكمية، مئوية ك
ح قيقية الكمية العالقة يوضح لورنز م سبة بني ا سبة الدخل ملستلمي املئوية ال  الذي الكلي للدخل املئوية وال

ويا. السكان يتسلمه  س
ح هذا مااستخدمت  لقد      من يعدو ، 1995عام  (M.O.Lorenz)اإلحصائي آمريكي  قبل من مرة ٓول امل

، والشكل التا وغريها الثروة أو الدخل توزيع  التفاوت حجم عن التعبري  استخداما البيانية آشكال أكثر
حى لورنز.  يربز م

ى لورنز (14-2)الشكل رقم  ح  : م

 
الق، عبد جودت كرمي، كرمية :المصدر مية أساسيات " ا هضة دار ،"االقتصادية الت  2 .ص ،2012 الثانية، مصر، الطبعة العربية، ال

                                                 
1
، ص  يونس علي أمحد،    .285مرجع سبق ذكر
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اك    ح باستخدام التوزيع لعدالة حالتان ه ح وقع ما فإذا لورنز، م  خط أو املساواة خط على لورنز م

 وهي توزيع الدخول ، (% 100)تامة  ستكون املساواة أن يع ،(Guide Line)املرشد  خط التوزيع آمثل

ح أقرتب وكلما اإلطالق، على دث ال أو دث ما نادرة حالة  على دليل فهذا املساواة خط من لورنز م

دما أما عدالة، أكثر توزيع ط هذا على التوزيع يقع ال ع ح على بل ا ح هذا نإف ته م ح هو امل  م

ح هذا بني الفجوة اتسعت وكلما التوزيع، عدالة لعدم لورنز ط امل  عدالة عدم حالة زادت كلما املرشد وا

1صحيح والعكس التوزيع
. 

ي  معامل -  2 ظرية هو أكثر مقاييس عدم : (Gini Coefficient)جي احية ال املساواة انتشارا. ويرتاوح من ال
صل كل فرد  اجملتمع على نفس املقدار متاما من الدخل، و دما  صل فرد 1)أو  100بني صفر، ع دما  ( ع

2واحد  اجملتمع على الدخل كله
.
* 

 يبتعد مدى أي على يدل وهو الدخل، توزيع  التفاوت قياس  املستعملة الطرق أكثر من املعامل هذا يعترب

طقة يقيس فهو املساواة خط عن ما تمع  آفراد بني الدخل توزيع ح بني املوجودة امل  وخط لورنز م

ها يعرب ال التساوي، سبة ع طقة من مئوية ب  )الصفر) بني تتغري وقيمته املطلق، التساوي خط ت الواقعة امل
 (واحد) والقيمة ،(الدخول توزيع  الكاملة املساواة أي (نفس الدخول هلا آفراد كل أن القيمة هذ تعوال 

 .جملتمعا  الدخل كل على صل واحد فرد أن أي الكاملة، املساواة عدم تع ال

ح فإن متساو، غري الدخل توزيع كان كلما طقة حجم ويزيد املتساوي، التوزيع خط عن يبتعد لورنز م  امل

ح بني الواقعة  التوزيع،  التفاوت بزيادة يزيد جي معامل فإن وبالتا املتساوي، التوزيع وخط لورنز م

خفض فاضه. ويعرب وي ه با  الدخول، موعات كل بني للفروق املطلقة القيم متوسط بأنه اإلحصائيون ع

𝑮 :3التالية بالعالقة ويعطى = / 𝒏 . 𝒖 ∑|𝒀 − 𝒀 | 
 حيث: 

G : معامل جي      

                                                 
1
ددات  تفاوت توزيع الدخل  االقتصاد الفلسطي للفرتة    امعة اإلسالمية، (، 2013-1995)أشرف بن خليل سكيك،  رسالة ماجستري، كلية التجارة، ا

 .32-31، ص 2015غزة، فلسطني، 
2
لة  أكثر أم أقل ،"برانكو ميالنوفيتش   مية "،   .08ص ، 2011سبتمرب  ،3العدد ، 48اجمللد  ، التمويل والت

*
دا، على  –معامل جي  البلدان ال تتمتع بالعدالة نسبيا  ما هي قيم معامل جي "العادية" أو "املعتادة" أو "احملبذة"؟ ترتاوح قيمة   –سبيل املثال  كالسويد وك

. واليوم، تصل قيمة  نقطة  40نقطة. لكن غالبية البلدان ترتكز حول  35و 25بني  وروسيا  حدود  معامل جي  الواليات املتحدة والصنيمعامل جي
ات. ويرتاوح معامل خفضة واملتوسطة من آربعي تني امل ة العليا من الشر ية  حدود الشر ات، و بعض  جي  معظم بلدان إفريقيا وأمريكا الالتي مسي ا

ائية ميكن أن يصل ية االستث االت والفرتات الزم ات. وال توجد حاالت مؤكدة ومستمرةمعامل  ا ة الدنيا من الستي اوز فيها معامل جي هذ  جي إ الشر لبلدان 
طاق الفعلي دود. وبالتا فإن ال طاق،  نقطة. أما التفاوت 60وحوا  25ملستوى عدم املساواة الق طري يرتاوح بني  ا د العاملي )بني مجيع شعوب العامل( فهو خارج هذا ال ع

 .نقطة تقريبا 70
ليل سراج،  الكرمي عبد البشري 3 مو الدخل، توزيع بني العالقة وهيبة،  ادي العدد - إفريقيا مشال اقتصاديات لة، العربية الدول  والفقر االقتصادي ال عشر،  ا

 .06-05ص 
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N : عدد أفراد اجملتمع      
  u: الدخل املتوسط 

Yi,Yj:  مداخيل االفرادi   وj .  على التوا
 املعلومات عن عبارة وهو تايل مبقياس للدخل التوزيعية العدالة تقاس: (Thal Coefficient) ثيل معاملثالثا: 

تيجة املتوقعة  :  1ةالتالي بالعالقة ويعطي الدخل، حصة إ السكان حصة بتحويل ال تقوم لل
 𝑻 = ∑ 𝒒   𝐥𝐨𝐠 𝒒   / 𝒏⁄  

 حيث: 
        n : عدد آفراد         

        𝒒  من آفراد. (i)الدخل جملموعة :  
 : أخرى مقاييس -3

اك     ة اإلحصائية املؤشرات من العديد ه راف ومتوسط كاملدى، استخدامها ميكن ال الصر سيب، اال  ال

راف االختالف، ومعامل والتباين،  يعتمد الذي تايل مؤشر إ باإلضافة اإلنفاق، للوغاريتمات املعياري واال

 على يعتمد الذي جي معامل هو آدبيات  يستخدم مؤشر أهم إال آنظمة،  املعلومات توفر فكرة على

ح 2لورنز م
 توزيع الدخل.والشكل التا يلخص أهم مؤشرات التفاوت   .

 :مؤشرات قياس  التفاوت في توزيع الدخل(15-2)الشكل رقم

 

ليل سراج ،الكرمي عبد البشري المصدر: مو الدخل، توزيع بني العالقة وهيبة،   لةالعربية،  الدول  والفقر االقتصادي ال

ادي العدد - إفريقيا مشال اقتصاديات  .07عشر، ص  ا
                                                 

 .06-05، ص ، مرجع سبق ذكروهيبة سراج ،الكرمي عبد البشري 1

2
، صأشرف بن خليل    .34سكيك، مرجع سبق ذكر
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دوق المبحث الرابع:  قد الدولي لتحقيق حوكمة سياسةمقاربات ص  اإلنفاق العمومي)مدخل حديث( ال
 Approaches of the IMF to Achieve Public Policy Governance 

وكمة السليمة من     ظمات الدولية واإلقليمية، على تشجيع ا قد الدو على غرار باقي امل دوق ال يعمل ص
، وزيادة الشفافية رة اإليراداتوترشيد إدا خالل عدة مبادرات تتعلق بآساس بتحسني كفاءة اإلنفاق العمومي،

قيق انضباط ما  ، إدارة املوارد االقتصادية  البلدان، وسيتم يعزز مسار السياسات االقتصادية مبا يكفل 
ملها لتحقيق حوكمة اإلنفاق مقارباتهأبرز فيما يلي عرض   لعمومي.ا، وال هتدف  
  استقرار المالية العامة تحقيق ضرورة المطلب األول:

 necessity of stabilization public finances 

كومات  استخدام إن إمكانية    د  سياسة املالية العامةلا مو  قد  اتج، ما يؤدي إ زيادة ال من تقلب ال
كومات أن توفر هيع هذا  آساس أن آجل املتوسط. و  أوقات اليسر ح تتمكن  )أو تًدخر(على ا

اتج  أوقات العسر. حقيق استقرار وال شك أن استخدام امليزانية لت من استخدام امليزانية لتحقيق استقرار ال
اتج يستلزم اع لصدمات املفاجئة، بالتزامن مع سياسة حصيفة من قبل حسابات عامة سليمة تتحمل ا ال ص

سابات العامة استعدادا لل  املستقبلية.  صدماتالسياسات إلصالح خلل ا
 ؟ االقتصادي ستقرارالاتحقق سياسة المالية العامة  كيف الفرع األول:

 How does fiscal policy achieve economic stability  

فقات  –تتميز سياسة املالية العامة بأثرها الداعم لالستقرار االقتصادي إذا كان رصيد امليزانية     أي الفرق بني ال
اتج فجأة، قد يسمح  –واإليرادات  فاضه. وعلى سبيل املثال، إذا انكمش ال اتج ويقل مع ا يزداد مع ارتفاع ال

اع  فاض الدخل )أو ح خفض املعدالت الضريبية عمدا( ص فاض اإليرادات الضريبية مع ا السياسات با
افظ هذا الوضع على مستوى الدخل  والسماح بزيادة إعانات البطالة مع ارتفاع عدد العاطلني عن العمل. و

اع السياسات زيا ني، كما يدعم الطلب. كذلك يستطيع ص دة الطلب بصورة مباشرة عن والقوة الشرائية للمواط
فيف أثر الصدمة  فاض الفائض( إ  التني، تؤدي زيادة العجز )أو ا طريق زيادة اإلنفاق عمدا. و كال ا

اتج. سبة  االقتصادياتففي  فعليا على ال اتج ب د من تقلب ال د استخدام % 15املتقدمة، ميكن ا تقريبا ع
حو سياسة املالية العامة كأداة أكثر  مو ب ويا % 0.3قيقا لالستقرار، مما يثمر ارتفاعا  ال ويوضح الرسم  .1س

اتج (16-2)البيا رقم  .معامل استقرار املالية العامة مقابل تقلب ال
 
 
 
. 
. 

                                                 
 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fm/2015/01/pdf/fmexsa.pdf: ، على الرابط03، ص 2015 ابريل، املا الراصد لتقرير واف ملخص1
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اتج(16-2)الشكل رقم  : معامل استقرار المالية العامة مقابل تقلب ال

 
Source: International Monetary Fund, Now Is the Time: Fiscal 
Policies for Sustainable Growth, Fiscal Monitor, April 2015, p33 

اتج،  االقتصاديات املتقدمة، ترتبط زيادة استقرار املانالحظ أنه     فاض تقلب ال لية العامة با
امية.  لكن الرابطة أضعف  اقتصاديات آسواق الصاعدة واالقتصاديات ال

اتج  حالةسياسة املالية العامة لتعديل  جدير بالذكر أنه ميكن إجراءو     ، بفضل أدوات الضبط تغريات ال
التلقائي ال تشمل مدفوعات ضريبية تتحرك بالتزامن مع الدخل واإلنفاق والتحويالت االجتماعية، مثل إعانات 

اء فرتات ا اء فرتات ال دلكساالبطالة ال تعطي دفعة تلقائية للطلب الكلي أث فضه بدرجة ما أث هنا رواجو . ٓو
عل سياسة  فيذ، فإهنا وسيلة بالغة الفعالية  قيقي، دون حاجة إ قرار أو فرتات تأخر للت تعمل  الوقت ا

 املالية العامة وسيلة لتحقيق االستقرار.

تهي بإضعاف أدوات الضبط ا    آساس ذلك يرجع و لتلقائي، لكن إجراءات سياسة املالية العامة غالبا ما ت
اتج فقط، بل يؤثر  ائية  فرتات الرخاء. وال يضر هذا باستقرار ال زعة الشائعة إلنفاق اإليرادات االستث إ ال

مسارا للدين العام يتسم باالستقرار عرب الفرتات  (17-2)حيث يوضح الرسم البيا رقمعلى الدين العام أيضا. 
ية، وهو ما يعكس  ن كل الزيادة ال فيض العجز  فرتات الرخاء يواز ٓن  "وال متسقا صوب االستقرار"الزم

 تطرأ على العجز  فرتات العسر. 
اتج  %:عدم اتساق مسار االستقرار )حسابات الدين (17-2)الشكل رقم  المحلي(من إجمالي ال

 
Source: International Monetary Fund, Now Is the Time: Fiscal Policies for Sustainable 
Growth, Fiscal Monitor, April 2015, p32 
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ا الشكل     ائية  أوقات الرخاء والسماح ٓرصدة أًن  (17-2)رقميوضح ل امليل إ إنفاق اإليرادات االستث
اتج احمللي   ،نقص اإليرادات  أوقات العسرامليزانية بأن تعكس  يتسبب  انسياق نسبة الدين إ إمجا ال

ية ا الصعود عرب الفرتات الزم ب أي إجراءات من شأهنا التأثري  ،واالنعكاسات على السياسة واضحة .ا فتج
اتج، مثل زيادة اإلنفاق  أوقات الرخاء، ميكن أن يعود بال مو على استقرار ال فع الكبري على االستقرار وال

مل الديون. وهذا هو نوع السياسات الذي ميكن أن يشجعه إطار املالية العامة إذا كان  واستمرارية القدرة على 
 .1دقيق التصميم
 العامة المالية سياسة متطلبات إصالح الفرع الثاني:

 Requirements for financial policy reform  

 السياسة انب – أساسي بدور تضطلع العامة املالية سياسة تزال ال بالتحديات، املليئة املالية البيئة ظل     
قدية اء  – اهليكلية واإلصالحات التيسريية ال فاظ، الثقة ب وعليه . الكلي الطلب مستوى على أمكن، إن وا

و سليم  :2وهي وجب توفر عدة متطلبات إلصالح املالية العامة على 

مو لدعم العامة المالية سياسة استخدام في المرونة توخي -1  املالية مركز على ونوعها املرونة درجة تعتمد :ال
 البلدان أما. العامة املالية على الصلة ذات واملخاطر فيه الكلي االقتصادي والوضع حدة، على بلد كل  العامة

يز لديها ال ها املا ا مو، استخدامه لدعم فيمك فاض اطر ققت إذا السيما ال مو ا فاض ال  معدل وا
ية  العامةرات زيادة االستثما تؤدي قد املثال، سبيل علىف. التضخم  على الكلي الطلب زيادة إ التحتية الب

اتج وزيادة القريب املدى سبة ،املدى املتوسط على املمكن ال  ماليتها على القيود زيادة من تعا ال للبلدان وبال
بغي العامة مو الداعمة العامة املالية إلعادة توازن جهودها تكثيف على تعمل أن في  اإلصالحات وإجراء لل

مو لتعزيز اهليكلية  . املمكن ال
ام -2 فط المتاحة الفرص اغت ة النخفاض أسعار ال  ضريبة نظام إلصالح ميكن :وإيجاد البدائل الممك

ارجية املؤثرات خفض  املسامهة الطاقة  آعباء توازن إعادة والعمل على الطاقة استهالك نتيجة السلبية ا
امية، االقتصاديات و. املثال سبيل على العمالة، توظيف لدعم العمل ضرائببتخفيض ، الضريبية  ميكن ال

يز أن توفر الطاقة دعم إصالحات لزيادة ية والصحة التعليم على لإلنتاج الداعم لإلنفاق الالزم ا  التحتية، والب
فع تعود ال الربامج جانب إ  .الفقراءعلى   بال

 العامة املالية أطر على العامة املالية سياسة ترتكز :العامة المالية سياسة إلدارة المؤسسية األطر تعزيز -3
 طوال التلقائي الضبط أدوات دور تعزيز (  آطر هذ )هماتسكما  ،أهدافها لتحقيق هبا سرتشدحيث ت

اتج تقلبات فيض مث ومن ،االقتصادية الدورة مو معدل ورفع ال  . آجل متوسط ال

                                                 
1 Vitor Gaspar ,Richard Hughes ,and Laura Jaramillo,” Dams And Dikes For Public Finances”, 
Posted on March 18, 2015 by iMF direct.. 
2 Ibid. p 01-02. 

https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/vitor-gaspar/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/vitor-gaspar/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/richard-hughes/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/richard-hughes/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/laura-jaramillo/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/laura-jaramillo/
https://blog-imfdirect.imf.org/2015/03/18/dams-and-dikes-for-public-finances/
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 Necessity to reform the public إصالح سياسة اإلنفاق العمومي ضرورةالمطلب الثاني: 

expenditure policy 
ها  ظل  ت اإلنفاق العمومي  معظم الدوللقد أضحت عملية إصالح سياسا    الزيادة ضرورة البد م

اكومات على مدار العقود القليلة املاضيةااملطردة  إنفاق  صار خصوصا   تاإليرادا ، وا و اال العامة 
 ح مسار سياسة اإلنفاق العمومي.يصحتأساليب نستعرض أهم  فيما يلي  وحادية املورد، الدول الريعية أ  

     Reducing public expenditure   العموميالفرع األول: تخفيض اإلنفاق 
فقات    صوص ظاهرة تزايد ال ظرية االقتصادية  رجات ال  ،سدت على أرض الواقع *إن ما توصلت إليه 

كفإغياب التدابري املخفِّفة،  حيث أنه و  .ومات ملواصلة اإلنفاق سوف يستمرن الضغط على ا
امي  وميملإلنفاق الع ولعل أهم آسباب املؤدية لزيادة     ال ستزيد من تكلفة تقدمي شيخوخة السكان، ت

قدية الطبيعيةوعودة ا ؛الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد دي إ زيادة مدفوعات الدين حني ال ستؤ  لسياسة ال
بغي إعادة توجيه اإلنفاق  لوقوع  العجز املواز املزمن،وتفاديا ل . هناية املطافباالرتفاع بدأ أسعار الفائدة ت ي

اص،  مو ال تعمل أيضا على تشجيع أنشطة القطاع ا ديدة واملعززة لل و اجملاالت الداعمة لفرص العمل ا
دودة الدخل من خالل املساعدات االجتماعية ال ت    وجَّه للمستحقني.مع محاية الفئات 

بغي أن تتض    ماية االجتماعية من الدعم املعمم الذي يتسم بارتفاع  إصالحات اإلنفاقمن وي إعادة توجيه ا
قق استهدافا أفضل للفقراء والشرائح الضعيفة. وباإلضافة  التكلفة وعدم الكفاءة إ التحويالت املباشرة ال 

فيض أوجه ا مود  اإلنفاق ودعم اسرتاتيجيات إ ذلك، سيؤدي احتواء فاتورة آجور  القطاع العام إ 
اص  . املالية العامة احملققة لالستمرارية وخلق فرص العمل  القطاع ا

سني كفاءة التحصيل الضرييب   تدابري اإليراداتعلى  إضافة إ الرتكيز      من توسيع القاعدة الضريبية و
وعيةة زيادة الضريبية التصاعدي خالل  والضرائب العقارية. ومعدالت الرسوم ال

 سني وإصالح سياسة اإلنفاق العمومي وخلق موارد من شأهناومن شأن هذ السياسات أن تؤدي معاً إ     
ية التحتية والصحة والتعليم، مما يؤدي بدور إ توفري فرص  أن تغطي أولويات اإلنفاق على االستثمار  الب

مو على املدى املتوسطعمل جديدة على املدى القريب ودعم آفاق   .1ال
  الفرع الثاني:متطلبات نجاح  إصالح سياسة اإلنفاق العمومي

Requirements for successful public expenditure policy reform 

، لكن      تلف الدول على ظروفها بالدرجة آو اح إصالح سياسات اإلنفاق العمومي   بعض يتوقف 
فقاتالعوامل املشرتكة  ارب البلدان مع إصالح ال قيق ذلك تتضح من  ، ولعل أهم املتطلبات ال من شأهنا 

 :1نذكر مايلي

                                                 
*
 .راجع املبحث آول من الفصل الثا  

1
غر ودانييا غريا      و آفاق جديدة: التحول االقتصادي العريب  غمار التحول السياسي، وآخرون،هارالد في

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2014/1401mcda.pdf  

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2014/1401mcda.pdf
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2014/1401mcda.pdf
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ويل هذ املوارد  وذلك :العامةاإليرادات  استدامةالعمل على تحقيق  -1 إ مسار قابل من خالل 
تمعة أغلبية اإلنفاق  اليتطلب احتواء اإلنفاق االجتماعي وفاتورة آجور العامة،  وهذا ما ،لالستمرار تشكل 

ة نظم معاشات التقاعد العامة ومساعدات الرعاية االجتماعيذلك أيضا ويقتضي  ،وميعمال  يؤدي ما ،ةمعا
 .االجتماعية إ توليد وفورات  املالية العامة دون التأثري على مقتضيات العدالة بالضرورة

كومات إ طاقة ضريبية ق كما       امصدر  تعد الضرائب حيث أن ،تتيح استدامة مصادر متويلهاوية تاج ا
ديد قدرة  اثابت دياإيرا اجة. وميثل هذا املصدر عامال أساسيا أيضا   وقابل للتعديل ميكن االستعانة به وقت ا

خفضة الدخل. فقد تبني أن ، البلدان على سداد ديوهنا سبة للبلدان م يبية  تعبئة اإليرادات الضر خاصة بال
تشمة، إذ تقدر  هذ البلدان ال اتج احمللي أقل من تزال   حوا نصف  %15نسبة الضرائب إ إمجا ال

: ن.هذ البلدا  حسب ما يوضحه الشكل املوا
 : الطاقة الضريبية (18-2)الشكل رقم

 
، أفريل  المصدر:  قد الدو دوق ال ، ص  ،  ص 2017تقرير الراصد املا

خفضة الدخل  وعليه يستوجب على البلدان    من آولويات القصوى باعتبارها  الضريبية  اهتاقدر   تعزيزم
 .استدامة مصادر متويل نفقاهتا  لتحقيق

ة توفير -2 ية مؤسسية متي  ؛فعالية إصالحات اإلنفاق من عزز، ويسني مراقبة اإلنفاق منميكن  : ما قدب

ها ليست ذات كفاءة وال  : تخفيضات اإلنفاق الشاملة تفادي -3 فقد تكون هذ التخفيضات مواتية، لك
مو على املدى الطويل  ؛تدعم الرفاهية، وهلا آثار ضارة على قدرة االقتصاد على ال

وات القادمة لكي متارس إن  :فسح المجال أمام القطاع الخاص -4 فطية لن تصبح كافية  الس اإليرادات ال
ا  كومات دور صاحب العمل الرئيسي  امي، لذلك ا مو الدميغرا املت اع السياسات أن ال ب على ص

مية اص ومساعدة  يتوصلوا إ سبل لتشجيع ت ويع االعلى  ماقتصادياهتالقطاع ا  االعتماد لتقليص القتصاديت
فطية اإليرادات لىع وافز توجيه وإعادة ال  ؛اإلنتاجيةالقاعدة  توسيع و ا

                                                                                                                                                       
1
يف غوبتا   شور على الرابطمارتني غرغيل، سا ، مت اإلطالع: 21/01/2014، بتاريخ:http://blog-montada.imf.org/?p=291 :، مقال م
05/10/2016. 

http://blog-montada.imf.org/?page_id=1630
http://blog-montada.imf.org/?page_id=2551
http://blog-montada.imf.org/?p=291
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اح إصالحات اإلنفاق واستمراريتها إذا كانت مؤيَّدة بتوافق تعزيز االستقرار السياسي:  -5 تزداد احتماالت 
طاق راف مسار  ،سياسي واسع ال ٓن عدم اليقني السياسي والضغوط االجتماعية ميكن أن تؤدي بسهولة إ ا

 .اإلصالحات
 Improving public investment efficiency كفاءة االستثمار العموميتحسين   :المطلب الثالث

سبة للبلدان      سني كفاءة االستثمار العام أولوية بال وهو ما يرجع جزئيا إ احتياجاهتا ال ال  الريعية،يعترب 
ية التحتية.  ال الب اجة ماسةو تزال كبرية   ية التحتيةل قد أصبحت ا وذلك   ،تحسني كفاءة االستثمار  الب

صار اإليرادات العامة اصة( ال فطية  اقصها )ال  . وت
 Measuring public investment efficiency  الفرع األول:مقاييس كفاءة االستثمار العام

اك تفاوت  مستوى كفاءة االستثمار العام     تلف ه د نسبة  ذلكمقاييس ، ومن البلدانبني 
ام،  وكذلك ميكن قياسها من خالل اتج احمللي ا ظام املطبق إلدارة  االستثمارات العمومية إ ال جودة ال

تلف املراحل ال متر هب دوى  ،1ا دورة املشروع االستثمارياالستثمارات العامة   خاصة ما تعلق بدراسة ا
قيقيةاالستثمارية للم د  بعض آحيان مغاالة  تقدير التكلفة  ،شروعات وتقدير تكاليفها ا حيث 

قيقية للمشروع، وقد تتجاوز أحيانا املتوسطات العاملية واإلقليمية) از الكلم من فعلى سبيل املثالا ، تكلفة إ
اهني تصل ملتوسط يرتواح بني  مليون أورو  كل من اسبانيا، الربتغال، السويد،  3إ  2الطريق السيار ذات اال
مليون أورو، وبلغت تكلفة الطريق السيار املغريب  6إ  4الدامنارك، وتبلغ تلك التكلفة  فرنسا وأملانيا حوا 

سبة  2,7حوا أغادير ال تعرب جبال آطلس الكبري،  -مراكش اوزت تكلفة الكلم بال مليون دوالر،  حني 
زائري شرق   %30هذا يع أهنا أعلى من املتوسط العاملي مبعدل يرتاوح بني  ،مليون دوالر 10غرب –للطريق ا

السيما فيما يتعلق مبرحل التقييم واالختيار  دورة ضعف أداء هذا املقياس،  يدل على  ما. 2(50%إ 
 .املشروع االستثماري

   Enhancing public investment الفرع الثاني: طرق تعزيز كفاءة االستثمار العمومي
ها معظم البلدان، سد فجوات الكفاءةل   3ز كفاءة استثماراهتا العامة بالطرق التاليةيتعز  ميكن ال تعا م

: 

زيادة شفافية  ذلكيتطلب و  :رفع كفاءتها فيللمساعدة  زيادة التدقيق في مشروعات االستثمار العام  -1
وعرب مراحل دورة املشروع )من حيث اإلحصاءات املتعلقة  امليزانية املخصصة هلااملشروعات االستثمارية  سياق 

                                                 
1 For more detail: Dabla-Norris and others https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1137.pdf, 2012 

زية  2 ظرية الكي مو االقتصادي واالندماج القطاعي بني ال ي، تأثري الربامج االستثمارية العامة على ال مو غري املتوازن،  وإسرتاتيجيةصا صا اث املؤمتر ال الدو أ
مو  واالستثمارعلى التشغيل  تقييم آثار برامج اإلستثمارات العامة وانعكاساهتاحول  مارس  12-11،يومي 2014 – 2001خالل الفرتة  االقتصاديوال

 .20، ص 2013
3
طقة الشرق آوسط ومشال إفريقيا و    فط  م قيق االستفادة القصوى من االستثمار العام  البلدان املصدرة لل و وآخرون،  طقة القوقاز  وآسيا ماريا ألبي م

، متوفرة على الرابط: الوسطى، قد الدو دوق ال اقشات خرباء ص  مذكرة م

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/sdn/2014/sdn1410a.pdf 
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ودةمبعلومات التقييم  تلف اإلجراءات املتعلقة  سني جودة نظام*(املشروع االستثماري وتكلفة و  .إضافة إ 
من الدقة  تقييم واختيار املشروعات  امزيد ما يكفل االستثمارات العامة للمساعدة على رفع إنتاجيتهاإدارة 

تظمة  **زيادة إنتاجية االستثمار العام علىساعد تأن  من شأهنااالستثمارية وإجراء تقييمات الحقة م
. 

ظر في الخطط  -2  إ إعادة تقييم خططها املوضوعة معظم الدول تاجحيث  :االنفاقيةضرورة إعادة ال
مية  ولإلنفاق على املدى املتوسط،  قيق أهداف الت ديد أولويات اإلنفاق بصورة أفضل لضمان الكفاءة  

فطية يارات املتاحة لزيادة اإليرادات غري ال ظر  ا بغي ال سبة للدول ال  االجتماعية واالقتصادية، كما ي بال
فط ك يتطلب ذلك تكثيف اإلصالحات، وخاصة فيما حيث . مورد رئيس لتمويل االستثمار العامتعتمد على ال

اخ آعمال، و  وكمةتعزيز يتصل مب اص من االزدهار ولكي يصبح قاطرة بكافة جوانبها ا ، لتمكني القطاع ا
مو تتمتع بدرجة أعلى من االكتفاء الذايت ب زيادة املشاركة  سوق الكذلك العمل على   .لل اص لتج عمل ا

كومات 1الضغط على ا
. 

طلق لحوكمة سياسة اإلنفاق العمومي  شفافية المالية العامة ميثاقتطبيق  :المطلب الرابع  Code of Goodكم

  Practices on Fiscal Transparency for the governance of public expenditure  policy 
اجة ملحة أكثر من أي وقتل    كومات وال  معظم مضى لوضع حلول للمشاكل ال تواجهها قد باتت ا ا

ديد  زيادة الشفافية  املالية العامة، أبرزهايعد من  اع القرار  حيث تتيح معرفة مدى شفافية املالية العامة لص
اذ إجراءات احرتازية ملواجهة آوضاع  االقتصادية املتغرية املخاطر املالية احملتملة على املدى القريب، مما يقتضي ا

فيف حدهتا.  د من الوقوع  آزمات و اولة ا  ومن مث 
 ?What is the transparency of public finances الفرع األول:ماهية شفافية المالية العامة

يقصد بالشفافية مبدأ خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة بالظروف والقرارات وآعمال  مفهوم الشفافية: -1
ظورة ومفهومة الية متاحة وم وضوح آدوار واملسؤوليات بني وداخل املؤسسات، ال متثل  ويتجلى ذلك  ،ا

كومية    ؛2جزءا من العمليات ا
ا حرية تدفق املعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها، أي توفري املعلومات وتعرف هيئة آمم املتحدة الشفافية بأهن   

اذ  هم وا صول على املعلومات الضرورية للحفاظ على مصا فتحة تسمح ٓصحاب الشأن با والعمل بطريقة م
اسبةا  .3واكتشاف آخطاء لقرارات امل

                                                 
*
وان   دوق قريبا بع ها دراسة بشأن السياسات يصدرها الص  .”تعزيز كفاءة االستثمار العام“ميكن االسرتشاد باملعلومات اإلضافية ال تتضم

رويج  ** ية التحتية –تعترب ال ية بالب ه املع احا نسبيا  نتائج برا مثاال مالئما يوضح الدور القوي الذي ميكن أن تؤديه  – وهي بلد غ باملوارد الطبيعية حقق 
ية للمشروعات إ جانب املراج ي وضوح اإلدارة الف رو ظام ال عات املستقلة لتكلفة جودة املؤسسات  تعزيز كفاءة االستثمار العام. ومن أوجه القوة  ال

ع التأثري السياسي على قرارات اال الفات حول عدم كفاءة استخدام آموال العامةاملشروعات، وال ساعدت  م د من ا  .ستثمار وا
، م 1 قد الدو دوق ال فط  سيستجدات آفاق االقتصاد اإلقليميانظر ص فاض أسعار ال .، التعايش مع ا  اق تراجع الطلب،مرجع سبق ذكر
زاهة واملساءلة أمان، دليل الربملا  مواجهة الفساد، فلسطني، مكتب الشرق آوسط العريب،  2 شورات اإلئتالف من أجل ال  .04، ص 2011م
، متطلبات إصالح وتطوير املوازنة العامة، جامعة امللك سعود، السعودية، 3  .11، ص 2010 غادة شهري الشمرا

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/reo/2015/mcd/mreo0115a.pdf
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ظر خالل منأنواع الشفافية : -2 ا للشفافيةالتعاريف املختلفة  إ ال  الشفافية مها: الشفافية من نوعني نلمس فإن

ارجية والشفافية الداخلية  .1ا
ارجية الشفافية ترتبط الخارجية: الشفافية  - أ ظمة ٓي ا ارجي باحمليط كانت م على  يفرتض حيث هلا، ا

ظمة  :يلي مبا تقوم أن امل

 ؛خدماهتا عن والدقيقة الصحيحة املعلومات نشر -

 ؛أدائها  وإخفاقات عقبات من يعرتضها أن ميكن ما نشر -

قد تقبل - ايب ال  .مسارها وتصحيح اإل

ر التدفق وتع : الداخلية الشفافية - ب ظمة، داخل للمعلومات ا  مستوى لكل املعلومات الضرورية وتوفري امل
اعة وإشراكهم  مبسؤولياهتم املستخدمون ولقيام العمل متطلبات حسب  السياسات، ورسم القرارات ص

زاهة الدميقراطية والتعامل مبدأ تب خالل من الالزمة واملرونة  .كافة املسؤوليات على ب
، وتع توفري املعلومات نقيض الغموض أو السرية  العمل مما سبق أن الشفافية هي هنستخلصما       

كومة وما  ني الراغبني  اإلطالع على أعمال ا الكاملة عن آنشطة العاملة للصحافة والرأي العام واملواط
ابية أو سلبية على حد سواء دون أخفاء،  ارجية يتعلق هبا من جوانب ا و قد تتعدد الشفافية بني الداخلية وا

ظمة، الداخلية بالبيئة تع الداخلية فالشفافية مكمال لْخر، لكن يبقى كالمها  ارجية الشفافية أما للم  ا

ارجية فتع ظمة، معه تتعامل الذي واحمليط بالبيئة ا اك امل هما يؤثر وكل الشقني هذين بني ارتباط وه   م

عكس وبالتا اآلخر ظمة أهداف قيق على ي  .امل

شاطات املتعلقة واآلنية املوثوقة املعلومات توفري املالية الشفافية تع :المالية الشفافية -3  والقرارات واإلجراءات بال

 العامة املالية بشفافية يقصد كما إليها، الوصول وضمان املختلفة اهتومؤسسا الدولة تتخذها ال والسياسات

مهور اطالع كومي القطاع هيكل على ا وايا ووظائفه ا د ال وال  القطاع وحسابات املالية السياسات إليها تست

اصة والتوقعات العام  .2العامة باملالية ا
ال املالية العامةوتكمن       صرا أمهية الشفافية    .واملساءلة املالية العامة إدارة لفعالية ضروريا باعتبارها ع
كومات لدى تكون أن تضمن وهي د وآفاقها املا مركزها عن صورة دقيقة ا اذ ع   اقتصادية، مبا قرارات ا

افع التكاليف عن دقيقة صورة ذلك  أن ميكن ال واملخاطر السياسة تغريات على آجل املرتتبة طويلة وامل

ني وآسواق التشريعية اهليئات تزود وهي العامة تواجهها املاليات كومة، إ ملساءلة الالزمة باملعلومات واملواط  ذا
كومية على حد سواء. وعالوة على ذلك، فإهنا أن  شفافية امليزانية ميكن أن تعزز االحتواء وكفاءة الربامج ا

                                                 
 .34- 33صص تسيري املالية العامة، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، ص ، 2011- 2010ساجي فاطمة، الشفافية كأداة لتسيري املالية العامة، مذكرة ماجستري  1
د من الفقر 2 كم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام وا زائر) فرج شعبان، ا صص  دكتوراأطروحة  (،2010-2000دراسة حالة ا علوم اقتصاديةـ 

زائر  .109، ص2012-3،2011مالية ونقود، جامعة ا
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قيق أقصى  قيق االستفادة املثلى من املوارد احملدودة والعامة من أجل  كومات على  ميكن أن تساعد أيضا ا
يها قيق فوائد ملموسة ملواط مية و   .قدر من نتائج الت

ارجي على اإلنفاق  ذاتو      سابات، ال تقوم بالتدقيق ا السياق، فإن دور املؤسسات العليا ملراجعة ا
الفات مالية. وهذ املؤسسات جزء ال يتجزأ  كومي، إ جانب هيئات الرقابة املالية، ضرورية إلظهار أي  ا

ديد أولويات استخدام آموال العامة وفقًا ملمارسات نظام . عالوة على ذلك اإلدارة العامة السليم من إدارة و
كومية، وال غالبًا ما يتم نشرها من خالفالشفافية املالية  تساهم   ل الكشف العل عن البيانات املالية ا
كومة اإللكرتونية. ني العبني فاعلني ميثلون جزءا ال يتجزأ من اإلشراف على وذلك  باعتبار  بوابات ا املواط

  .عامة، والرقابة عليها، وتقييمهاالسياسات ال

كومات على نشر ميزانيات     اء مزيد من الشفافية واملساءلة هي مساعدة ا طوة آو  ب ، فإن ا وبالتا
صصات امليزانية مهور على  وي، إلطالع ا ، أي أن مبسطة وسهلة القراءة للشخص العادي، بشكل ربع س

مهور  عمل كومات ستشرك ا ع القرار من خالل نشر بيانات امليزانية وتقارير اإلنفاق العام بطريقة ا ية ص
كومية  .1شفافة، و نفس الوقت ستستفيد من التوصيات والتعليقات ال ميكن أن تقدمها اهليئات غري ا

  الفرع الثاني: مؤشرات شفافية المالية العامة وأدوات تقييمها

Indicators of fiscal transparency and evaluation tools 

هات املتخصصة على قياس مدى شفافية املالية يعدالعملت  لقدمؤشرات شفافية المالية العامة:  -1 د من ا
 : 2ولعل أبرزهاالعامة، 

قد الدو ر من ِقبل ادإصمت  :مؤشر قياس شفافية المالية العامة -أ دوق ال "ميثاق املمارسات  على ضوءص
ال شفافية املالية العامة"  ةالسليمة   ديثه  1998 س ةومت  دوق  كما،  2007 س ةقام الص  بإصدار 2012 س

ل مكان ميثاق  أسساشتمل على وضع  ،تقرير عن الشفافية واملساءلة واملخاطر على املالية العامة مليثاق جديد 
ة دوق باستعر 2007 س واقرتح عدد (، 2008)ضوء آزمة املالية  علىوضع شفافية املالية العامة ض ا، وقد قام الص
وان  اإلضافاتمن  ديد الوارد وصفه  التقرير بع  املعايري الدولية لشفافية املالية العامة، واشتمل امليثاق ا

*"دعائم" أربع"مستجدات مبادرة شفافية املالية العامة" على أربعة 
رئيسية: "إعداد تقارير املالية العامة" و"وضع  

بؤات املالية العامة  ليل  وإعدادت سبة املخاطر على املالية العامة" و"إدارة إيرادات املوارد" وإدارةاملوازنة" و"  وبال

يدة املمارسات بني املدونة تفرق مبدأ، لكل  جل االمتثالأ من واضحة مبعامل البلدان لتزويد واملتقدمة آساسية وا

دوق  آعضاء البلدان على مجيع تطبيقها إمكانية من والتأكد للمدونة التام ديد 3 الص . وقد خضع امليثاق ا
                                                 

ك الدو متوفر على املوقع: 1 -http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/09/27/public-finance-in-the-arab  الب

world-accountability-starts-with-transparency 
2
وي،    ، التقرير الس قد الدو دوق ال  .41ص، 2015ص
ة 4  الدعامة صدرت وقد * ية باملوارد للبلدان آو الثالثةة للدعائم كملكت،  2016املالية الس  املشاورات مع من الواردة التقييمية الردود تتضم، حيث  الغ

مهور.    املصلحة أصحاب  وا

قد العريب،  3 دوق ال  .41 ص ،2015العريب املوحد،  التقرير االقتصادي ص
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ال املالية العامة، مبا  ذلك إطار  قد الدو وأدواته التشخيصية آخرى   دوق ال للمواءمة مع معايري ص
كومة لعام " وهلذا املؤشر أمهيه قصوى  ". 2014اإلنفاق العام واملساءلة املالية" املعدل و"دليل إحصاءات مالية ا

سبة املالية العامة وكيفية تطويرها على  إدارةحيث يوفر نظرة مشولية عن مدى كفاءة  ،صانعي القرارل خاصة بال
ابيات والسلبيات ٓي تغريات تصور ع ٓخذالفرصة للحكومة  وإلتاحةاملدى القريب،  ، ومعرفة اال ن مركزها املا

من  أيضان مؤشر شفافية املوازنة يعترب إف خرآتطرأ على السياسات املطبقة على املدى الطويل. ومن جانب 
ديث عن شفافية املالية العامة، حيث أظهرت العديد من التجارب الدولية أن شفافية  د ا املؤشرات املهمة ع

كوميةاملوا قيق االستفادة املثلى من  إ باإلضافة ،زنة ميكن أن تعزز كفاءة الربامج ا ذلك، فإهنا تساعد على 
قيق  مية.  أهدافاملوارد احملدودة والعامة من أجل   الت

شفافية املالية العامة، حيث  لقياسمهم  آخرعترب مؤشر ي   ":PEFA" العام والمساءلة المالية اإلنفاق مؤشر -ب
ومقارنة املعايري  ،ام مؤشرات كميةإدارة املالية العامة باستخدر لتقييم نقاط القوة والضعف  إطاPEFA  يوفر تقرير

ة،  هات املا كومة وا وار بشأن إدارة املالية العامة بني ا  وعادة احمللية باملعايري الدولية املت بعة، هبدف تسهيل ا
هجيتها  "PEFA"  تستخدم ما سبان  أهممؤشراً للقياس، ومن بني  31 م هجية االعتبارات املأخوذة  ا  امل

 .مصداقية املوازنة ومشوليتها وشفافيتها
دوق أدوات تقوم :العامة المالية أداء تقييم أدوات -2  آطر العامة باستعراض املالية أداء لتقييم املوحدة الص

ية حصالاإل أولويات ديد على ساعدي، مبا البلدان لدى القائمة العامة للمالية املؤسسية  ال  واملساعدة الف

 :1، وهي كاآليتالعامة املالية

 عن معلومات بتجميع آداة هذ تقوم ":RA-FIT"اإليرادات إلدارة العامة المالية معلومات أداة -أ

ليلها الضرائب مارك و ة و .اإليرادات إدارة بأداء تتصل أساسية مؤشرات وإعداد وا  تقرير إعداد مت 2014 س

ولة  بلدا 85 املقدمة من البيانات أساس على أول  و 2014 س  أجريت، وقد  البيانات لتجميع آو ا
ري، البيانات لرصد صصة إلكرتونية خالل بوابة من البيانات لتجميع ثانية جولة 2015 ظمات مع العمل و  م

ليلها اإليرادات إدارة معلومات املعيارية لرصد اآللية آداة هذ جعل هبدف أخرى دولية  .ونشرها و

 اإليرادات بني الفجوة حجم الربنامج يقدِّر هذا": RA-GAP "اإليرادات إدارة فجوة تحليل برنامج -ب

 املضافة القيمة ضريبة  الفجوة تفصيلية هلذ تقديرات توسيع متقد و  صيلها، احملتمل واإليرادات فعلياً  احملصلة

ة  بلدان إ مثانية بلدان أربعة من  .2015 املالية الس
 للتقييمات إطارا آداة هذ توفر ":TA –DAT"أداة التقييم التشخيصي  إلدارة اإليرادات الضريبية -ت

 صممت وقد وتسلسلها؛ حصالاإل أولويات ديد سني على للمساعدة الضريبية اإلدارة ٓداء املوحدة

ظمة القواعد وحددت  اختتم وقد التجريب، طور  آداة تزال وال ، دوليني شركاء مع الوثيق بالتعاون هلا امل

جاح ريبها ة  إضافية بلدان أربعة  ب  . 2015 املالية الس

                                                 
قد العريب،  التقرير 1 دوق ال  .57 ، ص2015العريب املوحد،  االقتصادي ص
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 ضمن العامة املالية بيانات منوذج ل التقييمات هذ ل":  FTES"العامة المالية شفافية تقييمات -ث

شورة املعلومات جودة لتقييم دعائم أربع من هيكال تتضمن وهي  ،واملواثيق املعايري مراعاة تقارير  تركيز مع امل

   .العامة املالية اطر وإدارة ديد على قوي

اعات المالي التحليل -ج مذجة إطار وهو ":FARI"الموارد لص اعات ليل إ يهدف لل  الص

ظور من االستخراجية اعات العامة املالية نظم لتقييم قوية أداة التحليل هذا ويشكل ، العامة املالية م  للص

قدية التدفقات تقاسم طريقة بتحليل وتصميمها ومقارنتها االستخراجية وية ال  عمر مدى على للمشاريع الس

اعات مشروع كومة، املستثمرين بني ستخراجيةاال الص ظام مفصلة منذجة لخال من وا  املالية نظم من دد ل

 .العامة

 هذا ميثل "P-FRAM" والخاص العام القطاعين بين الشراكات في العامة المالية مخاطر تقييم نموذج -ح

موذج اشئة العامة املالية تتحملها أن ميكن ال واملخاطر التكاليف لتقييم ليلية أداة ال  بني الشراكات عن وال

اص العام القطاعني  والتعبري الصلة ذات البيانات لتجميع وموجهة مهيكلة عملية توفري إ يهدف وهو. وا

 الكلية االقتصادية املعلمات أهم  للتغريات حساسية ليل وإجراء والدين، العجز على الواقع آثر عن كميا

اصة واملعلمات  .ددة مبشاريع ا

 االستثمار إدارة ال  املمارسات قوة لتقييم صمم إطار هو: "PIMA"العام االستثمار إدارة تقييم -خ

ع عملية تشكل ال املؤسسات بتقييم عي   ، حيثشاملة بطريقة العام  هي رئيسية مراحل ثثال  القرار ص

صيصه االستثمار طيط فيذ و  ويقدم املؤسسات، لدى والضعف القوة مواطنالعام له   راإلطا ويقيم. وت

ية املؤسسات لتعزيز عملية توصيات   .العام االستثمار بإدارة املع
اءا على ما تقدم،      كومات يعترب ن استخدام مثل هذا املؤشرات لتطوير و فإب تهجها ا سني  السياسات ال ت
ظرية، ولكن هل من السهل فعليا   قابال أمرا احية ال  ه على أرض الواقع؟تطبيقللتطبيق من ال
اإلجابة على هذا السؤال تتوقف على مدى جدية الدول  تب املقاربات اإلصالحية للمالية العامة، وتكريس     

وكمة...الثقة بني  كومة، والصرامة  تطبيق مبادئ ا  املواطن وا
 Commitment to apply the principles  مبادئ شفافية المالية العامة االلتزام بتطبيق الفرع الثالث:

of transparency of public finances 

ال الشفافية املالية العامة على أربعة مبادئ عامة يقوم عليها اهليكل  يرتكز ميثاق املمارسات السليمة  
ظيمي للميثاق وهي 1الت

 :  

كومة   يع :وضوح األدوات والمسؤوليات -1 كومي ووظائفه واملسؤوليات داخل ا بتحديد هيكل القطاع ا
كومي وباقي قطاعات االقتصادوالعالقة بني القطا  ، حيث يتعني على املؤسسات والقطاعات املالية ع ا

                                                 
ال شفافية املالية العامة ) 1 ، ميثاق املمارسات السليمة   قد الدو دوق ال   ، متوفر على: املوقع 8-4(، ص 2007ص
:https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/codea.pdf  

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/codea.pdf
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، ومراعاة أخالقيات اإلدارة  القطاع راعاة متطلبات اإلفصاح والشفافيةومؤسسات آعمال العامة آخرى م
  . امالع

عامة  ويؤكد هذا املبدأ على أمهية نشر املعلومات املالية الشاملة عن املالية الإتاحة المعلومات للجمهور:  -2
ديدها بوضوح بغي أن تتأوقات يتم  لية العامة  الفرتة لتوقعات املاضمن وثائق امليزانية عرضًا ، حيث ي

صوم املستقبلية بغي اإلفصاح عن ا وية، وكذلك ي فة التقديرية ، ويعني عرض التكلاالحتمالية  امليزانية الس
فقات ود ال شر البيانات فيما يتعلق بتقدمي املعلومات عن ميع ب اص ل ، وكذلك استيفاء متطلبات املعيار ا

 .الدين العام وااللتزامات السابقة
فيذها  إعدادعالنية  -3 تائجها واإلبالغالميزانية وت نوعية املعلومات ال تتاح للجمهور فيما ويشمل  :ب

  :وذلك من خالل ،ص عملية امليزانية

وية وبوق - اقشة واعتماد امليزانية الس ، مع بيان نوايا ت كاعرض تقرير سابق عن امليزانية قبل تاريخ م
كومة االقتصادية و  موعاملالية العامة  املدى املتوسطا موع اإليرادات و والفائض أو املصروفات  ، وإبراز 
ة املالية بثالثة أشهر على العجز أو الدين العام ، وعرض مشروع امليزانية على السلطة التشريعية قبل بداية الس

ة املالية  ؛ آقل واعتماد امليزانية قبل بداية الس
ميع التشري - بغي أن يتاح للجمهور اإلطالع على اآلثار املالية العامة التقديرية  كومةي    ؛عات املقرتحة من ا
تائج ،   - يف املعامالت حسب آنشطة أو املخرجات وحسب الربامج أو ال بغي تص بغي أن تشمل كما ي ي

وثائق امليزانية معلومات أداء تفصيلية مالية وغري مالية عن مجيع املخرجات وآنشطة والربامج على بيانات مقارنة 
وات سابقة   ؛عن س

بغي عرض ت - دد قانونًا على السلطة ي وية  مواعيد  صف س قارير املصروفات واإليرادات الشهرية والربع وال
 ؛التشريعية

هات ذات  -  تائج املتحققة بالقياس إ مجيع أهداف آداء وعرضها على ا بغي إجراء مراجعة مستقلة لل ي
دد قانوناً   . االختصاص  مواعيد 

اجة إ التدقيق املستقل ملعلومات املالية ودة  عت :ضمانات صحة المعلومات -4 بيانات املالية العامة وا
 ، حيث تتطلب:العامة
كومية وإبالغ املعلومات  - اصة باحملاسبة ا كما تكفل   املالية،وضع آليات تكفل عالنية إرساء املعايري ا

كومة   ؛استقالهلا عن ا
ليل مجيع الفروق امللحوظة أن تقوم آجهزة العليا للرقابة واحملا - سبة مبطابقة توقعات ونتائج املالية العامة و

 .سالمة سياسات املالية العامة وشفافيتهاللحكم على  مهور وعرض تقريرها على السلطة التشريعية وا
 ,,,,,,,,,,,,,,,و,

 
.... 
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 خالصة الفصل:

ا      اول أهم مرتكزات حوكمة سياسة اإلنفاق العمومي،  هذا الفصل  حاول  مت استهالل الفصل حيثت
فقات تزايد ظاهرةإبراز  ب العمومية، وال  املالية اقتصاديات  املعروفة الظواهر أهم بني ال تعترب من العامة ال

 املسامهات أبرز منو  هتا،امسبب عن والبحث لدراستها آنظار لفت ما ،وتوسع أهدافها الدولة دور بتطور تطورت
انب هذا أ ْثرت ال  وقد ،A.T.Peacok و J.Wiseman  من كل وكذا ، A. Wagner  من كل مسامهة ا

اث هذ معظم خلصت سبة العام اإلنفاق حجم عن اإلحصائية البيانات استقراء بعد آ اتج بال  الوط لل
ا يتخذ أنه إ املتخلفة، أو املتقدمة الدول  سواء ذ خاصة ومطرد متزايد ا صف م  القرن من الثا ال

سبة تلك اقرتبت حيث العشرين، ، لكن على العموم تبقى مسبباهتا الرأمسالية الدول من العديد  %50 من ال
وكمة مبفهوم آخذ ضرورة استدعى  هو آمر الذي تتأرجح بني أسباب حقيقية وأخرى ظاهرية،  فيذ   ا د ت ع

 .السياسات االنفاقية تلف
ها االقتصاد العاملي لقد أصبح      ،موضوع حوكمة اإلنفاق من املواضيع املستجدة  ظل آزمات ال يعا م

يات املالية واحملاسبية( حول سبل  حيث تتوافق فيها الرؤية السياسة )اهليئات القائمة باإلنفاق ( واالقتصادية)التق
بالقدر الذي ميكن معه زيادة قدرة االقتصاد الوط على متويل ومواجهة التزاماته الداخلية  زيادة فاعلية اإلنفاق

ارجية مع القضاء على مصدر التبديد واإلسراف إ أد حد ممكن وكمة من قواعدتضموذلك ملا ت  ,وا  ه ا
قيق اربة الفسادالشفافية و االنضباط،  تستهدف  ودة والتمييز  آد وكذا، واملشاركة و عن طريق  اءقيق ا

كومية  . استغالل املوارد االقتصادية املتاحة ترشيد تصرفات اإلدارات ا
و حوكمة اإلنفاق كما    ا   غرار على الدولية املالية املؤسسات هبا نادت ال املقاربات أبرز من أضح اال

دوق قد ص ، ال ة تداعيات الدو فاضشح املوارد نتيجة  ملعا فط أسعار ا  ، جهة الدولية من آسواق  ال
قيق  و الريعية الدول على وجب وعليه ؛أخرى جهة من العمومية املالية استدامةو د   حوكمة التوجه 
 كفاءة قيق على بالعمل تعلق ما السيما ،بذلك الكفيلة واإلجراءات اآلليات خالل من االنفاقية سياساهتا

فقة ديد ال حاول الوقوف عليه وهذا .،.ودرأ بؤر الفساد اإلنفاق أولويات و زائر واململكة   ما س  كل من ا
ااملتحدة العربية واإلماراتالعربية السعودية  ليل السياسات االنفاقية   ، لكن قبل ذلك وجب علي تشخيص و

اولهذ الدول ت  . الفصل الثالث ه، وهذا ما س
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 تمهيد
زائر و ال تعتمد عليها   الظرفية من أهم السياسات االقتصادية ميتعترب سياسة اإلنفاق العمو     اململكة ا

يل  السيما ما تعلق بتحو  ،واالجتماعيةقيق أهدافها االقتصادية املتحدة يف  العربية السعودية واإلمارات العربية
فطية دمات العامة وتوزيع عوائد الثروة ال  هاشاريعمتويل مو من جهة،  على شكل دعم  للمواد االستهالكية وا

موية من جهة ثانية يةاالستثمار  ذ بداية آلفية هو .وخططها الت التزايد املفرط يف حجم  والبارز يف ذلك م
فقات العمومية ف، ال اصة بتسيري دوالب الدولة سواء ما تعلق بال ارية(، أو نفقات التجهقات ا فقات ا يز )ال
موية ها وخططهابراتختل  املتعلقة مب)االستثمار(   .الت

دها تتوسع يف  هذ الدولإن أهم ما مييز السياسة االنفاقية يف     فط، حيث  هو ارتباطها الوثيق بعوائد ال
ح  طط اإلمنائية التسهيالت م فيذ ا اء اهليكل آساسي واالجتماعي واالقتصادي، وت وافز الالزمة لب وا

مو االقتصادي والرفاهية والرخاء ارد املالية املتاحة من إيرادات الطموحة واالستفادة من املو  فط لتحقيق ال ال
ني فطيةرواج اليف أوقات  للمواط و ضبط نفق يف السوق ال ا ، هاداهتا يف أوقات ركو الدولية وتتجه  ما جعل

فطية مواصلة سياستها االنفاقعلى ة هذ الدول قدر نتساءل عن مدى  وطول ية يف ظل دورية آزمات ال
ة و  أمدها، ص  الثا من س ذ ال فطية ال برزت م ر  2014لعل الصدمة ال خري مثال على ذلك، حيث ا
ها   .االنفاقية اتوجهاهت يف ول كبري ع
اءا على ما سبق،     حاولب ليل أهم  من خاللهلاته الدول التفصيل يف السياسة االنفاقية  يف هذا الفصل س

اهاته، مؤشرات اول ذلك ،على أهم املؤشرات االقتصادية الكلية ثارآو  اإلنفاق العام  وا ت ملباحث ا وس
 :التالية
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 ؛المملكة العربية السعودية في العمومي اإلنفاقسياسة  تحليل : الثانيالمبحث        
 تحليل سياسة اإلنفاق العمومي في اإلمارات العربية المتحدة؛ الثالث: المبحث       
 . في الدول الثالثالعمومي  اإلنفاق سياسةأثار  تحليل  :الرابعالمبحث        

 



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 146 - 

 

  الجزائر في العمومي اإلنفاق سياسة تحليلالمبحث األول: 

Analysis of Public Expenditure Policy in Algeria 

زائر من      وع االقتصادياتتعترب ا فط يسهم حيثا، آقل ت ها احمللي يف ال ، كما %35 وا تركيبة نا
وا  من صادراهتا، %97حوا  ميثل  املوازنة متويل يف (2017-2000 لفرتة)كمتوسط  %55وتعتمد عليه 
مويةال تهاسياسما جعل  ،العامة تعش مبجرد ت فطية طفرةحدوث  ولعقود طويلة ت تكس  يف السوق ال الدولية وت

د كل تقلب د  2017-2000وبالرتكيز على الفرتة املمتدة بني س  ،ع زائر شرعت يف أن ،  تطبيق العديد ا
موية ها، من الربامج  الت فاض حصيلة مواردها ، إال وترية اإلنفاق العامغري مسبوق يف تسارع  م ع أن ا

فطية ذ  ال ص  الثا من م ةال مليار  11  حدودوصل إ حيث ،املوازتفاقم العجز  إ أدى ، 2014 س
ظر يف  ما، 2017دوالر يف موازنة عام  التحكم يف التزايد املطرد  تها املالية، وتدعو إسسياجعلها تعيد ال
فقات العامة وذلك  و ترشيد نفقاهتا بغية ب لل قدية توازناهتا احملافظة علىالتوجه  ارجية الداخلية واملالية ال  .وا

حاول يف هذا املبحثو     تهجة  االنفاقيةليل السياسة  س ذ بداية آلفية الثالثةامل توجهاهتا يف  وتشتخيص ،م
ة  .ظل التحوالت الراه

  تطور اإلنفاق العمومي في االقتصاد الجزائريتحليل  المطلب األول:

Analysis of the development of public expenditure in the Algerian economy 

فقات العموم     حاول يف هذا املطلب الوقوف على تطور ال زائر انطالقا من أهم مس  .قياسهاؤشرات ية يف ا
ب التذكري بالتبويب املعتمد   العمومية.  فقاتلللكن قبل ذلك 

فقات العامة حسب المشرع الجزائري: األول الفرع   تبويب ال

Division of public expenditure by Algerian legislator 
احية االقتصادية ملا له من آثر الكبري على مؤشرات التوازن      فقات أمهية بالغة من ال يكتسي تبويب ال

، ويف ما يلي أهم  قدي واملا زائري. تبويباهتا ال   حسب املشرع ا
د     فقات العامة وكيفية ظهورها يف امليزانية العامة للدولة إ القانون يست زائري يف تقسيمه لل املشرع ا
فيذها لقانون و  قسيمها إ نفقات التسيريحيث يتم ت ،17/841 ضع عملية ت نفقات التجهيز، يف حني 

ه  ، وقد212-90احملاسبة العمومية  اصة بالتسيري إ تقسيم أشارت كذلك املادة الثالثة م فقات ا  واالستثمارال
 .3)التجهيز(

تلك طلق عليها أيضا ديون التسيري )مقسمة حسب التقسيم اهليكلي اإلداري(، وهي ي نفقات التسيير: -1
فقات صص  ال شاط العادي والطبيعي للدولةال  دف ضمان ؛ هب4بتسيري وأداء مهامها هلاتسمح ال  لل

اتج الوط، استمرارية مصا الدولة  .1فهي ال تؤدي إ زيادة مباشرة يف قيمة ال
                                                 

زائر. 07/07/1984املؤرخ يف  17-84القانون  - 1  املتعلق بقوانني املالية العمومية يف ا
زائر 15/08/1990املؤرخ يف  21-90القانون   - 2  .املتعلق باحملاسبة العمومية يف ا
 .15/08/1990املؤرخ يف  21-90من قانون احملاسبة العمومية  03املادة  3

 .املتعلق بقانون املالية املعدل 1984يوليو  7 يف املؤرخ 84/17من القانون  24 املادة  4
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كومية ومعدات املكاتب  والرواتب أساسا من آجور نفقات التسيري تتكون    ايات ا  ومصاري  الصيانة للب
 :2إ أربعة أبواب هي وتُبوب، ا..
فقات المحسوبة من اإليرادات - حيث تشمل االعتمادات الضرورية للتكفل  :أعباء الدين العمومي وال

 ؛بأعباء الدين العمومي باإلضافة إ آعباء املتختلفة احملسوبة من اإليرادات
اصة باملؤسسات السياسة مثل اجمللس الدستوري،  :تخصيصات السلطة العمومية - وهي نفقات التسيري ا

 ؛لس آمة، اجمللس الشعيب الوط
فقات الخاصة بوس - تل فيها أجور  :ائل المصالحال اصة بسري املرافق اإلدارية العامة و فقات ا وهي ال

 ؛العاملني القسم آكرب
ماعات احمللية املسامهات يف اهليئات  :التدخالت العمومية - فقات التحويل )إعانات ا وهي متعلقة ب

شاط االجتماعي وغريها من أوراق الدعم(  .الدولية، نفقات ال
اتج الوط  نفقات التجهيز:تطور   -2 ها زيادة ال فقات ال هلا طابع االستثماري، يتولد ع هي تلك ال

صص نفقات التجهيز للقطاعات االقتصادية للدولة  ،PNB  اإلمجا وبالتا زيادة ثروة البالد، وبصفة عامة 
مية  قيق ت هيزها بالوسائل الضرورية وهذا قصد الوصول إ  ستدامة، وتبوب نفقات التجهيز إ ممن أجل 

 :3ثالثة أبواب وهي كالتا
فذة من قبل الدولة: - اعة، الفالحة والري، دعم  موزعة وهي االستثمارات الم على تسعة قطاعات )الص

صول على  شئات القاعدية دعم ا شئات االقتصادية واإلدارية، الرتبية والتكوين، امل تجة، امل دمات امل ا
مية( تلفة، املتخططات البلدية للت  ؛السكن، مواضيع 

وحة من قبل الدولة: - شاط االقتصادي مثل  إعانات االستثمار المم فقات املوجهة لدعم ال وهي ال
 ؛حسابات التتخصيص وخفض نسبة الفوائد

فقات األخرى بالرأسمال - فقات غري  للوالياتوهي خاصة بالربنامج التكميلي  :ال وكذلك احتياطي ال
 متوقعة.
فقات العامة في الجزائر: الثانيالفرع    تحليل إجمالي ال

Analysis of total public expenditure in Algeria 
زائر تطورات سريعة خاصة يف اآلونة آخرية، وهذا ما يؤكد تعاقب قوانني املالية      فقات العامة يف ا عرفت ال

ام، اتج الداخلي ا وفيما  التكميلية، واملتتبع لتطور هذ آخرية يالحظ أهنا ترتبط بصفة مباشرة مع تطورات ال
لي حاول  .يلي س دول املوا اميها من خالل ا ا ت  ل مؤشرات اإلنفاق العمومي وتتبع ا

 
 

                                                                                                                                                     
زائر،  1 امعية، ا  .33، ص2006علي زغدود، املالية العامة، ديوان املطبوعات ا
 املتعلق بقوانني املالية. 07/07/1984املؤرخ يف  17-84من القانون 24املادة  - 2
 بقوانني املالية.املتعلق  07/07/1984املؤرخ يف  17-84من القانون  35 انظر املادة 3
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 ()مليار دجالو:  (2020-2000)خالل الفترة  مؤشرات اإلنفاق العمومي في الجزائر : تطور(1-3)الجدول رقم

Source: Ministère des finances, Direction Générale de prévision et des politiques . 

2018، 2016،2017قوانني املالية  بيانات مستمدة من. 
دول رقم    وا (1-3)يتضح من ا فقات العامة عرفت ارتفاع  ة  8، أن ال ة  2000مرات من س إ س

ار إ حوا 1178.12 حيث انتقلت من حوا ،2018 ة  8628 مليار دي ، مع تسجيل  تذبذبات  2018س
فقات العامة يف اجململ إ  امي يف ال ة إ أخرى، ويعود هذا الت احملروقات  أسعار ارتفاع يف نسب منوها من س

اتج  تطور ال
المحلي الخام 

 (دج109)

نسبة نفقات 
التجهيز إلى 

مجموع 
فقات%  ال

نفقات 
 التجهيز

 (دج109)

نسبة نفقات 
التسيير إلى 

إجمالي 
فقات%  ال

 نفقات التسيير

 (دج109)

مو  نسبة ال
وية%  الس

مجموع نفقات 
 الميزانية

وات  الس

4123,5 27.32 321.92 72.67 856.193 - 1178.12 2000 

4227,1 27.05 357.39 72.95 963.633 12.13 1321.02 2001 

4522,8 29.21 452.93 70.79 1097.716 17.38 1550.64 2002 

5252,3 33.57 567.41 66.43 1122.761 9.00 1690.17 2003 

6149,1 33.87 640.71 66.13 1251.055 11.93 1891.76 2004 

7562,0 39.32 806.9 60.68 1245.132 8.47 2052.03 2005 

8501,6 41.38 1015.14 58.62 1437.87 19.54 2453.01 2006 

9352,9 46.15 1434.63 53.85 1673.931 26.72 3108.56 2007 

11043,7 47.08 1973.27 52.92 2217.775 34.82 4191.05 2008 

9968,0 45.84 1946.31 54.16 2300.023 1.32 4246.33 2009 

11991,6 40.47 1807.86 59.53 2659.078 5.20 4466.94 2010 

14588,6 33.73 1974.36 66.27 3879.206 31.04 5853.56 2011 

16208,8 32.24 2275.53 67.76 4782.634 20.58 7058.17 2012 

16643,8 31.42 1892.59 68.58 4131.536 -14.65 6024.13 2013 

17205,1 35.76 2501.44 64.24 4494.327 16.13 6995.76 2014 

17807.3 39.70 3039.3 60.30 4617.0 9.44 7656.3  2015 

17406,8 39.79 3176,8 60.21 4807,3 4.28 7984,1 2016 

19324,6 33.27 2290.3 66.71 4591.8 -13.80 6882.1 2017 
20892,3 46.87 4044 53.12 4584 25.36 8628 2018 
22720,8 36,67 2772,8 63,33 4789,0 -12,35 7561,8 2019 
23950,1 34,88 2570,1 65,12 4798,6 -2,55 7368,7 2020 
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كومي اإلنفاق وسياسة عامة املالية السياسة يف جذري ول إ ال أدت زائر اتبعت حيث خاصة، ا  ا

روج قصد توسعية إنفاقية سياسة يات، االقتصادية لإلصالحات السلبية التبعات من ا وات التسعي  وبذلك لس

اري بشقيه العام اإلنفاق حجم ارتفع كومي اإلنفاق سياسة ميز ما أهم ولعل واالستثماري، ا الفرتة  يف ا
فقات مقارنة التجهيز نفقات يف الكبري هو االرتفاع  2007و  2000 املمتدة بني س  كانت فبعدما التسيري، ب

ة نسبتها ة  46.15% بلغتفقد  %27.32 بــ تقدر  2000س دها إ تطبيق مر   املعتربة الزيادة وهذ ،2007 س
مو االقتصادي بني س   ، حيث عملت على استثمار2009-2001برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم ال

ية  آوبالدرجة  البرتول عائدات تل  مشاريع الب اء والفالحة والري و يف قطاعات آشغال العمومية والب
ة  التحتية ذ س ة لتصل إ  2010... ؛ إال أنه م ة بعد س امي نفقات االستثمار تعرف تراجع س بدأت وترية ت

ة  أد مستوياهتا صصاهتا 2017س فقات العمومية، %33، حيث مل تتعدى  صصات من إمجا ال رغم أن 
ة  وات قبل  2017نفقات التجهيز يف ميزانية س ، حيث سجلت 2014بأرقامها املطلقة تبقى مرتفعة مقارنة بس

صصات نفقات التجهيز  2290.3حوا  ميزانية نفقات التجهيز ار، يف حني مل تتعدى   1434.63مليار دي
ة  ار س وا فقد  2015و 2016، أما ما بني س 2007مليار دي فضت  بسبب سياسة التقش   ،%18,7ا

زائرية، كومة ا فط اإليرادات بعد تراجع ال انتهجتها ا ة  يةال ص  الثا من س ذ ال حيث سجل  ،2014م
فط حوا  تخفض إ حدود  112,66برميل ال ، كما 2017دوالر للربميل يف جويلية  47,96دوالر للربميل، لي
:هو موضح يف الشكل   املوا
ة  :(1-3) الشكل رقم ذ س فط م   2017إلى غاية جويلية   2014التطور الشهري ألسعار ال

 
زائرية،  المصدر:     ة املالية قانون مشروع عرض مذكرةوزارة املالية ا  .15، ص 2018 لس
فاض احملسوس، إثر على     كومة ارتأت هذا اال  آلية مرة ٓول ديد ، 2017 املالية قانون مشروع يف ا

وات املتوسط املدى على تسري تسقي  فقات اوز عميُ  حيث ،2019 و 2018 و 2017 لس  للدولة العامة ال
ار مليار 6800 سق   ميزانية تسقي  مت وعليه دوالر، مليار 62 عتبة كلية الدولة نفقات تجاوزت أال ،أي دي
صيب آجور كتلة متثل ال التسيري ة من انطالقا فيها آهم ال طبق كما ، دج مليار 4500 بـ 2017 س   ي
ار، مليار 2300 حدود يف سق تُ  أن املقرر التجهيز ميزانية على أيضا آمر كومة بأن يبني ما وهو دي  ا
هت  اهنيار جراء املالية لألزمة التصدي قصد مسطرة، كانت ال املشاريع من العديد وتوقي  إلغاء إ ا
فط، أسعار ار مليار 4747.3 بـ 2016 املالية قانون حسب العامة اإليرادات إمجا تُقدر  حيث ال  حوا) دي
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ة حتمية أمام الدولة يضع ما ،(دوالر مليار 44. 43  ،العامة نفقاهتا حوكمة و بالتوجه وذلك مصروفاهتا عقل
وكمة مبادئ تطبيق حدود إ تتعدا بل نفقاهتا فيض اولة فقط تستدعي ال وال ، املشاركة واملساءلة)ا

اربته... كومة، جودة التشريع، مراقبة الفساد و يلولة نفقاهتا يف للتحكم (فعالية ا  عجز مضاعفة دون وا
ة خالل املقدر امليزانية ار مليار 3236 بـ 2016 س فاظقصد  دي قدية توازناهتا على ا  .واملالية ال

ة ص يف أما    ةلل املالية لقانون فوفقا 2018 س فقات ُزهاء  سجلت فقد ذاهتا، س مليار دج،  8628إمجا ال
فاض أي ،2017 يف دج مليار 4591.8 مقابل دج مليار 4584 يقاربمببلغ  التسيري ميزاني موزعة على  با

ة   جد  مليار 4044سجلت حوا  ال التجهيز يزانيةم ارتفاع مقابل يف. دج مليار 7 حوا قدر ، 2018س
ة  2290.3مقابل  ازات على التجميد رفع نتيجة وذلك،  %50قارب بارتفاع  ،2017مليار دج س  اال

 ال الديون بتسديد الدولة قيام إ إضافة ،جهة من املالية الصعوبات بسبب املتوقفة الرتبوية االجتماعية
از املتعاقدة املؤسسات لصا تراكمت دمات و سلع توفري أو مشاريع إل  .ا
فقات العامة يف حدود من يف اعتقادنا أنه وعلى الرغم      كومة الرامية لتسقي  ال مليار  6800مساعي ا

فط  ياد عن ذلك مبجرد االنفراج الطفي  ٓسعار ال دج، إال  أن تطبيقها لذلك مل يرتجم فعليا، بدليل أنه مت ا
ة  70)ما يقارب  ذ س فط،  استمرار (، وهذا ما يعكس 2017دوالر للربميل م تبعية موازنة الدولة لربميل ال

يث سرتتفع  مليار دج 7562 حوا 2019، ستبلغ نفقات امليزانية يف 2018وحسب  تقديرات قانون املالية   ،
سبة  فاض نفقات التجهيز بواقع) %4.5نفقات التسيري ب ستبلغ نفقات  2020( ،أما يف %31.4-يف مقابل ا

سبة  مليار دج 7369مليزانية حوا ا فاض نفقات التجهيز % 0.2يث سرتتفع نفقات التسيري ب يف مقابل ا
دول تطور نفقات امليزانية الواردة إيضاحوميكن  ؛ وعموما 1%(7.3-)بواقع :يف الشكل  ،(1-3)رقم ا  املوا

 (2020-2000):تطور نفقات الميزانية، نفقات التسيير ونفقات التجهيز خالل الفترة (2-3)الشكل رقم         

 
دول رقم  المصدر:                 .(1-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات ا

                                                 
  صيص امل ح آفضلية يف  ها م اء على مجلة من املعايري املوضوعية، م اذ ب موية مت ا ميد بعض املشاريع الت كومة أن قرار  وارد العمومية للمشاريع العمومية ذات أكدت ا

از معتربة وأصبحت جاهزة للتسليم، باإلضافة  آولوية ، وال انطلقت هبا آشغال، ضمن التكالي  املقررة، وإعطاء آولوية للمشاريع ال بلغت نسبة آشغال هبا معدالت إ
اهزة ال مت  دوى املتعلقة هبا. االنتهاءإ إعطاء آولوية للمشاريع ا  من دراسة ا

زائرية،   1 زائرية .24، ص 2018مذكرة قانون املالية وزارة املالية ا  . www.mf.dzمتاحة على موقع وزارة املالية ا
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فقات العامة  ،(2-3)يتضح من الشكل      امي ال ة نفقات ت ذ بداية آلفية مع تواصل هيم بشكل الفت م
فقات العامة خالل الفرتة:  متوسطالتسيري على هيكلها، حيث بلغ  ، 2018 -2008نسبة نفقات التسيري إ ال

امجة أساسا عن الرواتب والتعويضات لعمال اإلدارات املركزية  ،%61.25 حوا وذلك راجع لْثار ال
ال  التحويالت باإلضافة إ من نفقات التسيري، %35 على حوا املتوسط يف تستحوذوالالمركزية وال 

سبة تستأثر سبة العام الدين فوائد مث ،%40 ب %18 وا وآدوات املعدات نفقات وأخريا، %7 ب
أما عن  .1

ا كانتفقد   2018 -2000خالل الفرتة نفقات التجهيز  س سبة عرفت  ، أقل من نفقات التسيري، لكن هذ ال
ة  %47,08أصبحت متثل  حيث ة % 26,57 سوى متثلال  بعدما كانت، 2008س فقات العامة س من إمجا ال
سبة أساسا نفقات اهلياكل القاعدية 2000 ، وهي أعلى نسبة هلا خالل فرتة الدراسة، حيث خصت هذ ال

اصة يف قطاع السكنوكذ االقتصادية واإلدارية تخفض بعد ذلك إ ، لك تلك ا ة % 31.42لت وهي  2013س
ة  ة 2007أد قيمة هلا بعد س ماسي  ،%46.87إ  2018، لتصل س ويرجع هذا االرتفاع إ الربنامج ا

ديد  التوسعية يف وهو دليل على استمرار الدولة يف سياستها  ،2مليار دوالر 282الذي رصد له  2019-2015ا
ة يف املالحظ أن إال اإلنفاق. فقات التجهيز نفقاتنسبة منو  تعدي هو 2018 س  زُهاءحيث مثلت  التسيري ل

 التجميد ورفع التسيري نفقات مكونات واسع بشكل طالت ال التقش  سياسة بفعل من نفقات املوازنة،50%
 .االستثمارية املشاريع من العديد على

  تحليل هيكل نفقات الميزانية في الجزائر: الثالثالفرع 

Analysis of budget expenditures structure in Algeria 

فقات العامة حسب      زائر،  يقودنا إ دراسة تطور ال فقات العامة يف ا ي يف حجم ال امي التدر إن الت
صيص وتوزيع نفقاهت حاول طبيعتها ، وذلك ملعرفة توجهات الدولة يف كيفية  ا بني التسيري والتجهيز، لذلك س

زائر للفرتة دولواملوضح يف  (2016-2000)من خالل هذا الفرع التطرق إ هيكل نفقات امليزانية يف ا  ا
.  املوا
 
 
 
 
 
 

                                                 
زائر  1 ك ا وي املتعلق قريرالت ،ب قدية واملالية للجزائر الس  .114-112ص ، 2014، الوضعية ال
 -  2016نسبة تقديرية فقط حسب مشروع قانون املالية. 
وكمة العوائد -2 زائر حسب املؤشرات الدولية  ليل أداء حوكمة العوائد الطاقوية يف ا ميد قجايت، "دراسة و الطاقوية: اإلشارة إ  عبد الوحيد صرارمة، عبد ا

دوق ضبط املوارد"، املؤمتر آول: السياسات اإلستتخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات ال باية البرتولية وص مية القطرية وتأمني االحتياجات الدولية، كلية ا ت
زائر، 1العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطي    .11ص ،2015، ا
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 الوحدة: مليار دج  (2016-2000): تطور هيكل نفقات الميزانية للفترة(2-3)الجدول رقم
وات فقات  الس ال

 الجارية

 نفقات
 المستخدمين

ح  م
 المجاهدين

تحويالت 
 جارية

تحويالت 
 أخرى

فوائد الدين 
 العمومي

نفقات رأس 
 المال

2000 856,2 289,6 57,7 200 133,8 162,3 321,9 

2001 963,6 324 54,4 276,8 192,1 147,5 357,4 

2002 975,6 301,1 74 387,7 236,5 143 575 

2003 1122,8 329,9 63,2 556,9 288,9 114 567,4 

2004 1251,1 391,4 69,2 457,1 426,1 85,2 640,7 

2005 1245,1 418,5 79,8 410,1 384,7 73,2 806,9 

2006 1437,9 447,8 92,5 517,7 487,1 68,6 1015,1 

2007 1693,9 526,2 101,6 598,7 558 80.5 1434,6 

2008 2217,8 711 103 869,8 831,3 61,4 1973,3 

2009 2300 746,6 130,7 860,3 793 37,4 1946,3 

2010 2683,8 991 153,2 900,2 838,6 30,2 1829 

2011 3 879,20 1 774,70 163,2 987,8 901,2 37,7 1 974,40 

2012 4782,6 1988,4 185,3 1645 1499,5 42 2275,5 

2013 4131,6 1855,3 226,5 1147,1 1015,4 44,2 1892,6 

2014 4494,3 2007,2 218,4 1333 1101,4 37,8 2501,4 

2015 4617 2170,9 223 1270,6 1086 42,6 3039,3 

2016 4591,4 2279,5 198 1220,6 1099,8 46,8 2792,2 

زائر،باالعتماد على المصدر:  ك ا تلفة ب قدية واملالية،ـ أعداد  وية حول الوضعية ال  .2016-2005 التقارير الس

فقات ال تسمح للدولة بتسيري وأداء مهامها بصفة  نفقات التسيير: هيكلتحليل  -1 نفقات التسيري هي ال
سن ٓجهزة الدولة اإلدارية، فقد ظلت كمتوسط من  %60 متثل حوا عادية ومستمرة، وذلك ضمانا للسري ا

فقات خالل فرتة الدراسة فاضوترية ل ها، مع تسجيلإمجا ال وي، ا من إمجا  %72فبعدما كانت تتعدى  س
ة  فقات الكلية س فضت إ حدود  2000ال ة  %53، فقد ا فاض  2018س كبري بني س ، مع تسجيلها ال

ة  ،كمتوسط للفرتة %55حيث مل تتعدى  ،2007-2009 لول س  مقارنة، 2010لتعود لالرتفاع مرة أخرى 
فقات ال  اإلضرابات و االحتجاجات نتيجة والرواتب آجور نفقات ارتفاع إ أساسا راجع وهذا التجهيز، ب
قابات تل هبا  قامت فقات نسبتها ارتفاع إ أدى ما ،العمالية ال فاض مرة أخرى ،العامة إ ال  لتعاود اال
ة  ارية 2013س فاض املسجل يف التحويالت ا فاض يف  447.2-)نتيجة اال اتج أساسا عن اال مليار دج( ال

ويالت أخرى مببلغ  د  فاض يف  359.5ب ماعات احمللية والتحويالت(، وبقدر أقل عن اال مليار دج )ا
دمات اإلدارية)نفقات دعم املستشفيات واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري مببلغ  مليار  87.6نفقات ا

نفقات املستتخدمني، حيث يفسر هذا الرتاجع كون املبالغ املدفوعة مبوجب  ي  يفضع فاضإ ا إضافة دج(،
وات للزيادات يف آجور فقات احتوت آثر الرجعي على عدة س فضهذا وقد  .1هذ ال ارية  تا فقات ا ال

                                                 

زائر،  ك ا قدية واالقتصادية، نوفمرب  تقرير ب .92، ص 2014الوضعية ال 1
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ة  %13.6إمجاال بواقع  ة لكن ، 2013س ، وواصلت منوها عام %(8.8)+ 2014سرعان ما عادت لالرتفاع س
سبة متواضعة2015 رتفاع دج، نتجت هذ الزيادة عموما عن ا مليار 4617، لتبلغ بذلك %(2.7)+ ، ولكن ب

اريةنفقات املستتخدمني، مع تسجيل  دمات  ،%(68.2-)تراجع طفي  للتحويالت ا مبا يف ذلك ا
ة .1اإلدارية لول س ارية 2016و فقات ا ار، مقابل4591,4  لتبلغشبه استقرار  عرفت ال  4617,0  مليار دي

ار يف ة  ارتفعت نفقات املستتخدمني يف حني، (-0,5)٪2015  مليار دي  2279,5 لتبلغ %5 معدلبـ 2016س
ما س مليار ار، بي ود آخرى ادي فاجلت الب ارية ا فقات ا ارية، ال  التحويالت ضا، خصوصاهلامة من ال ا

ار، مقابل 929,31لتصل بعض الشئ،تراجعت  ار 2000,8 مليار دي   .2(-3,6)٪ 2015يف  مليار دي
ة      فاضا كبريا س كومة 2017إمجاال عرفت نفقات التسيري ا بشكل ، بفعل سياسة التقش  ال طبقتها ا

ذ  فط م تص واضح بعد تراجع أسعار ال ة  م مل التحويالت 2014س توي على  د الذي  ، خاصة الب
ميد التوظي  يف العديد  شاطات االقتصادية واالجتماعية للدولة(،  كما مت  ارية)التحويالت االجتماعية وال ا
، ومن املتوقع أن تعرف نفقات التسيري  ارتفاعا  ديد املعدات ...ا من القطاعات، وكذلك أعمال الصيانة و

سبة  وا2019يف عام % 4.5ب فقات 2020عام % 0.2 ، َو  تقل معدل تغطية املوارد العادية ل ، كما سي
ة % 85.9التسيري من  ة % 90.7، إ 2018يف س ة 72.6، مقابل 2020س  . 20163 س

 .(2017-2000) ولعل الشكل املوا يرصد تطور هيكل نفقات امليزانية للفرتة 
 2017-2000وازنة العامة في الجزائر الم: هيكل نفقات (3-3)الشكل رقم

 
دول رقم المصدر:          .(1-3)من إعداد الطلبة باالعتماد على ا

طابع استثماري،  ذاتفقات ن نفقات التجهيز هي نفإكما ذكرنا سلفا،   :التجهيزنفقات  هيكلتحليل  -2
اتج الوط اإلمجا وبالتا زيادة ثروة يتولد  ها زيادة يف ال صص نفقات التجهيز ع البالد، وبصفة عامة 

هيزها بالوسائل الضرورية مية  ، وذلكللقطاعات االقتصادية للدولة من أجل  قيق ت قصد الوصول إ 
ب أن نعرج أوال للربامج االستثمارية الكربى  ليل هيكلة نفقات التجهيز،  مستدامة، وعليه قبل الولوج إ 

                                                 
زائر، 1 ك ا قدية واالقتصادية، نوفمرب  تقرير ب  82، ص 2015الوضعية ال
زائر،    2 ك ا قدية واالقتصادية، نوفمرب تقرير ب  .74، ص 2016الوضعية ال
ة   3 زائرية، مذكرة عرض مشروع قانون املالية لس  .24، ص 2018وزارة املالية ا
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ذ  زائر م ة ال عرفتها ا سن الوضعية املالية، خاصة  2000س نتيجة ارتفاع للجزائر خالل هذ الفرتة،  بعد 
فط باعتبار يشكل  رفقة الغاز ما نسبته  وهذا ما تطلب التحول من الوجهة   ،من الصادرات% 98أسعار ال

رجة ال مر عليها االق قد الدو إبان الفرتة ا دوق ال يوكالسيكية ال أمالها ص زائري وال تطلبت ال تصاد ا
زية ال ارتكزت بآساس على دعم الطلب الكلي بالتوسع يف اإلنفاق  و الوصفة الكي تدخل اهليئات الدولية 

فذة العمومية االستثمارات ، وقد مت ترمجة ذلك يف برامج1العمومي اري أو امل فيذها، على ا الفرتة  طول ت
  (1999-2004)االقتصاد اإلنعاش دعم برنامج:يلي فيما أساسا الربامجهذ  متثلت وقد، (2014-1999)

مو لدعم التكميلي الربنامج مو توطيد وبرنامج (2005-2009)ال 2ال
، كما هو موضح يف  (2014-2010)

:  الشكل املوا
 العمومي االستثمار برامج:(4-3)الشكل رقم

 
ية لدعم االستثمار، تقرير المصدر زائر متاح على: الوكالة الوط  www.andi.dz  :حول تطور االستثمار يف ا

از أهم املتخصصات املتعلقة بكل برنامج فيما يلي:  وميكن إ
أو  PSRE" Programme de soutien à la relance économique "  االقتصادي االنعاش دعم برنامج -أ

زائر بدأت ال املالية السياسة إطار يف املتخطط هذا جاء :(2001-2004)املتخطط الثالثي   وال انتهاجها يف ا
شيط قصد املالية وضعيتها سن بداية مع العام اإلنفاق حجم توسيع اعتمدت على وقد  .الوط االقتصاد ت

طول  على موزعة مالية صصات على -2001أفريل  الذي أقر يف -االقتصادي اإلنعاش دعم طط اشتمل
سب (2001-2004)الفرتة   مليار7  يقارب ما أي دج مليار 212حوا  اإلمجالية قيمته بلغت متفاوتة،كما ب

د ، وارتكزت أهدافه على3دوالر سني الفقر من ا اصب املعيشة، خلق مستوى و د عمل م ، البطالة من وا
هوي التوازن دعم شيط وإعادة ا   .4الريفية الفضاءات ت

                                                 
مو االقت  1 زائر صمد كرمي قروف، تقدير فعالية سياسة اإلنفاق العام يف دعم ال "تقييم آثار برامج 2012-2001ادي يف ا اث املؤمتر الدو ، أ

مو االقتصادي خالل الفرتة   .1، سطي 2013/مارس 12-11، يومي2014-2001االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار وال
زائر يف االقتصادي اإلنعاش ،سياسة مسعي مد 2 مو، على هاوأثر  ا   138 .ص:.2012، 10عدد جامعة ورقلة، ال ث،حلة البا ال

3 World Bank, "a public expenditure review", report n° 36270, vol 1, 2007, p :4, Available at : 

http://siteresources.worldbank.org/INTALGERIA/Resources/ALGERIAPER_ENG_Volume_I.pdf,reviewed 
on 10/10/2012 

كيم حططاش،  4 ،  :عبد ا د زيتو زائر الشفافيةمه ظام الصفقات العمومية يف ا وان "رؤية نقدية ل ة من الت ،داخلة بع زائر:مخسون س وان ا ت ع موية ملتقى دو  جار الت
 .03السرعة ،الرقابة ص:  ، 9/12/2012-8مع : ،ممارسة الدولة واالقتصاد واجملت



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 155 - 

 

صصاته املالية دلق   سب متفاوتة توزعت  صيب آكربحضي قطاع آشغال العمومية ب ، حيثب مببلغ  ال
مية احمللية القيمة اإلمجالية من% 40.1مليار دج أي ما نسبته  210.5إمجا يقدر ب  ، ليأيت بعد قطاع الت

سيبة تقدر بـ  204.2والبشرية مببلغ يقارب  مليار  45بقيمة  اإلصالحات،  مث قطاع دعم %12.4مليار دج ب
سبة تقدر ب  :% 8.6دج، ب . وميكن إيضاح ذلك من خالل الشكل املوا  من املبلغ اإلمجا

 :المخصصات المالية  لبرنامج اإلنعاش االقتصادي(5-3)الشكل رقم

 
لس الوط االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الوضعية االقتصادية من إعداد الطالبة باالعتماد على اجمل المصدر:

ة  واالجتماعية  . 87 ، ص2001للجزائر خالل السداسي الثا من س

تاجه من الشكل رقم      ة  ،(5-3)ما ميكن است  205.4أخذت أكرب املتخصصات مبا يقارب  2001أن س

ة  مليار دج و  113.9مبا يقارب  2004و  2003مليار دج، تليها س  185.9مببلغ  2002مليار دج، مث س
20.5 .  مليار دج على التوا

مو لدعم التكميلي البرنامج-ب  PCSC"Programme complémentaire de soutien à la"ال

croissance  ماسي آول يف إطار مواصلة وترية الربامج واملشاريع ال سبق إقرارها   :(2005-2009) أو املتخطط ا
طط دعم اإلنعاش االقتصادي للفرتة  فيذها يف إطار  سن الوضعية املالية 2004-2001و ت ، وذلك بعد 

زائري، نتيجةللجزائر  فط ا ة بداية شهدت االرتفاع الذي سجله سعر ال  تكميلي برنامج صياغة 2005 س
مو لدعم  آو بالدرجة الربنامج هذا خصص أولية، كقيمة مليار دوالر 55 يقدر ما بغالف االقتصادي ال
وب عن العزلة لفك في  ا اميكية اقتصادية ريك عجلة االقتصاد وعن الشمال، وكذا  الضغط و  خلق دي

ية تسطري إسرتاتيجيةوذلك ب  أجانب شركاء عن البحث خالل من املشاريع من موعة إلطالق تسعى وط
از شبكة الطرقات وفق هذ لتفعيل ديدا ا  غرب شرق السيار كالطريق الدولية املعايري املشاريع وخصت 

ية. باإلضافة إ التحكم يف مؤشرات االقتصاد الكلي على  از الربامج السك ديدية، وا ديث السكك ا ،
 :الشكل التا يف موضحة هي كما رئيسية اور مخسة على املتخطط هذا احتوىوقد   غرار الربنامج السابق.

 

 

 

 

 

 



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 156 - 

 

مو  لدعم التكميلي البرنامج :مضمون (6-3الشكل رقم) سب المئوية((2005-2009) ال  )بال

 

اءا على الربنامجالمصدر    مو،بوابة لدعم التكميلي : من إعداد الطالبة ب شور 02: آول،ص الوزير ال  املوقع: على ،م
            www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/ /progBilan/progcroissance.pdf 

ا أن (6-3)من خالل الشكل رقمو     سني الربنامج هذا يتضح ل  معيشة ظروف ركز بالدرجة آو على 

ار  1908.5قيمته  رصد ما حيث ،السكان ارمليار  1703.1ومبلغ  ،%45.5بواقع مليار دي شآت لتطوير دي  امل

سبة  آساسية ار ل 337.2وقد مت رصد مبلغ  ،%40.5ب مية دعممليار دي سبة  الت  ، أما لتطوير%8االقتصادية ب

دمة ار 203.9فقد خصص مبلغ  العمومية ا سبة ، مليار دي ما مت رصد مبلغ ، %4.8ب ار  50بي مليار دي
ولوجيا لتطوير سبة تقدر بـ  تك ار. 4202.7ليكون اجملموع الكلي % 1.1االتصال ب  مليار دي

مو  توطيد برنامج -ت أو   PCCE"Programme de consolidation de la croissance économique"ال
ماسي الثا  2010-2014)) يعد برنامج اإلنفاق العمومي الذي وضع للفرتة املمتدة بني :(2014-2010)املتخطط ا
زائر هتذاالطويلة املدى ال  االنفاقيةمن أهم الربامج  دسةا ا مية  بصفتها بلد نامي يسعى لدعم ه الت

وا  الذي خصص االقتصادية واالجتماعية، ويقدر الغالف املا ار جزائريمليار  21.214هلذا الربنامج   دي
اري باستكمال املشاريع الكربى عيشمل شقني مها: الشق آول يُ ، مليار دوالر( 286) ازها ا  يف والسيما إ

ديدية السكة قطاعات ار مليار 9700 مببلغ واملياوالطرق  ا  إطالق دوالر؛ مليار 130 يعادل ما أي جزائري دي

ار مليار 11.534 مببلغ جديدة مشاريع أما الشق الثا فيع  .مليار دوالر 156 حوا يعادل ما أي جزائري دي
مية مو توطيد برنامج ضمن املتخصص املا الغالف من %40البشرية ال وجهت هلا  مبؤشرات الت قصد  ال

ها، ار مليار 250 صيص إ باإلضافة سي مية دي ولوجيا البحث لت ديدة العلمي والتك  لإلعالم ا
 السكن، لقطاع املوجهة اهلامة املالية إ آغلفة باإلضافة السابقة، املتخططات مكتسبات واستكمال واالتصال
ية دعم سني التشغيل، مستويات ورفع التحتية، الب ة للشرب وذلك يف  وامليا بالطاقة اإلمداد شبكات و الصا

مية 1إطار إعادة بعث الت
. 

                                                 
مد، براج صباح،  1 زائري لالقتصاد كالدور مربع متغريات على العمومية االستثمارات برنامج أثر بوهزة  "تقييم آثار برامج 2009-2001للفرتة  ا ، املؤمتر الدو

مو االقتصادي خالل الفرتة االستثمارات العامة   زائر، 2013مارس  11/12، يومي 2014-2001وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار وال ، ا ، مدارس الدكتورا
 .06ن ص 1سطي 
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زائر السابق التحليل خالل من     ا ،للربامج االستثمارية يف ا  مستمرة زيادة يف كانت التجهيز نفقات بأن رأي

مو ودعم االقتصادي اإلنعاش فرتة خالل خاصة ة بعد ال  مس التجهيز نفقات يف االرتفاع هذا فهل ، 2000س

 دراسة ب التساؤل هذا على ولإلجابة فقط؟ بعضها إ موجه كان أنه أم التجهيز نفقات مكونات مجيع
دول املوا التجهيز نفقاتصصات  تطور  .لكل قطاع، كما هي موضحة يف ا

 

 الوحدة: مليون دج                                   (:هيكل نفقات التجهيز حسب القطاعات     3-3الجدول رقم)

Source : LA D.G.P.P, Disponible sur le cite web : http://www.dgpp-
mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique/12-statistisques/sphere-financiere/106-la-
situation-resumee-des-operations-du-tresor?showall=&start=4 

ة التجهيز نفقاتعرفت      ذ س ة  ،2000 وترية تصاعدية م اء س  ارتفاعات ، لتعرف بعدها2013باستث
ة  دج 3039,3 بلغت حيث ،2015و 2014 س يف معتربة اتج إمجا من %18,3) 2015 س  ،(الداخلي ال
ة يف دج مليار 1892,6  مقابل تني، ظرف يف %60,6 نسبته ارتفاعب أي، 2013 س نتج هذا االرتفاع القوي  س

فقات التجهيز ية التحتية واإلدارية)(537,9+)ل أما نفقات قطاع ، دج( مليار 214,2، أساسا عن نفقات الب
اجم والطاقة)التوزيع العمومي للكهرباء والغاز(،  مليار  111,7، إ 2013مليار دج يف  2,9انتقلت من فقد امل
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ة 2014دج  يف  ة م 114,7بواقع  2015، وبزيادة أقل يف س  فقد بلغت حوا 2016ليار دج، أما يف س
ار مليار 2792,2 فاضب أي، دي ة مقارنة %8,1 قدر ا ولعل أهم القطاعات ال مسها  .20151 بس

اجم فاض نذكر: قطاع الطاقة وامل فاض ُقدرت بــ اال سبة ا ار مليار 114,7 من( %76,5- ب   202,8إ دي

ار مليار سبة املائية واملوارد الفالحة ،(دي ار مليار 305,4 من) %33,6- ب ار مليار 202,8 إ دي  الب ،(دي
سبة واإلدارية االقتصادية التحتية ار مليار 1032,2 من)%12,8- ب ار مليار 899,9 إ دي  والتكوين الرتبية ،(دي

ار مليار 227,9 من)24,3%- ار مليار 172,5 إ دي  من)%11,9- والثقافية، االجتماعية التحتية الب ،(دي
ار مليار 135,4 ار مليار 119,4 إ دي دول رقم ميكن توضيح  وعموما(. دي ، يف الشكل (3-3)معطيات ا
:  املوا

 توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات(:7-3)الشكل رقم

 
دول رقم اعتمادامن إعداد الطالبة،  المصدر:    (.3-3)على معطيات ا

ا     ا جليا(7-3)رقم للشكل البيامن خالل استقرائ اصة  التجهيز نفقات بأن ، يتضح ل  التحتية بالب ا

اء، اصة  ،املدروسة للفرتة كمتوسط التوا على 23,85% و%  30,93حوا مثلتا والب فقات ا متبوعة بال
فاض نالحظ وال بالسكن و بالفالحة مث الرتبية والتكوين ة من نسبتها ا  نسبة مثلت حيث أخرى، إ س

ة 6,2% ا  ارتفاع  ، 2016 س د نفقات أخرى، وما يلفت انتباه فقات املوجهة لقطاع السكن حصةمث ب ال  ال
ة  %13,5انتقلت من  ة %20,3إ  2013س  ،املتبعة االقتصادية السياسة طبيعة مع متاشيا وذلك ،20152 س

ية مرافق من االحتياجات تلبية وكذا  .االقتصادي اإلصالح فرتات يف ما نوعا توقفت ال واإلسكان التحتية الب
ميد  زائرية إ ضرورة  كومة ا فطية آخرية، دعت ا  املشاريعونتيجة تراجع إيرادات الدولة إثر آزمة ال

 تراجعا عرفت التجهيز ميزانية أن، 2017 املالية قانونخصوصا ال تتطلب متويالت مالية ضتخمة، حيث أكد 
 تعرفها حالة وهي؛ 2016 املالية وننلقا مقارن دج مليار 12.6 إ وصل كبري انكماش، أي ب %27.87ـ ب

زائر ذ العمومية استثماراهتا خفض تقرر مل حيث ،مرة ٓول ا  مخاسية ططات ثالث بعد ،2002 العام م
زفت ما يقارب  للغاية ضتخمة  ستعرف الربنامج رخص أن على القانون نص كما. دوالر مليار 480 حوااست

                                                 
زائر،   1 ك ا زائر تقرير حول ب قدية واملالية يف ا  .75، ص 2016الوضعية ال
زائر،   ك ا قدية واملالية للجزائرتقرير ب . 83، ص 2015، حول الوضعية ال 2  
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تخفض أي %(26.8-) دج مليار 507.5ــ ب تراجعا جهتها من  دج مليار 1386.7 إ دج مليار 1894.2 من ست
 دج مليار 217.5و جديدة مشاريع دج مليار 1169.2 بني 2017 لعام املتوقع املبلغ يوزع حيث ،2017 يف

ارية املشاريع تقييم إعادة لعمليات  املباشرة االجتماعية التحويالت على القانون حافظ ذلك مقابل ويف .ا
اقض على تدل وضعية وهذ. دوالر مليار 27 حدود يف املباشر وغري واضحة  قتصاديةا رؤية وغياب كبري ت
ليصه من الفساد، وترشيد االستثمار وترية على احملافظة فبدل املعامل،  لقوتب سياسة حصيفة كفيلة  و
مو االقتصادي وداعمة لسوق الشغل، خف ضت  الثروة فزة لرفع معدالت ال زائر من وترية إنفاقها ما جعل و ا

اع هذ السياسة من جهة  اذ القرارات من طرف ص سياستها االقتصادية تتسم بالدورية من جهة، وعشوائية ا
 أخرى.

فقات العامة في الجزائرالمطلب الثاني   : مصادر تمويل ال

Sources of funding public expenditure in Algeria 
صل فيهاة، العامة إحدى آدوات املهمة للسياسة املاليتعد اإليرادات     هلا وقعها  ،إذ أن التغريات ال 

فقات العامة وبالتا التأثري على املتغريات االقتصادية الكلية املتختلفة حاول التفصيل و ,الكبري يف تغري ال فيما س
 يف ذلك.

 Public Revenue Divisions in Algeria تقسيمات اإليرادات العامة في الجزائر الفرع األول:
زائري املشرع يقسم     :إ 17-84 قانون من 11 املادة حسب العامة اإليرادات ا

 على الضرائب املباشرة، غري الضرائب والطابع، التسجيل حقوق املباشرة، الضرائب تضم :جبائية إيرادات-أ 
قوق آعمال، رقم مركية ا  ؛ا
 على مباشرة ضريبة إ باإلضافة والغاز، السائل البرتول إنتاج على ضريبة من تتكون :البترولية الجباية -ب

ة آرباح ا شاطات عن ال قل االستغالل بالبحث، املتعلقة البرتولية ال وات عرب وال  ؛الق
 واهلبات، واهلدايا املسامهات أموال الدولة، أمالك مداخيل مبتختل  تتعلق :األخرى إيرادات -ت

 .ا...الغرامات
ا   باية أن د الدولة إيرادات هليكل وبتفحص سبة مصادرها أهم من البرتولية ا  كمتوسط %55 تقارب ب

وات خالل الكبري تراجعها تسجيل مع املدروسة، الفرتة خالل اد االهنيار بعد خاصة آخرية الس  ٓسعار ا
فط ذ الدولية آسواق يف ال ص  م ة من الثا ال ة يف%39 و %35 حوا مثلت حيث ،2014 س  2016 س

 .التوا على 2017و
 تحليل هيكل اإليرادات العامة في الجزائر الفرع الثاني:

Analysis of Public  Revenue structure in Algeria 

ا هليكل    د تفحص سبة  د أنميزانية الدولة  ع باية البرتولية من أهم مصادر متويل املوازنة العامة، ب ا
باية البرتولية يف  املدروسة خالل الفرتة %54متوسطة متثل أكثر من  ا نسب مسامهة ا دول أدنا يلتخص ل ، وا

باية العادية  .اإليرادات العامة للدولة مقارنة با
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 (2020-2000)العامة خالل الفترة  الموازنة تطور مكونات إيرادات  (:4-3)الجدول رقم

Source : - Banque d’alger, les rapport annuel(2003,2006,2010,2013,2015)     

-()Loi de finance 2016-2017-2018  et le  Rapport de présentation de lois de finance 2018. 

دول      ا من ا فط تلعب دورا هاما يف توازن امليزانية العامة للدولة، حيث  أن ،(3-3)رقميتضح ل موارد ال
باية ُقدرت مسامهة وقد لفرتة الدراسة، %54مثلت يف املتوسط ما يقارب  باية إيرادات يف البرتولية ا  بني ما ا

فطية السوق انتعاش بسبب وهذا ،2013-2000 الفرتة خالل %86 و 67%  إ احملروقات أسعار وارتفاع ال

ة يف وصلت مسبوقة غري مستويات  إيرادات من% 59,25 نسبة ميثل ما وهو 1715,4 حوا إ 2008 س

باية تخفض الكلية، ا ها ،العاملية االقتصادية العاملية آزمة بسبب 2010 و 2009 سبني   بعدها لت  لك

يا لتصل مع هناية  االرتفاع عاودت سبة ،دج مليار1615,9ما يقارب  2013تدر  إيرادات من41,83%وصلت ب

باية فط، ,الكلية ا فاض أسعار ال از بفعل ا حى ت  112,82انتقل سعر الربميل من  حيث لتعرف بعدها م
ة  دوالر أمريكي 52,79، وهو أعلى سعر مسجل خالل فرتة الدراسة،  إ 2011دوالر أمريكي للربميل س

ة  ة  47,04، مث 2015للربميل س ، من جهة أخرى انتهاج سياسة هذا من جهة، 2016دوالر للربميل س

إيرادات 
 غير جبائية

 نسبة نمو
الجباية 
 العادية

الجباية 
 العادية

ار  مليار دي

نسبة نمو 
الجباية 
 البترولية

نسبة الجباية 
 البترولية من

 إجمالي
 إيرادات

 الجباية البترولية
ار  مليار دي

متوسط سعر 
فط الجزائري  ال
 )دوالر للبرميل(

 إيرادات الميزانية
ار  مليار دي

وات  الس

15,4 - 349,5 - 76.87 1213,2 28,60 1578,1 2000 

90,3 13,93 398,2 -17,46 66.51 1001,4 24,90 1505,5 2001 

112,4 21,30 483 0,65 62.86 1007,9 25,30 1603,2 2002 

99,4 8,67 524,9 33,94 68.37 1350 28,99 1974,4 2003 

72,1 10,57 580,4 16,35 70.44 1570,7 38,63 2229,7 2004 

83,8 10,32 640,3 49,79 76.32 2352,7 54,33 3082,5 2005 

119,7 12,57 720,8 18,97 76.90 2799 65,40 3639,8 2006 

116,2 6,38 766,8 -0,08 75.83 2796,8 74,44 3687,8 2007 

136,3 25,87 965,2 46,18 78.76 4088,5 99,06 5190,5 2008 

115,8 18,79 1146,6 -40,99 65.63 2412,7 61,60 3676 2009 

189,8 13,20 1298 20,40 66.33 2905 79,79 4379,6 2010 

283,3 17,65 1527,1 36,99 68.73 3979,7 112,82 5790,1 2011 

246,4 24,98 1908,6 5,14 66,01 4184,3 110,74 6339,3 2012 

248,4 6,41 2031 -12,10 61.73 3678,1 109,08 5957,5 2013 

258,5 2,97 2091,4 -7,88 59.04 3388,4 99,09 5738,4 2014 

374,9 12,59 2354,7 -29,95 46.51 2373,5 52 ,81 5103,1 2015* 

838,2 15,62 2722,6 -29,11 35.44 1682,5 44,76 4747,5 2016* 

590,02 4,51 2 845,4 30,76 39.03 2200,1 50 5563,5 2017 
905,02 6,59 3 033,0 26,19 41,35 2 776,20 55,83 6 714,30 2018* 
710,02 9,96 3335,2 6,52 42,23 2957,1 55 7002,4 2019** 
669,02 10,65 3690,3 1,91 40,92 3013,5 55 7363,7 2020** 

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/rapports-de-presentation-des-lois-de-finances
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ذ  باية البرتولية  2014التقش  م ميد العديد من املشاريع الكربى, حيث مل تتعدى مسامهة ا وال أدت إ 
 .2017-2014كمتوسط للفرتة املمتدة من  %47نسبة  املوازنةيف 
دول السابق أن      ا من ا وز على حوا  كما يتضح ل باية البرتولية  من إيرادات املوازنة يف حني  %60ا

باية العادية على ما يقارب  وات آخرية  %40وز ا كمتوسط، مع ارتفاع نصيبها بشكل الفت يف الس
فط، فوفقا لقانون املالية  سبة  2018بسبب اهنيار أسعار ال بائية ب  3033,0، بواقع %9.8سرتتفع اإليرادات ا

حاصل الضرائب على  +(،12.2)% مليار دج، وتُعزى هذ الزيادة أساسا، الرتفاع كل من الضرائب املباشرة
 .  1+(18.3)% ،حاصل التسجيالت والطوابع+(9.4)% آعمال

ا ذلك:  تصر ل  والشكل التا 

 (2020-2000)،  اإليرادات غير الجبائية إيرادات الميزانية، الجباية البترولية، الجباية العادية و:تطور (8-3)الشكل رقم 

 

دول رقم باالعتمادمن إعداد الطالبة  المصدر:  .(4-3) على معطيات ا

صيلة الفعلية للجباية العادية خالل الفرتة  املدروسة  ،(8-3) من خالل الشكل رقم     ا جليا أن ا يتضح ل
ة، فبعد أن سجلت حوا  ة بعد س امت س ة  349,5ت مليار  2200,1، ارتفعت إ حوا2000مليار دج س

ة  ، ويُعزى هذا التطور إ منو عدد 2017و 2000مرات بني  6، ما يعكس تضاعفها بأكثر من 2017دج س
، إضافة إ جديدةاملكلفني بالضرائب بفعل برامج االستثمارات العمومية، ال سامهت يف خلق أوعية ضريبية 

ة  رغم  ،2002سن مردودية اإلدارة الضريبية بفعل اإلصالحات ال مست هذ آخرية بدءا من س
بائية العديدة ال عرفته تل  اإلجراءات ا فيضات وإعفاءات مشلتها  ا هذ الفرتة، وال جاءت يف شكل 

ليل  ,قوانني املالية ا ذلك:مسامهة أهم أنواع الضرائب والرسومولعل  باية العادية يوضح ل  يف هيكل ا

                                                 

زائرية، مذكرة ة املالية قانون مشروع عرض وزارة املالية ا .25، ص 2018 لس 11
  

  اد إ ي  التقليدي، حيث التشريع  است باية تعتمد على التص د أن إيرادات ا زائري  تلفة وهيالضرييب ا ظمها مخسة قوانني   :د يفرق بني مخسة أنواع من الضرائب ت
در اإلشارة إ وجود ؛TVAقانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة؛ قانون الضرائب غري املباشرة ؛ قانون الرسم على القيمة املضافة   قانون التسجيل؛   قانون الطابع. كما 

مارك ، قانون أمالك الدولة ، و كذلك تدابري قوانحقوق و رسوم و إتاوات مطبق ظمها تشريعات خاصة هبا مثل قانون ا مركية و على أمالك الدولة ت ني املالية ة يف اجملاالت ا
وية.  الس

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

 2
0
1

9
P

2
0
2

0
P

 إيرادات امليزانية

باية البرتولية  ا

باية العادية  ا

 إيرادت غري جبائية



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 162 - 

 

(2015-2000) : مساهمة أهم أنوع الضرائب في هيكل الجباية العادية(5-3)لجدول رقما  

 
وات  الس
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2
0

0
1

 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 

نسبة مساهمة 
 

IR
G

 
الجباية في هيكل 

% 13,4
 14,10
 14,35
 14,15
 15,91
 15,88
 16,24
 20,15
 

 19,71
 19,52
 22,72
 28,10
 31,24
 26,90
 28,45
 29,41
 

نسبة مساهمة 
 

   
IB

S
في هيكل 

%
الجباية

 

8,63
 8,18
 8,70
 8,11
 8,12
 9,42
 15,80
 12,40
 13,50
 19,53
 19,47
 15,87
 12,76
 12,46
 12,70
 12,55
 

نسبة مساهمة 
 

T
V

A
 

في هيكل 
الجباية

 32,22
 29,33
 31,80
 30,60
 34,81
 36,10
 34,76
 39,10
 39,40
 37,10
 34,52
 32,46
 30,40
 32,50
 33,20
 31,20
 

 https://www.mfdgi.gov.dz، متاحة على املوقع: الضرائب باالعتماد على وزارة املالية، بيانات مديريةالمصدر: 
صيلة املتأتية يتضح من ا     ذ بداية دول أعال أن ا حى تصاعدي م ملها عرفت م الضرائب الثالثة يف 

بائية املطبقة وتوسع أوعيتها نوع ملة اإلصالحات ا وا حيث  ما، اآلفية الثالثة نتيجة  من  %60تستأثر 
باية العادية، )كمتوسط للفرتة( مع العلم أهنا  أصبحت متثل أكثر من  وات آخرية %70إمجا ا ، خالل الس

صة آكرب يف حصيلة  جد الرسم على القيمة املضافة يستحوذ على ا أما على مستوى كل ضريبة على حدا، ف
سبة تقارب  باية العادية ب د القيام باإلنفاق أو ،  وذلك باعتبار الرسم على ا%30ا لقيمة املضافة  يدفع ع

تل  القطاعات االقتصادية وفق معدلني  مها   إ االستهالك،  باإلضافة  2016قبل  %7و  %17كونه يغطي 
ذ %9و  %19مث  الة االقتصاد ،كم.20171 م حيث كلما سادت حالة الرواج االقتصادي  ا ترتبط حصيلته 

باية العادية السائدة والعكس يف حالة الركود االقتصادي كلما ارتفعت نسبة مسامهته يف  ؛تركيبة ا
ة  كما تعترب الضريبة على الدخل اإلمجا      بائي لس اتج عن 1992ال استحدثت مبوجب اإلصالح ا ، ك

باية  دمج العديد من الضرائب املتشاهبة يف ضريبة واحدة، وأضحت بذلك من أهم الضرائب يف هيكل ا
ذ العاد وات آخرية )م يقارب  ( على ما2011ية بعد الرسم على القيمة املضافة، حيث استحوذت يف الس
ه زيادة يف الضريبة  30% باية العادية،  بسبب التعديالت ال عرفها نظام آجور، الذي ترتب ع من حصيلة ا

وا  ا حصيلة الضريبة على الدخل من إمج %80على الدخل اإلمجا فئة آجور واملرتبات ال تسهم 
صول عليه علها قريبة جدا ملا هو متوقع ا ع ما  ، وال تستقطع من امل  .اإلمجا

سبة إ الضريبة على أرباح الشركات ال     ة من  38مت تأسيسها مبوجب املادة  أما بال قانون املالية لس
ظم مب1991 ه 135 املادة السيما  املماثلةمن قانون الضرائب والرسوم واد ، وت ، فقد عرفت معدالهتا عدة  م

                                                 
بائي  - 1  https://www.mfdgi.gov.dz، على املوقع:   2017انظر: وزارة املالية، املديرية  العامة الضرائب،  كتيب التشريع ا
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ددة مبوجب  فضة يف حدود ،%26بــ  يف حدود نسبة عادية تقدر 1قانونالتعديالت، وهي   %23 ونسب 
صار االستثمارات  ،%19َو  فط وا فاض أسعار ال وات آخرية خاصة قبل ا ورغم تطور حصيلتها يف الس

باية ملشاريع املرتبطة هبا، تبقى مردالعمومية وا وديتها متدنية، حيث مل تتعدى نسبة مسامهتها يف حصيلة ا
زائري، إضافة ما يعكس ضع  مسامهت ،(2015-2000) فرتةكمتوسط ال%13العادية  ها يف سريورة االقتصاد ا
لق الثروة، وضع  حجم املؤسسات االقتصادية،  واإ  صار الشركات ضع  نسيج املؤسسات ال 

بائية  صيلة ا فاض مسامهتها يف ا ال احملروقات واالتصاالت، كما قد يؤشر ا بية يف  التهرب  إآج
ملعرفة مدى  ،(9-3)رقمستعانة بالشكل وميكن اال .2وضع  الرقابة ال متارسها اإلدارة الضريبة ،والغش الضرييب

فقات العامة. باية العادية والبرتولية يف تغطية ال  مسامهة ا
فقات العامة(9-3)الشكل رقم  : تطور نسب تغطية الحباية العادية والجباية البترولية لل

 
اوي حسني،المصدر:    اج،تراري  لة البشائر  خليفة ا فقات العموميةـ،  بائية وال ليل وقياس العالقة بني اإليرادات ا

 .24ص  ،2017، ديسمرب 04االقتصادية، العدد 
، الشكل من تضحي    باية موارد أن أعال فقات متويل كمصدر آو املرتبة تل البرتولية ا  مبتوسط العامة لل

باية أما يف ،%43,4 يقارب تغطية فقات آول التمويلي املصدر املضافة القيمة على الرسم فيعترب العادية ا  لل
باية بعد الثانية املرتبة يف تأيت أي، %10,16 بــ يقدر تغطية مبتوسط العامة فقات متويل يف البرتولية ا  العامة، ال
باية تأيت مث مركية ا فقات تغطية يف الثالث املركز يف ا  على الضريبة أما ،%6,7 بـ يقدر مبتوسط العامة ال

فقات تغطية مبتوسط الرابع املركز يف فتأيت اإلمجا الدخل  تساهم ال آخري ويف ،% 5,97 يقارب العامة لل
سبة إال الشركات أرباح على الضريبة  ة.املدروس الفرتة خالل % 3,8 تتجاوز ال تغطية ب
ة ٓخرى       ا من س س بائية، فقد عرفت كذلك  ص تطور حصيلة اإليرادات غري ا  حيثأما فيما 

ة دج مليار 15,4 من انتقلت ة دج مليار  283,3 إ ،2000 س فاضا وشهدت 2011 س ة خالل ا  س
ة 283,3 من انتقلت حيث ،2012 زائ الدفع إلغاء بسبب وذلك دج مليار 246,4 إ 2011 س  وعادت,ير ا
بائية غري اإليرادات حصيلة ة دج مليار 374,9 بلغت حيث االرتفاع إ ا  %91 من أكثر أنه حيث ،2015 س

بائية غري اإليرادات حصيلة من  .احمللية اهليئات إ كلية بصفة احواصله تعود  ا

                                                 
 https://www.mfdgi.gov.dzوزارة املالية،  املديرية العامة للضرائب ، قوانني  جبائية، متاح على املوقع:  - 1
زائري يف ظل التحديات االقتصادية - 2 ظام الضرييب ا  .141، ص2012، 12لة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، العدد  ،وهلي بوعالم، مالمح ال
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اك وعموما      فاض نسبة مسامهة نالحظ أن ه باية العادية، يف مقابل ا ي للموارد املتأتية من ا امي تدر ت
باية البرتولية يف إيرادات امليزانية من حوا  ة  %35يف بداية آلفية إ حوا  %63ا ، خاصة بعد 2016س

وات آخرية فط يف الس   ؛اهنيار أسعار ال
الة على حجم إيرادات امليزانية وبالتا حجم     عكس ال  فط سي لص إليه أن كل تذبذب يف أسعار ال ما 

وات آخرية خري دليل على  اإلنفاق العام، ولعل  العجز املواز الكبري الذي سجلته  املوازنة العامة يف الس
فط تلعب دورا هاما يف أن  حيث ,ذلك  يقارب ما املتوسط يف مثلتفقد   ،العامة للدولة ةوازنامل ويلمتموارد ال
امي هو كذلك املالحظ الشيء أن إال الدراسة، لفرتة 55% ي الت باية من املتأتية للموارد التدر  يف العادية، ا
فاض مقابل باية مسامهة نسبة ا  حوا إ آلفية بداية يف %63 حوا من امليزانية إيرادات يف البرتولية ا
ة 39% فاض يبقى وعموما .2017 س اد اال فط، أسعار يف ا  العمومي اإلنفاق حجم ارتفاع مع املتزامن ال

كومة أمام القائم والتحدي واستقرارها؛ للدولة املالية التوازنات على مضاع  خطر يشكل زائرية ا  حسب ا
دوق قد ص باية إحالل ضرورة هو الدو ال باية ل العادية ا فقات وضغط البرتولية، ا ارية ال  وإتباع ا
يل إصالحات وتعميق ترشيدها، سياسات ، ا موية للمشاريع بديلة متويلية مصادر عن والبحث الثا  .الت

دوق ضبط الموارد  :الثالثالفرع    في احتواء العجز الموازنيدور ص

The role of the Fund  for the Regulation of Receipts in reducing the budget deficit 
امية التعد      زائر من بني  الدول ال وما ترتب  1986خاصة عقب أزمة   عانت كثريا مع العجز املوازا

ات، وات التسعي حيث سجلت اختالالت فادحة يف أغلب مؤشرات االستقرار  عليها من تبعات طيلة س
قد الدو فقد ظل العجز االقتصادي، ورغم اإلصالحات االقتصادية ال  دوق ال زائر مبرافقة ص انتهجتها ا

باية العادية وضع   باية البرتولية وا فاض ا اتج أساسي ال املواز مستمر يف مستويات عالية وذلك ك
ذ ية ال عصفت بالدولة م تائج املرتتبة على آزمة االقتصادية والسياسية وآم شاط االقتصادي، وكذا ال  ال

فط ارتفاع غري مسبوق ما انعكس  ،1999إ غاية هناية  1986 ذ بداية آلفية الثالثة عرفت أسعار ال إال أنه م
موية، وعليه فقد أصبح التوسع يف اإلنفاق سببا  تل  الربامج الت على التوسع يف السياسة االنفاقية من خالل 

ة  امي العجز  املواز إ غاية س مث بعدها أصبح هذا آخري أكثر خطورة لتزامن ارتفاع  ؛ 2014رئيسا يف ت
تل  تدخالته  دوق ضبط املوارد من خالل  أحجام اإلنفاق مع تراجع موارد الدولة، فازداد الضغط على ص

ة؛  زي ة العجز املواز ومتويل عمليات ا  ملعا
دوق ضبط املوارد لإلشارة فإن   تمي (FRR) ص زائري ي اديق املمولة من الفوائض املتأتية  إ ص  ا الص

فطية،املواد آولية وبالتحديد عوائد الصادرات من صادرات  قيق االستقرار االقتصادي  ال وذلك هبدف 
زائري على آقل يف املدى املتوسط، قدية واملالية لالقتصاد ا تل  التوازنات ال فاظ على   أيضا يستتخدم وا

                                                 
 fonds de régulation des recettes. 
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ضع غالبا لعوامل  ،1العمومي الدين لتتخفيض فطية ال  السيما يف أوقات آزمات املالية وصدمات السوق ال
 .سوقية وأخرى غري سوقية

دوق ضبط الموارد -1 دوقإنشاء مت  :تقديم ص ضمن قرارات قانون يف بداية آلفية الثالثة  املوارد ضبط ص
ة  فط ومحاية االقتصاد الوط من ا  ، من أجل20002املالية التكميلي لس اطر تقلبات أسعار ال لتحوط من 

فطية الدولية من جهة و لضمان حقوق آجيال القادمة من عوائد  الثروة الصدمات ال قد تعرفها السوق ال
فطية    ؛من جهة ثانيةال
يا فيمكن اعتبار      فائض قيمة ، أي سايب للموازنةلتجميع املوارد املالية الفائضة عن السعر ا آليةأما تق

اوز تقديرات قانون املالية اتج عن  باية البرتولية ال سب على أساس  ا الفرق بني السعر الفعلي  الذي 
فط والسعر املرجعي املعتمد يف قانون املالية ذ إطالقه ،لربميل ال  على أساس  وقد مت حساب السعر املرجعي م

ة  دوالر للربميل 19  ؛ 3دوالر 37إ حيث مت رفعه  2008لتتم مراجعته س
ةمن قانون املالية التكميلي  10املادة لقد نصت      ة  حساب  على أنه يفتح يف حسابات 2000 لس زي ا

وان 302-103رقم  ت خاص صيص دوق ضبط املوارد"بع فيه هو  اآلمر بالصرف الرئيسي "؛ حيث ص
فقات؛ إذ ويضم هذا ا ؛وزير املالية من فوائض باب اإليرادات كل اليقيد يف ساب باب لإليرادات وباب لل

ة عن مستوى أعلى ٓسعار احملروقات على تلك املتوقعة ضمن قانون املالية؛ ا بائية ال املتعلقة وتلك  القيم ا
دوق امليزانية احملددة عن طريق ضبط نفقات وتوازن نفقاته فيقيد كل ما يتعلق بعمليات  باب أما يف ,بسري الص

وي؛ ة الدين العمومي؛  اتفيضو  قانون املالية الس من  66مبوجب املادة  2004وقد عدلت هذ املادة س
من آمرية  25؛ مث مبوجب املادة 2003 ديسمرب 28الصادر يوم  2004املتضمن قانون املالية  22-03القانون 

ة 15املؤرخة يف  04-06 اصة بقانون املالية التكميلي  2006جويلية س وانب املتعلقة ، 20064وا يف بعض ا
ها بكيفية متويليه ليشمل  هتوسيعو متويل عجز املوازنة العامة واملسامهة  يف  فيض املديونية العمومية وأهدافه، م

ة العامة زي دوق عن ؛ مع مراعاة أن ال عجز ا ار جزائري 740يقل رصيد الص  ,5مليار دي
دوق تدير     زائري على أنه ص دوق ضبط املوارد ا ا إعطاء تعري  اقتصادي لص اء على ما سبق ميكن ل وب

كومة ) اص)خارج امليزانية(املالية( باعتبار حساوزير ا ك املركزي بالعملة احمللية،  لدىب للتتخصيص ا الب
قيق االستقرار والتوازن ا فط و فاض أسعار ال دوق  ضبط املوارد على  ,ملابغرض التحوط من ا ويرتكز ص

باية البرتولية انطالقا من الفرق بني السعر السوقي للربميل الواحد والسعر املرجعي للربميل الواحد  العوائد من ا
                                                 

ىي  1 ظام العملة لس تطبيق، مسري آيت  لة الباحث عدد  صرف ك  .276، ص 2015، 15للجزائر.
ة  2000يونيو  27املوافق لــ  1421ربيع آول  24املؤرخ يف  2000 – 02القانون رقم  -2 ريد الرمسية  ،2000املتضمن قانون املالية التكميلي لس ا

زائرية متاح  .12/08/2016، تاريخ اإلطالع عليها www.joradp.dzعلى املوقع  ا
ة  02-08آمر  3 ني  2008املتضمن قانون املالية التكميلي لس  .4م، ص2008سبتمرب  29هـ املوافق 1429رمضان عام  29، االث

ة  15املؤرخ يف  06-04ملزيد من التفصيل انظر: آمر   - 4 اص بقانون املالية التكميلي  2006جويلية س  .2006وا
اديق الثروة -5 فط يف الدول العربية"، آكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية،  نبيل بوفليح، "فعالية ص ، 2010-4السيادية كأداة لتسيري مداخيل ال
 .86ص

http://www.joradp.dz/
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ة  19الذي تب عليه امليزانية ) (؛ 2017إ  2008دوالر من  37مث  2007 إ 2000دوالر للربميل من س
 يوضح ذلك:والشكل التا 

دوق ضبط الموارد مخطط يبين :(10-3)الشكل رقم  أهم مصادر مداخيل ص
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Amine Belaicha et d’autres, « un fond d’investissement d’état pour l’Algérie », 
colloque internationale, crise financière internationale ralentissement économique mondial 
et effets sur les économies euro-maghrébines, , université Abderrahmane Mira de Béjaia, 

Algérie; 2009 ,p :5. 
باية البرتولية احملددة يف املوازنة على  املتأتيةأن الفوائض   ،(10-3)رقم يتضح من الشكل      من الفارق بني ا

دود  ة عن مبيعات البرتول احملسوبة على  37أساس السعر املرجعي املقدر  ا قيقية ال باية ا دوالر للربميل وا
دوق ضبط املوارد؛ وذلك رغم ما مت و أساس متوسط سعرها السوقي تعترب امل ة  إضافتهرد  الرئيسي لص  2004س

ة  28املوافق  ه1424ذي القعدة عام  04املؤرخ يف  22-03من القانون رقم  66مبوجب املادة   ،2003ديسمرب س
ارجية جهتوُ حيث  ،2004املتضمن قانون املالية  شط للمديونية ا زائر للتسيري ال ك ا لتكون ،  تسبيقات ب

ارجية  فيذ سياسة الدفع املسبق للمديونية العمومية ا دوق مبا يساهم يف ت ال مصدر من مصادر متويل الص
ة   .2004بدأت س

ته دوق ضبط املوارد ملعا تل  التتخصصيات املقتطعة من ص دول التا يربز تطور العجز املواز و  .وا
 
 
 
 
 
 

يزانيةصصات امل الضرييب ءوعاالال  حصيلة امليزانية   

الدولةموازنة   

باية العادية فطي ا  اإلنتاج خارج القطاع ال

فطي باية البرتولية اإلنتاج ال  ا

دوالر 37من سعر برتول أقل   

دوق ضبط املوارد  ص

دوالر 37سعر بترول أكبر من   
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 2019 -2000: تطور  رصيد الميزانية بين (6-3)الجدول رقم
بالمليار  نفقات الميزانية نفقات( -) إيرادات رصيد الميزانية 

ار  ج دي

 إيرادات الميزانية
ار  ج بالمليار دي

وات  الس

399,98 1178,12 1578,1 2000 

52,56 1550,64 1603,2 2002 

337,94 1891,76 2229,7 2004 

1186,79 2453,01 3639,8 2006 

999,45 4191,05 5190,5 2008 

-87,34 4466,94 4379,6 2010 

-718,87 7058,17 6339,3 2012 

-1257,36 6995,76 5738,4 2014 

-2553,2 7656,3 5103,1 2015 
-3236,6 7984,1 4747,5 2016 

-1318,6 6882,1 5563,5 2017 

-1 913,70 8628 6 714,30 2018 
-559,6 7562 7002,4 2019 

زائرية؛  المصدر:          زائرية متوفرةمديرية السياسات والتوقعات، وزارة املالية ا  www.mf.gov.dz   على موقع وزارة املالية ا

               2017،2018،ـ2016قانون املالية  بيانات مستمدة من. 
دول رقم     ، حيث انتقل 2018و  2000بني س  متسارعةملواز عرف وترية أن العجز ا ،(6-3)يتضح من ا

ار إ حوا  399بآرقام املطلقة من  ار ) ارتفاع يتجاوز  3236مليار دي ة  مرة( 52مليار دي ، وهي 2016س
ام فقد انتقل من أعلى نسبة مسجلة خالل مدة الدراسة،  اتج احمللي ا أما من حيث نسبة العجز املواز إ ال

ة %1,5 جوا ة  %20إ حوا  2000س ني، السبب آول  هذا العجز إ  عزىوي، 20151س سببني اث
فقات العمومية مبعدالت كبرية متعلق ب موية جداتزايد حجم ال انطالقا من برنامج اإلنعاش  ، نتيجة الربامج الت

مو وتوطيد  ارية ارتفاع تواصلحيث  ، 2015-2000يف الفرتة ما بني االقتصادي إ برامج دعم ال فقات ا  لل
ة  1199,8من  ار س ار  7984,1 إ حوا 2000مليار دي ة  6,7)مليار دي ، ما يفسر اعتماد  2015مرة( س

زائري عل اص ى سياسة امليزانية بشكل كبري جداأهداف منو االقتصاد ا ظر حملدودية مسامهة القطاع ا أما  ،بال
فط، وهو  اد يف أسعار ال فاض ا وات آخرية نتيجة اال السبب الثا فيتعلق برتاجع إيرادات الدولة يف الس

طر مضاع  على التوازنات املالية للدولة واستقرارها أنه قد مت متويل العجوزات املتتالية  مع العلم ،ما جعل ا
دوق ضبط  2015و 2014لس  ، فباإلضافة إ اقتطاع قدر 2016املوارد، أما يف باقتطاعات من قائم ص
ها القرض الوط ،(FRR)مليار دج من 1387,9 ة العمومية إ مصادر أخرى للتمويل، من بي زي ا أت ا , وما ميك

وات آخرية  قد كشفت عن هشاشة كبرية يف للمالية  قوله أن العجوزات املرتفعة يف امليزانية، السيما يف الس
متال ها تعكس على حد سواء ضع   عامة. وإن  فطية، لك فاض اإليرادات ال هذ العجوزات عن ا

فقات العمومية  ظر إ اجملال الكامن للتحصيل يف هذا اجملال، والوزن الكبري، بل واملفرط لل الضريبة العادية، بال
                                                 

1
ام بني    اتج احمللي ا شورات تطور ال سابات باالعتماد على، مديرية السياسات والتوقعات، وزارة املالية، م  www.mf.gov.dz ، متاح على املوقع:2015-2000ا
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فقات الداخلية قد عليه  و. 1ضمن إمجا ال دوق ال زائرية حسب ص كومة ا يبقى التحدي القائم أمام ا
ارية إ أد حد ممكن وإتباع  فقات ا باية البرتولية، وضغط ال ل ا باية العادية  الدو هو ضرورة إحالل ا

موية  يل الثا والبحث عن مصادر متويلية بديلة للمشاريع الت  .2سياسات ترشيدها، وتعميق إصالحات ا
دوق ضبط المواردتدخالت ا -2    :(FRR) لص
باية      جم التطور الذي عرفته العوائد املتأتية من ا دوق ضبط املوارد بالدرجة آو  ارتبطت مالءة ص

فط يف السوق الدولية ،حيث  ذ بداية آلفية الثالثة، وذلك بفعل االرتفاع الذي سجلته أسعار ال البرتولية م
ظر ل زائري )صحاري بالند( أرقام قياسية بال فط ا دول التا لتخصوصية ال ميتاز هبا، سجل سعر ال وا

ا حملة عني دوق ضبط املوارد خالل الفرتة  عطي  .2019و 2000بني س وضعية ص
دوق ضبط الموارد خالل الفترة وضعية : تطور (7-3)الجدول رقم                                     (2019 -2000)ص

دوق  رصيد الص
 ()مليون دج

5 

دوق  في رصيد الص
ة السابقة  نهاية الس

 ()مليون دج
4 

فائض قيمة الجباية 
 البترولية

 () مليون دج
3 

 

الجباية البترولية 
 الحقيقية

 () مليون دج
2 

الجباية البترولية 
 المتوقعة

 () مليون دج
1 

وات  الس

232137 0 453237 1173237 720000 2000 

171534 232137 123864 964464 840600 2001 

27978 171534 25504 942904 916400 2002 

320892 27978 448914 1284974 836060 2003 

721688 320 892 623499 1485699 862200 2004 

1 842 686 721688 1 368 836 2267836 899000 2005 

2 931 045 1 842 686 1 798 000 2714000 916000 2006 

3 215 530 2 931 045 1 738 848 2711848 973000 2007 

4 280 073 3 21 531 2 288 159 4003559 1715400 2008 

4 316 465 4 28 072 400675 2327675 1927000 2009 

4 842 837 4 316 465 1 318 310 2820010 1501700 2010 

5 381 702 4 842 237 2 300 320 3829720 1529400 2011 

5 633 751 5 381 702 2 535 309 4054349 1519040 2012 

5 563 511 5 633 751 2 062 231 3678131 1615900 2013 

4 408 464 5 563 511 1 810 625 3388355 1577730 2014 

3 081 900 4 408 464 710800 2433700 1722900 2015 
784550 2 073800 98660 1781123 1 682600 2016 

- 784700 131012 2331120 2 200100 2017* 

- - 0,0 2776200 2 776210 2018 * 

- - 272512 3229230 2 957120 2019 * 

زائرية المصدر: باالعتماد على:    www.mf.gov.dz مؤشرات املالية العامة مديرية السياسات والتوقعات، متوفرة على موقع وزارة املالية ا
ة املالية قانون مشروع عرض مذكرة ,2016، 2015قانون املالية  (*) -                 .28، ص 2018 لس

                                                 
زائر،   1 ك ا وي ب زائر، التقرير الس قدية واملالية يف ا  .78، ص 2016 املتعلق بالوضعية ال
تتمون بعثة مشاورات املادة الرابعة لعام  -2 دوق  ، "خرباء الص قد الدو دوق ال زائر"،  2016ص  .2016 جوانإ ا
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دول رقم      ة (7-3)يتضح من ا ذ س فط م ، الوضعية املالية للجزائرتحسن مسح ب 2000، أن ارتفاع أسعار ال
امت بذلك أرصدة  دوق ضبط اإليراداتوت ة  ص  5633,4 وا 2012بشكل كبري، وقد بلغت مداها هناية س

ار جزائري، علما أنه مت اقتطاع مبلغ  ة  2283,3مليار دي ة يف س زي ار جزائري لتمويل عجز ا  ،2012مليار دي
ة  ذ س امي تدخالت  2013إال أنه  م فط وت فاض أسعار ال دوق  تراجعا كبريا بفعل ا تراجع رصيد الص

وات الالح ، وقد تواصل ذلك طيلة الس ة لسد العجز املواز زي ة  %45قة،حيث تعدت نسبة تراجعه ا س
ة  2015 ار جزائري 3082,9  مبلغصيد، إذ مل يتعدى ر  2014مقارنة بـــ س تخفض  ،2015هناية  مليار دي لي

كم تواصل العجز املواز وعدم قدرة  مليار دج، 784,5يقارب  مسجال ما 2016هاية ب أكثر فأكثر
كومية املتتخذة على تاليف  الية ومل  تتتخذ اإلجراءات ا فس الوترية ا ذلك، وإذا تواصلت السياسة االنفاقية ب

ديد موذج االقتصادي ا ة  ،اإلجراءات الكفيلة برتشيدها يف ظل ال فإن رصيد سيصبح صفري يف هناية س
ة  ،2017 ة 2018ويف س باية البرتولية(، ويف س اقتطاعه  )فائض القيمة سيتم 2019)انعدام فائض القيمة على ا

ص ة(، أما فيما  زي ة  كليا لتمويل عجز ا دوق ضبط املوارد يف هنايتها، ، فمن املتوقع أن يسجل 2020س ص
باية البرتولية املدرجة  276,4يقارب رصيدا  اتج عن عن الفرق بني ا ار، وهو ما ميثل فائض القيمة ال مليار دي

باية البرتولية احملصلة. وما  ة املقدر بـيف امليزانية وا زي ة  مليار دج 55,0-در اإلشارة إليه أن عجز ا يف س
فطية  .1، سيتم تغطيته بالكامل من خالل التمويل غري املصريف2020 يف رصيد أما عن  تطور مسامهة العوائد ال

دوق سب، الص باية البرتولية احملققة واملتوقعة إ   وال  باية البرتولية انطالقا من الفرق بني ا كفائض من ا
فطية الدولية،  فط يف آسواق ال دوق ضبط املوارد، فرتتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار ال والشكل رصيد ص

دوق ضبط املوارد خالل  يبنيالتا  باية البرتولية يف رصيد ص  .(2016-2000)الفرتة مكانة ا
دوقحصة : (11-3)الشكل رقم        (2016-2000)خالل الفترة من الجباية البترولية  FRR  ص

 
دول  باالعتماد على معطيات المصدر:                            .(7-3)رقم ا

سب   ،(11-3)الشكل رقم يتضح من        باية البرتولية تساهم ب دوق، حيث كان  كبريةأن ا يف موارد الص
باية البرتولية دوق يعتمد كليا على إيرادات ا ة  الص ة 2000س سبة مسامهة  2003، وبلغت أعلى قيمة هلا س ب

                                                 
1
زائرية، مذكرة  ة املالية قانون مشروع عرض وزارة املالية ا  .28، ص 2018 لس
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فط، لتبلغ متوسط  ،%94تقدر بـ  مث بدأت  ،2007-2004خالل الفرتة  %54,25بسبب ارتفاع أسعار ال
فضت تخفض بعدها ت ة  %42 حوا منشيئا فشيئا حيث ا ة  %9إ  2008س بسبب ضتخامة  2009س

مو االقتصادي وتوطيد الحقا،و حجم  موية يف برامج دعم ال فط املشاريع الت فاض أسعار ال وتبعات  ا
ة  دوق ، 2008آزمة املالية العاملية لس فطية يف موارد الص أما بعدها فقد عرفت نسبة مسامهة العوائد ال

ة بلغت أقص تذبذبات سب متفاوتة بلغت أدناها%،  32ـــ ب 2012و 2011اها س تخفض بعدها ب  % 13,88لت

ة  ة هناية يتوقع ارتفاعها و  تدخالته، ارتفاع حجم عل، وذلك بف2015س  .%14,42 إ حوا  2016س
فط،       فطية وأسعار ال دوق ضبط املوارد ترتبط بوضعية اإليرادات ال لص إليه أن موارد ص وكذلك ما 

 السياسة االنفاقية وحجم العجز املواز
 Non-conventional financing  التمويل غير التقليدي :الفرع الرابع

قدية غري التقليدية كما يطلق عليه(، ف التمويل غري التقليدي)سياسة التيسري الكمير  عُ       أو السياسة ال
ديثة  قدية ا دات لزيادة املعروض على أنه"أداة من أدوات السياسة ال ك املركزي بشراء الس حيث يقوم الب

قدي"  ؛ 1ال
كومة هو االعتماد على التمويل من خالل ا يقصدهالتمويل غري التقليدي الولعل سياسة      برنامج ا

قديةآوراق  إصدار قد مقابل،بدون  ال ص التعديل نص ابعد تعديل قانون القرض وال  45 ملادة، حيث 

ك شراءوذلك عن طريق  التقليدي غري الداخلي التمويل إ باللجوء تقضي ال ،مكرر دات املركزي الب  الس
ة عن مباشرة بصفة املالية، زي وات( 5) مخس تدوم انتقالية ملدة تعبئته يتم قد لذيوا،  ا  وذلك قصد ،س
ة متكني زي ك من مباشرة االقرتاض من العمومية ا زائر ب ، العجز ملواجهة ا ويل املواز  لدى ديوهنا بعض و
وك ح عمومية مؤسسات أو ب دوق موارد وم مية يف اإلسهام له يتس لكي لالستثمار الوط للص  الت

قصد  العمومية انفقاهتتوجهات الدولة الرامية إ ترشيد  ، هذا من جهة، وكذا العمل على تكريساالقتصادية
فطية آخرية آزمة التتخفي  من تبعات  ,ال

اعة هذا آسلوب يف التتخفي  من آزمة االقتصادية  لكن    ا هو مدى  السؤال الذي يتبادر إ أذهان
زائري؟ الية ال مير هبا االقتصاد ا  ا

قدية الذي يعتمد على إصدارالتمويل غري التقليدي القول أن  اميكمن واقع ما مت طرحه سابقا،      آوراق ال
قود الومهيةدون مقابل، سيتسبب ب  يؤديما  تؤدي إ طلب كبري على السلعس ، واليف توفر كمية كبرية من ال

                                                 
   ة ك املركزي اليابا عن طريق 1990طبقت سياسة التيسري الكمي ٓول مرة يف اليابان، بعد حالة اإلنكماش ال عرفها االقتصاد اليابا س ، وقد طبق الب

كومية للقطاع املا مبا فيها القطاع املصريف وزيادة نسبة اإلحتياطي وبالتا الرفع من القروض  املقدم دات ا قيقي مما يزيد من السيولة بيع الس ة لالقتصاد ا
في  حدة اإلنكماش . ملزيد من التفصيل راجع املرجع التا  :هبدف 

- Micheal Joyce and others, Quantitative easing and unconventional monetary policy-an introduction-,The 
economic journal, Black well publishing,USA,2012,p274. 

1Stephen D.Williamson and  Scace Collateral, the term premium and quantitative easing,Federal Reserve 

Banc of ST.Louis,2014,p2. 
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ال ار ، ما يساهم يف ظهور أزمة اجتماعية، وال من  بطبيعة ا هار قيمة الدي إ تضتخم أسعار البضائع فت
مل أعباء  تقل من آفراد إ املؤسسات نتيجة تعاظم التضتخم وعدم قدرة هذ آخرية عن  املمكن ت

ل جدل ، مع العلم أن هذ آزمة االقتصاديةآجور، فرتتفع معدالت البطالة، وتزداد حدة  السياسة ال تزال 
وز  تل  حسب درجة تقدم االقتصاد فإذا كانت فعالة يف الدول املتقدمة ال  بني االقتصاديني ٓن تطبيقها 
كومة على  زائر مرهون مبدى قدرة ا احها يف دول نامية على غرار ا على أسواق نقدية ومالية متطورة، فإن 

  كمي يف متويل ميزانية التسيري )االستهالك العمومي(.ضمان عدم استغالل هذا التسيري ال
  تحديات استدامة تمويل اإلنفاق العمومي في الجزائر : المطلب الثالث

Challenges of sustainability of public expenditure financing in Algeria 
قاط التالية:   قيق استدامة متويل نفقاهتا يف ال زائر على   ميكن حصر أهم التحديات ال تواجه قدرة ا

دوق ضبط الموارد: :األولالفرع  فاذ رصيد ص التحديات  المتعلقة ب  

ذ     زائر يف متويل عجز موازناهتا م دوق ضبط املوارد، وذلك بعد  2006اعتمدت ا على أرصدة ص
ة دول 20061التعديالت الواردة يف قانون املالية التكميلي لس ، وال أتاحت إمكانية استغالل أرصدته.  وا

 أدنا يوضح ذلك.
دوق ضبط الموارد في تمويل العجز الموازني.(8-3)الجدول رقم : تطور استخدام أرصدة ص  

دوق في تخفيض العجز  نسبة مساهمة الص
 %الموازني

تمويل عجز الموازنة 
ار(   العامة)مليون دي

دوق ضبط رصيد  ص
ار(  الموارد)مليون دي

وات  الس

12.93 91530 3،640،686 2006 

58.64 758180 5،503،690 2008 

49.47 791938 5،634،775 2010 

70.25 2،283،260 7،917،011 2012 

118.17 2،965،672 7،374،136 2014 

48.82 2037400 5119300 2015 

55.72 1803700 3601100 2016 

زائرية؛ مديرية السياسات والتوقعات،  لمصدر:ا          زائريةمتوفرة وزارة املالية ا  www.mf.gov.dz   على موقع وزارة املالية ا

 http://www.premier-ministre.gov.dz/ar  آولمتوفرة على بوابة الوزير  .2016، 2015قانون املالية   -          
دول      ا هلذ  ،(8-3)يبني ا ، واملالحظ من قراءت دوق لتغطية العجز املواز حجم التدخالت مبوارد الص

ذ  امي ملحوظ م دوق عرفت ت مليار  91.5، حيث انتقلت من حوا 2006اإلحصائيات أن تدخالت الص
ة  ار س ة مل 2965إ حوا  2006دي وا  2014يار دوالر كأقصى قيمة س  مرة(، 53) ارتفاع 

لص إليه من خالل العرض السابق أن عجز امليزانية يف الفرتة املمتدة بني      امتص يف  2016 -2006ما 
ار،  وهو ما يقارب  1800املتوسط ما يقارب   ام للجزائر ما يدل على أن %10مليار دي اتج احمللي ا من ال

                                                 
ة  15املؤرخ يف  06-04انظر: آمر  - 1 اص بقانون املالية التكميلي  2006جويلية س  . 2006وا
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دوق وات آخرية، لكن التحدي القائم  الص فاظ على التوازن املا للدولة خاصة يف الس لعب دورا بارزا يف ا
 اليوم هل يستطيع مواصلة ذلك؟

دوق      باية البرتولية ال تقتطع لصا الص اسب بني فوائض ا إذا هذا التحدي يتعلق أساسا بعدم الت
ة  د معا مع العلم أنه ال يتم احتساب  العجز املواز أو تسديد ديون عمومية،وحجم استتخدامات موارد ع

وا  فط املطلوب، واملقدر  قيقي لربميل ال يف ، 2016-2011للفرتة املمتدة بني  دوالر كمتوسط 85السعر ا
ذ  37 ـحني السعر املرجعي يقدر بـ احتساب وهو سعر إعداد مشروع املوازنة من دون  2007دوالر للربميل م

باية  دوق ضبط اإليرادات املمول من ا ة مالية، والذي يتم تغطيته من طرف ص العجز املسجل يف هناية كل س
دول أدنا ميثل حجم اهلوة بني السعر املرجعي املقدر إلعداد املوازنة وسعرها التواز ,البرتولية  :وا

تي للميزانية والس المخصص (: السعر المرجعي9-3الجدول رقم )   أ الوحدة: دوالر   2017-2006عر الفعلي لتوازنها بين س
وات   /السعر  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2006 الس

متوسط سعر برميل 
فط الجزائري  ال

65,40 99,06 79,79 110,74 109,08 99,09 51,1 47,4 54 

السعر المرجعي 
 للميزانية

19 37 37 37 37 37 37 37 50 

 81 83 91 86,4 85,6 80,1 55,4 51,7 20,5 السعر التوازني

 www,mf,gov,dzباالعتماد على وزارة املالية،مديرية السياسات والتوقعات ؛ متوفرة على  المصدر:
دول رقم       امي اهلوة بني السعر املرجعي الذي تب على (9-3)يتضح من ا أساسه سياسة امليزانية ، ت

ذرة يف ضخ  ة إ أخرى، وهو ما يعكس حجم العجز املواز من جهة، والسياسة ا وسعرها التواز من س
ا نرى أن هذ الفجوة غري  قيقية بسبب ضع  الطاقة االستيعابية لالقتصاد، لك تلك آموال يف الدائرة ا

قيقية، ما مربرة كوهنا تؤثر على الفرق بني قيمة فوائض  دوق ضبط املوارد وفوائضه ا باية البرتولية الداخلة لص ا
كومة تعود كل مرة لتمويل عجز املوازنة من موارد  رد آلية لتحويل املوارد مع فرق يف الزمن فقط ، فا عله 

ب، فاملشرع مسح هبذا من أجل وضع تلك آ دوق الذي أصبح  وكأنه  يتلقى أموال أكثر مما  موال يف الص
ة لتمويل عجز امليزانية بدال من اللجوء لتغري السعر  حسابات خارج امليزانية ليعود إليها مرات عديدة خالل الس

 .املرجعي
فط، استهالكه المحلي وأسعار في األسواق الدولية التحديات ال الفرع الثاني:  متعلقة بإنتاج ال

فط وتصدير يف ظل تطاير أسعار يف السوق الدولية، وعموما     يتعلق هذا التحدي مبدى استدامة إنتاج ال
وا  وات آخرية  فط  املتوسط على مدار العشر س برميل يوميا، واملالحظ  مليون 1.150يقدر حجم إنتاج ال

زائر مل تستطع توسيع قاعدة إنتاجها باستغالل احتياطاهتا فط ال يتعدى  أن ا مقارنة  %1.5نسبة )احتياطي ال
موعة أوبك( ظر لصعوبة استغالله، وهو ما أثر على املقدرة اإلنتاجية للجزائر من  ؛1جم احتياطات  بال

فاض املتتا  فاض أسعار يف آسواق الدولية، خاصة يف ظل اال سائر ال ترتتب عن ا أجل تعويض ا
                                                 

ظمة   1 فط ) أو م وي اباآقطار العربية املصدرة لل  .10 ص،  2015ك(، التقرير اإلحصائي  الس

http://www.mf.gov.dz/
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امي اال ا حملة عن تطور بعض مؤشرات القطاع جم صادراته وت دول التا يعطي ه. وا ستهالك احمللي م
فطي.  ال

فطي في الجزائر                                       (:10-3)الجدول رقم      بعض مؤشرات تطور القطاع ال
وات  2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 1.293 1.202 1.199 1.161 1.189 1.216 بمليون برميل يوميا إنتاج الجزائر

 32.230 31.603 32.424 30.121 29.249 28.927 بمليون برميل يوميا إنتاج األوبك

فط بألف   505 608 685.9 697.6  708.8 706.5 برميلصادرات الجزائر من ال

فط  بألف برميل  788 599 513.1 464 480.2 509.5 االستهالك المحلي لل

    http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htmمتاح على:  2015اعتماد على تقارير أوبك المصدر: 
دول     وات آخرية، (10-3)رقم يتضح من ا فط طيلة الس زائر من ال سيب إلنتاج ا وعموما ، االستقرار ال
ركات أسعار  %2ال يتعدى نسبة  فهو زائري على  ظمة أوبك، ما يعكس هامشية التأثري ا من إنتاج  م

فط دوليا،   جم اإلنتاج املوجه للسوق احمللية، حيث ال سيب  دول أعال كذلك االرتفاع ال كما يتضح من ا
فطي بعدما كان  %60تستحوذ السوق احمللية على حوا  ة  %40من حجم اإلنتاج ال يطرح ، ما  2009س

دي مقابلة االحتياجات احمللية مستقبال يف حالة مواصلة تد آسعار يف السوق الدولية وارتفاع تكلفة 
دوق ضبط املوارد وتدخالته  املستقبلية،  عكس  يف هناية املطاف على تكوين عوائد ص استغالله، وهو ما ي

فط يف ما   :1يليوعموما ميكن ذكر أهم التحديات ال تواجه قطاع ال
 صعوبة استغالل االحتياطات املؤكدة يقلل من إمكانية توسيع اإلنتاج يف املدى املتوسط؛ -
امي حجم االستهالك العمومي؛ -  ت
فط يف  - ية الستغالل ال ال الطاقة يؤثر على قدرات الشركة الوط ارتفاع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة يف 

قيب واالستكشاف؛   الت
امي االستهالك الطاقوي )حوا ارتفاع عدد ال - استهالك  %48استهالك العائالت و %30سكان  أدى إ ت

اعة  (.قطاع الص
ة     ذ س فط بشكل حاد م واحتمال تواصله يف مستويات متدنية إ مشارف  2014كما أن تراجع أسعار ال

ة  زف قسط كبري من احتياطات الصرف، فبعد أن كان يف حدود 2020س ة  193، قد يست مليار دوالر س
فض إ حوا  2014 ة  98ومن احملتمل أن ال يتعدى  2015مليار دوالر هناية  151ا مليار دوالر هناية س
فاضات إ مستويات دون 2017 ك  2019مليار هناية  60، وقد تتواصل سلسلة اال حسب توقعات الب
.  الدو

                                                 
1
ديد، مداخلة يف بن دعاس زهري، رقوب نرميان، -  موذج االقتصادي ا فقات العمومية على ضوء تطلعات ال امللتقى الدو  متطلبات استدامة مصادر متويل ال

: البدائل التمويلية لإلنفاق  كومي بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، جامعة قاملة، الثا  .2018مارس  14-13ا
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فقات العموميةتحديات تتعلق بمدى القدرة على ض الفرع الثالث:   بط وترشيد ال
ظر      زائر أصبح من أهم التحديات الواجب تداركها، بال فقات العمومية يف ا و ترشيد ال ا  إن اال

فط يف آسواق املالية،   جم اإلنفاق العمومي، خاصة  يف ظل الرتاجع الكبري  ٓسعار ال امي غري املسبوق  للت
تمل هذا املستوى من اإلنفاق على املدى املتوسط، فكما مركما أن التوازنات املالية للد ا َّ ولة سوف لن  ب

امي اإلنفاق العمومي مبتختل  أشكاله،  وات آخرية بسبب  ت سابقا عرفت امليزانية عجزا مستدميا خالل الس
 :1ميكن للجزائر أن ترشد نفقاهتا من خالل ما يلي وعموما  

 التحكم يف االستهالك العمومي؛ -
كومي من خالل توجيهه ملستحقيه؛ -  مراجعة أساليب الدعم ا
فقة العمومية؛ -  االبتعاد عن اإلسراف والرفع من كفاءة وفعالية ال
اعي  - ديد، وذلك باالهتمام بالقطاع الص موذج االقتصادي ا ويع االقتصاد الوط يف إطار ال  يوال فالحت

اتج ال وا ورفع نسبة مسامهتهما يف تركيبة ال ، )حاليا القطاع الفالحي يساهم  اعي  %9وط والقطاع الص
وا  وا  %5يساهم   يف تركيبته(؛ %30يف حني متثل مسامهة القطاع احملروقات 

فقات العمومية ؛ - فعة القصوى لل تجة مع الرتكيز على مفهوم امل فقات غري امل  إتباع سياسة االبتعاد عن ال
 امليزانية التقليدية إ ميزانية آداء والربامج ؛االنتقال من منط  -
االبتعاد عن سياسة التطهري لديون املؤسسات العمومية  املرهقة للميزانية، وتفعيل برامج خوصصتها عن  -

زائر؛  طريق بورصة ا
؛ - ه من املسامهة يف سريورة االقتصاد الوط اص  ومتكي  ضرورة االهتمام بالقطاع ا
ب أن تغطي البحث عن  - باية العادية ال  مصادر متويلية بديلة لقطاع احملروقات عن طريق االهتمام با

وات آخرية. %50على آقل نفقات التسيري ال متتص أكثر من  فقات العمومية خالل الس  من حجم ال
 ى استدامة مصادر تمويل الميزانيةتحديات القدرة عل الفرع الرابع:

ني، يتعلق العامل آول مبدى انتعاش      إن القدرة على استدامة التمويل املواز عموما  ترتبط  بعاملني اث
وات القادمة أو على آقل استقرار يف مستويات مقبولة ) يف حدود  فط يف الس دوالر للربميل(  80أسعار ال

، أما ال اح عامل الثا فيمبا يسمح بتحقيق التوازن املواز مو منوذجتعلق  مبدى  ويع  ال ديد يف ت االقتصادي ا
كومة على ترشيد السياسة االنفاقية للدولة، فاستمرار اإلنفاق على هذ الوترية  ، وقدرة ا مصادر الدخل الوط
دوق ضبط املوارد  يف مواصلة تعديله وضبطه  فط سريهن مستقبل ص اد ٓسعار ال يف ظل  تواصل الرتاجع ا

كومة على موعد مع االقرتاض سواء من الداخل باللجوء  ،ازنة الدولةللمو  إ القطاع غري  وعليه ستكون ا
كومية لالكتتاب يف السوق احمللية بسعر فائدة مرتفع، ما قد يؤدي إ حصول ، و املصريف دات ا طرح الس

                                                 
لة بيت املشورة،  اإلسالميبن دعاس زهري، موم إمساعيل، دور املؤسسات التطبيقية يف االقتصاد  - 1 شور يف  زائر، مقال م ة العجز املواز يف ا يف معا
 .117، ص 2017، قطر، 6 العدد
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اص على آموال املعدة إلقراض الق دوث أثر املزامحة مابني القطاعني العمومي وا اص، ونتيجة  طاع ا
كومة إ االقرتاض من القطاع املصريف  املزامحة وعدم كفاية آموال املعدة لإلقراض لكال القطاعني، ستلجأ ا
قدية الفائضة لدى املصارف، أو إصدار نقدي جديد عن طريق  لتمويل عجز املوازنة من خالل االحتياطات ال

ك املركزي  .الب
ارجية  كما قد تلجأ      ارجي لسد عجز موازنتها سواء من خالل التمويالت ا كومة إ التمويل ا ا

ح واملساعدات، والقروض الدولية، أو من خالل البحث عن متويالت  غري مباشرة،  املباشرة، كاالعتماد على امل
دات العمومية يف سوق آوراق املالية الدولية، وال يتوق  متويل كومية  من خالل طرحها للس عجز املوازنة ا

ا كومة إ خوصصة الشركات العمومية والت ارجي فحسب، بل قد تضطر معه ا زل على التمويل الداخلي وا
تكرها افسية.عن بعض القطاعات ال   ، خاصة تلك ال تعا من تدهور اإلنتاج وقلة الت

 : تحديات تتعلق بمخاطر التمويل غير التقليدي الفرع الخامس:
ز  التمويل غري التقليدي إن مفهوم     ال يف الدول ايف ا قيقي كما هو عليه ا ئر ال يعكس مفهومه ا

ك املركزي دون تغطية حقيقة؛ إذ  ،املتقدمة قدية من طرف الب حصر فقط يف طباعة آوراق ال ووفق عالقة ي
ك املركزي، ة العمومية والب زي  مباشرة بني ا

زائر اعتمادف وعليه    عل  ا اريوهات املتوقعة للمستقبل  الية والسي مط التمويلي يف ظل الظروف ا هذا ال
 االستدامة املالية تواجه بعض التحديات من أمهها نذكر:

قدي دون أن يقابله زيادة يف مستويات  - ديات متعلقة بتفشي الضغوط التضتخمية، نتيجة توسع العرض ال
، فكما هو  قود إذا مل يرافقها زيادة يفاإلنتاج الوط اتج الوط ستؤدي إ معلوم فإن زيادة كمية ال  حجم ال
قود؛ فاض قيمة ال ة  ا ذ س ة م ة بعد س ، حيث ارتفع  2014مع العلم أن معدل التضتخم يعرف ارتفاع س

ة  %4,8من حوا  ة % 6.4 ، مث2015س ة  % 7,7حوا  إليصل ، 2016س تص  س  ؛20171م
كومة على ضمان  - قود املطبوعة إ دائرة أدي يتعلق مبدى قدرة ا ال توجه هذ الكميات اهلائلة من ال

كومة تهجها ا ؛االستهالك بدال من دائرة االستثمار، خاصة يف ظل سياسات الدعم ال ت  

ارجية،رغم  املستو  دي يتعلق باملديونية العمومية: - إال أن املديونية الداخلية تعرف  يات املقبولة للمديونية ا
وات آخرية حيث تقدر ب امي كبري خالل الس عل تسديدها يرفع من ميزانية  30 أكثر منت مليار دوالر،  ما 

د تسديد الدين العام( ما قد يعمق من العجز املواز مستقبال؛  التسيري )ب
ة  العمومية - زي دات ا ع ،ديات تتعلق باستحقاق س لها توسع الوعاء الضرييب أو ترفع من معدالت قد 

؛الضرائب)القرض العام ضريبة مؤجلة(  

ار،  وعدم القدرة على ضبط سوق الصرف.  - دي يتعلق بتدهور قيمة الدي  

                                                 

imf-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201- على املوقع: متاحة، 2017مشاورات املادة الرابعة 

algeria-with-consultation-iv-article-2017-concludes-board-tiveexecu 

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-algeria
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-algeria
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/06/01/pr17201-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-algeria
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  المملكة العربية السعودية في العمومي اإلنفاقسياسة  تحليل: الثانيالمبحث 

Analysis of Public Expenditure Policy in Kingdom of Saudi Arabia  

قيق  معتمدة العربية، طقةامل يف منوا   تاالقتصاديا أسرع من واحدة السعودية العربية اململكة تعترب      يف 
فطية، حيث توسعت كثريا يف سياستها االنفاقية إبان  فط رواجذلك على العوائد ال ذ بداية آلفية   أسعار ال م

ذ  فطية آخرية )م فقات العمومية، 2014الثالثة، إال أن الصدمة ال (، كان هلا بالغ التأثري  على مصادر متويل ال
حاول الوقوف على ذلك.   ما جعلها تراجع الكثري من  توجهاهتا االنفاقية، ويف هذا املبحث س

  المملكة العربية السعوديةتحليل تطور اإلنفاق العمومي في : ولالمطلب األ

Analysis of the development of public expenditure in in Kingdom of Saudi Arabia  
ليل    فقات فيها. تطور اإلنفاق العام يف السعودية قبل  اول يف البداية الوقوف على أساليب تبويب ال  ، 

فقات  الفرع األول:  :)المصروفات(العامة في المملكة العربية السعوديةطرق تبويب وتقدير ال

فقات تبويب يتم     ساباتا تعليمات ضوء على السعودية العربية اململكة يف*ال  عن صدرال ت مليزانية وا

ه املالية وزارة ويا امليزانية مرسوم وما يتضم حو على ، وعموما تبوب وترسم تقديراهتاتعليمات من س : ال  التا
 

فقات العامة وأساليب تقديرها في المملكة العربية السعودية(11-3)الجدول رقم    : تبويب ال

 متوفرة على املوقع:، 02 ص،جامعة امللك سعود،امليزانية مصروفات عن إميان العقيل ،احملاسبة: المصدر

. Aqeel/Documents/ch7.pdf-http://faculty.ksu.edu.sa/Eman 
  :وبعد ذلك يتم تبوهبا حسب طبيعتها كالتا

                                                 
*
فقات    مع ال وعي معا. وطبقا هلذا التبويب  موعات وفقا لألساس يتم تبويب املصروفات يف موازنة اململكة العربية السعودية على أساس التبويب اإلداري وال يف شكل 

سبة لكل وحدة أداريه وي وعي وذلك بال صصات كل جهاز إداري يف الدولةال  .ظهر هذا التبويب 

فقات تبويب فقات تقدير طرق ال  ال
فقة نوع الباب  ال
  األول

 
 واألجور الرواتب

 والبدالت
مو امليزانية ومعدالت أولويات االعتبار يف تأخذ وال املباشرة للطريقة وفقا  السكا ال

 واالجتماعية االقتصادية والظروف

وات يف الفعلي اإلنفاق متوسط أساس على العامة المصروفات الثاني ة الثالث الس اري السابقة للس  العمل ا

 الثالث املتوسط عن هذا تطلب زيادة آل مربرات إيضاح مع فيها
 

 والتشغيل الصيانة برامج

 الجديدة واإلنشاءات المشاريع الرابع

 
اد مصروفاته تقدر  املقدرة التكالي  وال تبني تفصيلية ودراسات مقاييس إ باالست

ديدة للمشروعات فيذ واملبالغ املقررة واملدة ا ة ميزانية من اعتمادها املقرتح للت  الس

ديدة سبة للمشاريع أما – ا فيذ ت بال وات  يف املا الوضع توضيح فيجب الت الس
ة خالل الصرف وحركة السابقة الية الس ة املقبلة املا والوضع ا  توزيع يتم مث .للس

وات على التكالي  من الباقي  .التالية الس

http://www.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/Eman-Aqeel/Documents/ch7.pdf
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فقات تشمل     فقات آو الثالثة آبواب الواردة يف ال ارية، أما  ال فتشمل  الرابعالباب  نفقاتا
 الرأمسالية. املصروفات

فقات تبويب ذلك بعد يتم و فقها ال اإلدارية للوحدات وفقا   ال  :كالتا ت

فقات من نوع كل يقسم      فصل، ويقسم رئيس حكومي جهاز لكل صص حيث وفروع فصول إ ال

ديد مت تقسيم  .فروع عدة إ الواحد الفصل ي  ا وعي،  إ ثالثة أقسام هي اإلداري، املوازنةووفقا للتص وال
ي  الوظيفي  .االقتصادي، وقسم جديد هو التص

ديد تقسيم قسم اإليرادات إ      ي  ا أبواب، أما  8أقسام رئيسة، وقسم املصروفات إ  4وتضمن التص
صوم فتم تقسيمه إ  :أقسام 3قسم آصول وا تصرها الشكل ادنا  ، كما 

 في المملكة العربية السعودية (الميزانيةالموازنة العامة ) : تقسيمات (12-3)الشكل رقم

 
 

فقات العامة في  هيكل: تحليل الثانيالفرع    المملكة العربية السعوديةال

Analysis of Public expenditures structure in Saudi Arabia 

فقات العامة يف اململكة العربية السعودية      ذ بداية آلفية الثالثة،شهدت ال امي غري مسبوق م تاج  ت ك
فط يف آسواق الدولية املسجل يف لالرتفاع كومة  .أسعار ال وما مييز السياسة االنفاقية يف اململكة أن ا

و ترشيدها والبحث عن مصادر أخرى لتمويلها. ططتها االنفاقية مع التوجه  دول التا  واصلت  ولعل ا
ا حملة عن تطور اإلنفاق العمومي يف اململكة بني س   من خالل أهم مؤشرات قياسه. ،2016-2000يعطي
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 : م دإالو (2016-2000) مؤشرات اإلنفاق العمومي في المملكة العربية السعودية تطور :(12-3)الجدول رقم   

تلفة. الطالبة باالعتماد على :من إعداد  المصدر:      التقرير االقتصادي العريب املوحد، ص ن ع أعداد 

ا من        دول  يتضح ل وات ، تزايد(12-3)ا فقات العامة على مر س ، فبعد أن سجلت الدراسةفرتة  ال
ة  254 مليار دوالر، وصلت إ ما يقارب 60.406زهاء  وا  2015مليار دوالر س ، مرة( 4,4)ارتفاع 
او  ليل موية يف االقتصاد السعودي يكون  طط الت ظر إ  فرتات ا :  لتطور نفقاهتا  بال  كالتا
كومي اإلنفاق يف التوسع يعد :2004-2000 الفترة -1  بلغت الفرتة حيث املميزة هلذ السمات من أهم ا

كومي اإلنفاق قيمة ه خصص (لاير مليار 1239.2 )حوا مليار دوالر 330.46 و اإلمجا ا  129.43 و م

مية،  على لإلنفاق (لاير مليار 485.3 مليار دوالر ) حوا صصاتقطاعات الت مية خ وقد ُرصدت  طة الت
مية االقتصادية واالجتماعية  من أجلالسابعة  وري يرتبط بالتعجيل مبعدالت الت ضوء على قيق هدف 

يب  ،املتغريات واملستجدات احمللية واإلقليمية والدولية اص الوط وآج شيط االستثمار ا وذلك من خالل ت
ظيمات  اذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز التحسن يف البيئة االستثمارية ووضع الت  واآلليات املالئمة لذلـك.وا

ة :2009-2005 الفترة -2 مية الثام طة مقارنة واصل اإلنفاق العمومي ارتفاعه خالل خطة الت  السابقة با

سبة الفرتة،(لاير مليار 2322.5 )حوا مليار دوالر 619.35 و يف اجململ حيث بلغ  ،%87.4قدرها  بزيادة بال

الفائض/ 
العجز 
 الموازني

اإلنفاق  نسبة 
إلى   الرأسمالي

مجموع 
فقات%  ال

اإلنفاق 
 الرأسمالي

نسبة اإلنفاق 
الجاري إلى 

إجمالي 
فقات%  ال

اإلنفاق 
 الجاري

مو  نسبة ال
وية%  الس

مجموع 
نفقات 
 الميزانية

وات  الس

6,065 8,11 4,897 95,78 57,855 - 60,406 2000 

7,195 12,40 8,435 87,60 59,602 12,63 68,037 2001 

6,267 12,85 8,000 88,44 55,067 -8,48 62,267 2002 

9,600 13,02 8,925 86,98 59,608 10,06 68,533 2003 

28,558 13,17 10,014 86,83 66,040 10,97 76,053 2004 

58,096 17,98 16,614 82,02 75,779 21,49 92,393 2005 

74,763 18,03 18,910 81,97 85,976 13,52 104, 886 2006 

47,081 25,53 31,746 74,47 92,586 18,54 124, 333 2007 

154,796 25,23 34,995 74,77 103,690 11,54 138,685 2008 

23,522 30,15 47,957 69,85 111,092 14,68 159,049 2009 

23,167 30,41 53,024 69,59 121,345 9,63 174,369 2010 

77,550 33,41 73,653 66,59 146,800 26,43 220,453 2011 

99,514 29,96 69,781 70,04 163,100 5,64 232,881 2012 

58,773 33,26 82,667 66,74 165,893 6,73 248,560 2013 

18,123 42,94 111,321 57,06 147,927 4,30 259,248 2014 

89,573- 42,94 108,831 57,06 144,618 -2,24 253,449 2015 

83,733- 38,50 
 

88,800 
 

61,50 
 

141,867 
 

-8,99 
 

230,667 
 

2016 
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ه خصص مية الرئيسة لقطاعات ام  ، بزيادة بلغت(لايرمليار  863.9 مليار دوالر) ما يقارب 230.37 و الت

مية السابعة. خطة خالل القطاعات هذ على اإلنفاق بإمجا موازنة %78 و  الت
فاض أسعار البرتول نتيجة كذلك وما يالحظ      ة لٓزمة املالية العاملية اأنه و بالرغم من ا والركود يف  2008س

فاض يف الطلب على البرتول الذي يعد أهم مورد يعتمد عليه االقتصاد االقتصاد  ه ا العاملي الذي نتج ع
فقات استمر يف التزايد حيث بلغ ،السعودي لتمويل نفقاته  520,1)حوا مليار دوالر 138,68 إال أن حجم ال

ة  (مليون لاير ة  (مليون لاير 466.25) مليار دوالر 124,33 ـمقارنة ب 2008س وهذا ما هو إال دليل  ،2007س
مية وخلق جاذبية على الرغبة يف مواصلة ت لبيئة االستثمارية بشكل عام وتعزيز احملفزات اعزيز مسرية الت

مو االقتصادي يف  ظل آزمة املالية العاملية وزيادة الثقة باالقتصاد  االقتصادية ال من شأهنا دفع عجلة ال
ت امليزا ، حيث تضم ، ومت الرتكيز 2007ومشاريع جديدة تزيد عن ما مت اعتماد مبيزانية  اعتماداتنية الوط

موية ال تؤدي إ زيادة الفرص الوظيفية.  فائض أكرب السعودية العربية اململكة حققتكما  على املشاريع الت
اتج من% 32.6 نسبته ما وشكل أمريكي دوالر مليار 155 حوا بلغ موازنة ة يف اإلمجا احمللي ال  ،2008 س
اتج من% 12.2 نسبته وما ،أمريكي دوالر مليار 47.07 بلغ حيث 2007 بستة مقارنة  بسبب اإلمجا احمللى ال
فطية اإليرادات يف الكبرية الزيادة فطي اإلنتاج مستويات ارتفاع خلفية على ال الطفرة لكن مل تستمر هذ  .ال

فط  واالقتصاديةمع ظهور آزمة املالية  االقتصادية الالعامليالعاملية وتراجع سوق ال إ  ، ما أدى بطبيعة ا
(. %3.2-)حوا  2009مليار دوالر أمريكي يف عام  12 –عجز يف املوازنة بلغ  اتج احمللى اإلمجا  من ال

مية خطة من آو آعوام آربعة خالل الفعلية العامة اإليرادات منوسجل  :2014-2010 الفترة -3   الت

وي عدلم التاسعة وي منو مبعدل للدولة العام اإلنفاق ارتفعكما ،   23%بلغ متوسط س  و بلغ متوسط س
سدا   %13.1 مو حفز على القائمة لمملكةل املالية سياسةالبذلك  ،  قيق وتريته، وتسريع االقتصادي، ال  و

مية  (لاير بليون 596.4  )حوا مليون دوالر 159,049 من العام اإلنفاق إمجا ارتفع ولذلك .شاملة ومتوازنة ت
ة يف ة يف (لاير مليار 1100 و) مليون دوالر 259,248 إ  2009 س سبة أي،  2014 س  عن 12.7% زيادة ب

 هذا ويّعد .امليزانية يف املقدرة عن املصروفات  28.7%نسبتها وبزيادة ،الذي قبله للعام الفعلية املصروفات

ذ لإلنفاق اوز أعلى هو التجاوز ة م :  ، 2011 س  كما يوضحه الشكل املوا
 : المصروفات الفعلية والتقديرية للمملكة العربية السعودية (13-3)الشكل رقم

 
وي حول الوضع االقتصادي : المصدر             .2014وزارة التتخطيط واالقتصاد السعودي، التقرير الس
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فقات العامة     قيقة   إن هذا التوسع الكبري يف ال  عبد اهلل امللك مشروع على اإلنفاق زيادة إيعزى يف ا

رمني لتوسعة بوي املسجد وتوسعة العقارات ملكية نزع تعويضات الشريفني واستكمال ا  باإلضافة الشري ، ال

موية املشاريع بعض على اإلنفاق يف إ الزيادة دم الت  اإلنفاق منا وقد  .الدولية واملساعدات آخرى يةوا

سبة الرأمسا مو اإلنفاق لدعم يعدّ  حيث السابق، العام يف مستوا عن 12.8% ب فطي  غري القطاع يف ال ال
فطي االعتماد الرأمسا على القطاع تقليل يف ويساعد ضروريا  أن من الرغم وعلى. للدخل رئيسي كمصدر ال

سبة الرأمسا اإلنفاق وات 10 خالل مستمرة زيادة شهد قد العام اإلنفاق مئوية من ك  من نسبته لرتتفع س

اري اإلنفاق أن إال ، 2014 عام يف 32% إ  2004عام  يف  %13.2 زء يشكل ظل ا و إذ آكرب ا  ميثل 

 .اإلنفاق إمجا من  %68
 :على اعتبار أن لالقتصاد صحية عالمة يبدو ال املتضتخم اإلنفاق هذا إن    

فط بيع يف تتمثل إنتاجية غري عملية من أتت اإليرادات -       ؛املستتخرج ال
فقات توزيع يف املركزية اآلليات -      قيقية االحتياجات ديد على تقوم ال ال طقة لكل ا  أن بل وقطاع، م

اء يتم وال أسفل، إ أعلى بطريقة امليزانية يتم صيص ائية عالقة على ب ا ث  ؛واملركز الطرف بني اال
سيق أو السابقة امليزانيات من الدروس باستقاء تقم مل -  ها الت موية الربامج وبني بي مسية الت ها ال ا  تعل

موية آهداف اح مدى التتخطيط لقياس وزارة  .1احملددة الت
ة  :2017-2015 الفترة -4 سبة لس سبة  2015بال فاضا ب جم % 14.5فقد سجل اإلنفاق العام ا مقارنة 

ةاإلنفاق املسجل يف هناية  وذلك نتيجة  لاير( مليار 1109.90 )حوا مليار دوالر 253.45 البالغ 2014 س
احملقق واإلنفاق املتوقع  اإلنفاقالفجوة بني هذا وقد بلغت  .2اإلجراءات املتتخذة للتحكم يف اإلنفاق العمومي

ة فقات عن متوسط  وهي نسبة تقل كثريا ،%10,7نسبة  2016 لس فقات الفعلية وال الفجوة  املسجلة بني ال
مو  ومن ناحية أخرى، .%24,4وال بلغت  2015و 2005 سبني  املمتدة خالل الفرتة املتوقعة بالرغم من ال

فطية، القوي لإل فط أدى إ إال  أن  يرادات غري ال فاض أسعار ال سبة ا  %14,3 تراجع إمجا اإليرادات ب
ةمقارنة   .2015 س

ود ميزانية الدولة  وجدير بالذكر أن     ةب كومة املتواصل باحمل 2017 ةاملالي للس افظة على جاءت لتؤكد التزام ا
كما أهنا جاءت متسقة مع هدف برنامج التحول الوط املتمثل يف الوصول إ ،  مستوى مرتفع من اإلنفاق
لول عام  تص  2020ميزانية متوازنة  ذ م فط م طط له قبل أزمة ال ضوء هذ    يفلكن و ، 2014، كما كان 

دول الزم  مو االقتصادي، فقد متت مراجعة ا قيق مستهدفات ال قيق التطورات االقتصادية وبغية  لربنامج 
ة التوازن املا ليكون العمل عل ة بدال من 2023يه إ غاية س فيذ التدابري 2020 س ، وذلك بالتدرج يف ت

                                                 
مية، الثابت واملتحول  1 ليج لسياسات الت  .215، ص 2014مركز ا
ديد  ، مركز املعلومات والدراسات 2 ليلية للميزانية العامة للملكة العربية السعودية  للعام املا ا تصادية مركز فطاع الشؤون االقه 1438ه/ 1437قراءة 

 .8 ، ص2015، ديسمرب املعلومات والدراسات
 



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 181 - 

 

مو االقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار  ها الربنامج لضمان عدم التأثري سلبا يف ال واإلصالحات ال تضم
قيق آهدافالطاقة ورفعها بشكل كبري وللحد من التضتخم، مع املرا  .جعة املستمرة لضمان 

ويتوقع أال يكون لذلك أثر سليب يف خطط استدامة وتقوية وضع املالية العامة نظرا ملا يتمتع به االقتصاد 
ارجية مل الصدمات ا اسب من االحتياطيات يتيح له  وهذا على ، .السعودي من وضع ما قوي وحجم م

ة  آغلب ما يقودنا للقول أن ميزانية  .تدل على عودهتا النتهاجها سياسة مالية توسعية  2017س
   2017: العودة إلى سياسة مالية توسعية حسب ميزانية (14-3)الشكل رقم

 " توقعات وزارة املالية.2017"ميزانية ، وزارة املالية السعودية :المصدر
ا       كومة السعودية التزامها  من الشكل أعال يتضح ل بدعم االقتصاد بإقرارها ميزانية توسعية، مواصلة ا

ة  ، مقارنة (مليار لاير 890 )حوا مليار دوالر 237.33 حيث بلغ حجم اإلنفاق فيها ال بلغت  2016بس
 مليار دوالر184,53وا   اإيراداهت يف حني تقدر . (مليار لاير 840 مليار دوالر) 224 فيها نفقاهتا حوا

إقرار  ، حيث مت 2018وقد واصلت اململكة سياستها االنفاقية التوسعية خالل عام  ،فقط( مليار لاير 692)
ت أكرب   978) مليار دوالر 260,8 حيث بلغت حوا، تقديرية يف تاريخ اململكة نفقاتموازنة توسعية تضم

ة مقارنة  %10بزيادة ( مليار لاير ويع  لدعم اسرتاتيجيات اإلنفاقجانبا كبريا من هذا  يوجه، 2017بس الت
حوا  ليصل إ %14يقرب من  الرأمسا مبا اإلنفاقزيــادة يف مستويات  تضمن هذ املوازنةكما تاالقتصادي.  

رؤيــة اململكة العربية " متويــل مبــادرات ومشــاريع برامــجوذلك قصد  (،لاير مليار 205) مليار دوالر 54,67
يـة التحتيـة مبــا2030"السعودية  مـو االقتصـادي وتوليـد مزيـد مـن فيهـا مشـاريع اإلسـكان وتطويـر الب  لتحفيـز ال

يـن اري والرأمسا يفميكن  وعموما .فـرص العمـل للمواط :الشكل  توضيح تطور نفقات املوازنة بشقيها ا  املوا

 (2015-2000)الفترة اإلنفاق الجاري والرأسمالي خالل :تطور نفقات الميزانية، (15-3)الشكل رقم
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دول رقم        ، هو(15-3)والشكل رقم (12-3)لعل أبرز ما  ميكن مالحظته من خالل البيانات الواردة يف ا

كومة تركيز عدم فقات على السعودية ا مية على االقتصاد وضع يف تساهم ال االستثمارية ال  مسار الت

ظر إ  .املستدمية  86.5%الذي يصل إ حدود  لرواتب،ا و العام للتعليم الدولة ميزانية من صيصه مت مافبال

ظافة والعمومية اإلدارية صاري للم صصة  فقط 13.5% ما نسبته د يف حني،  . واملشاريع والصيانة وال
ليل عموما و     ود أبرزمن خالل  ، السعودية  موازنة اململكة العربية يف الرئيسة القطاعات على اإلنفاق ب

قاط التالية  :نق  على ال
فقات بشكل ملحوظ - ةبعد  ارتفعت ال ويع 2000 س كومة السعودية على الت ، خالل مع زيادة تركيز ا

كومة زيادة يف  ،2016-2010 الفرتة املمتدة بني س فقاتحيث سجلت ا وي مركب بلغ  ال  مبعدل س
صصات ،  % 15.6حوا  د آعلى من  ية التحتية على ا كما حصلت قطاعات تطوير املوارد البشرية  والب

كومي   .1اإلنفاق ا
مية قطاع مخصص ارتفاع - ة  يف (لاير مليار 216) مليار دوالر 57,606 إ ليصل البشرية الموارد ت س

فقات من إمجا  24.5%و وميثل هذا املتخصص وهي أعلى قيمة يسجلها خالل مدة الدراسة، ،2015  ال

اسبة هلا البيئة وتوفري التعليمية العملية لتطوير وذلك للميزانية، املعتمدة قل قطاع مخصص . أما امل  ال

ة  يف (لاير مليار23.5 ) مليار دوالر 6,26 و فقد بلغ والمواصالت وهي أعلى نسبة يسجلها   2014س
ة ميزانية يف صيصه مت عما  6.5%نسبتها  بزيادة خالل مدة الدراسة، فيذ وذلك ، 2013 س  مشاريع لت

قل وبرامج طوط واملوانئ للطرق املعتمدة املشاريع إ باإلضافة، املدن العام داخل ال ديدية وا واملطارات  ا
دمات  الربيدية. وا

مية قطاع مخصص بلغكما     ة (لاير ارملي 49,53) مليار دوالر 13,21 و االقتصادية الموارد ت  2014س

ة ميزانية يف صيصه مت عما  6.1%بزيادة نسبتها فقات من 5.8% و ميثل ما وهو ، 2013س  إمجا ال

فيذ وذلك بامليزانية، املعتمدة ديدة املشاريع لت   القائمة. املشاريع وتوسعة ا

ص   مية الصحية الخدمات قطاع وفيما   (لاير مليار78 ) مليار دوالر 20,8 و فقد بلغ االجتماعية والت
ة يف ة ميزانية يف للقطاع صيصه مت عما 10.2% نسبتها بزيادة  2014 س و ما وهو ، 2013س  9.1% ميثل 

فقات إمجا من اء وذلك امليزانية، يف املعتمدة ال تربات مستشفيات لب وك مرجعية جديدة و  ومراكز الدم لب

 شاملة.  وعيادات طبية
ية تجهيزات قطاع صص بلغكما     ة يف (لاير مليار13.5 مليار دوالر ) 3,6 و األساسية الب  2014 س

ة ميزانية يف صيصه مت عما 15.7% بزيادة نسبتها فقات من 1.6% و ميثل ما وهو ، 2013س  إمجا ال

 .امليزانية يف املعتمدة

                                                 

زيرة كابيتال تقرير حول  االقتصاد السعودي الفرص والتحديات  1   /http://www.mep.gov.saا

http://www.mep.gov.sa/


والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 183 - 

 

ة يف (لاير مليار35 ) مليار دوالر 9,3 و البلدية الخدمات لقطاع خصصكما  هذا  يشمل وال ، 2014س
حو املقدر والبلديات لألمانات املباشرة اإليرادات من املمول املبلغ املتخصص مليار 4,4 مليار دوالر) 1,17 ب

ة ميزانية يف صيصه مت عما  9.1%نسبته ارتفعت وبذلك ،(لاير و ما وهو ، 2013س  إمجا من 4% ميثل 

فقات . ةالسيول اطر ودرء ميا آمطار، تصري  مشاريع لتمويل وذلك امليزانية، يف املعتمدة ال    .إ
ي واألمن الدفاع قطاعأما      ة يف (لاير مليار302 )مليار دوالر  80,53 و فقد خصص له الوط  2014 س

ة ميزانية يف صيصه مت عما  20.5%بارتفاع نسبته أي  من 35.4% و القطاع هذا نصيب وميثل ، 2013س

فقات إمجا ي  خالل من الزيادة معظم وتأيت امليزانية، يف املعتمدة ال  القطاع هلذا خصص ما بعض إعادة تص

ود العامة واملرافق العامة لإلدارة املتخصص مع  يف (لاير مليار 84 مليار دوالر )ما يقارب 22,4 و البالغ والب
ة فاض ، 2014س ة ميزانية صيصه يف مت عما 29.5% نسبته با  من 9.9% و ميثل ما وهو ، 2013س

فقات إمجا  .امليزانية يف املعتمدة ال
ة يف (لاير مليار15.4 ) مليار دوالر 4,1 و المتخصصة الحكومية اإلقراض لمؤسسات خصصكما       س

ة ميزانية يف صيصه مت عما  2.8%نسبتها بزيادة  2014  من إمجا 1.8% و ميثل ما وهو ، 2013س

فقات اعية، لدعم امليسر التمويل لتقدمي وذلك امليزانية، يف املعتمدة ال أما  .والعقارية والزراعية، القطاعات الص
سبة مليزانية كوميبقي قطاعا التعليم والرعاية الصحية  ، فقد2017 بال ود اإلنفاق ا ، حيث ميثالن أهم ب

و  تمعني  صصاهتما  ية والعسكرية  %40شكلت  دمات آم ما حظي قطاع ا من إمجا اإلنفاق، بي
و  فردا   ة  وزاد اإلنفاق الرأمسا بدرج .من اإلمجا %32بأكرب نصيب من اإلنفاق، حيث شكلت حصته م

ة (مليار لاير 262) مليار دوالر 69,86 كبرية إ يف  (مليار لاير  76مليار دوالر) 20.26 ، مقارنة مببلغ2017 س
ة موازنة اص، كما مت 2016 س كومة القوي وعزمها على دعم منو القطاع ا . وهذ الزيادة تشري إ تركيز ا

ها (مليار لاير 42) مليار دوالر 11,2 صيص مبلغ ، م مليار  30) مليار دوالر 8 ملبادرات برنامج التحول الوط
ت اإلنفاق الرأمسا (لاير درج   .ت
ص     ادة يف أسعار  فقد ُأسس هذا األخير مخصص دعم الميزانية العامة أما فيما  نظرا للتقلبات ا

ح  (مليار لاير 183) مليار دوالر 48.8 البرتول يف الفرتة آخرية، مببلغ قص احملتمل يف اإليرادات ليم ملواجهة ال
ديدة وفقا لألولويات  مزيدا من املرونة إلعادة توجيه اإلنفاق الرأمسا والتشغيلي على املشاريع القائمة وا
ية وملقابلة أي تطورات يف متطلبات اإلنفاق وفق اآلليات واإلجراءات ال نصت عليها املراسيم  موية الوط الت

ظمة للميزانيةامللكية ا . .1مل اري واالستثماري يف الشكل املوا فقات العامة بشقيها ا  وميكن رصد تطور لل
 

                                                 
1
ديد   ليلية للميزانية العامة للملكة العربية السعودية  للعام املا ا هـ، غرفة الشرقية للطبع 1438هـ/ 1437 فطاع الشؤون االقتصادية مركز املعلومات والدراسات ، قراءة 

شر ديسمرب   .11، ص2015،وال
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 (2015-2011)ة السعودية للفترةالميزاني في الرئيسة القطاعات على اإلنفاقتطور  :(16-3)الشكل رقم

 
Source: https://eftertryk.com/2016/04/03/saudi-arabias-budget-deficit-is-ballooning-but-a-
ministerial-reshuffle-has-fueled-hopes-the-kingdom-is-resolute-in-kicking-its-hydrocarbon-
addiction/ 

 سعوديةلمملكة العربية الالعامة في ا الفرع الثالث:تطور رصيد الموازنة

 Evolution of the Balance of Budget in Saudi Arabia  
ة  اململكة العربية السعودية أكرب فائض موازنة حققت    مليار دوالر أمريكي  155 حوا بلغحيث ،  2008س
،  %32.6ما نسبته  أي اتج احمللي اإلمجا ة قارناوإذا ما من ال د مل ي 2007 بس مليار  47.07 تعدى، 

اتج احمللى اإلمجا% 12.2)دوالر أمريكي  قيقة ل(، ويعود ذلك يف من ال فطية ا لزيادة الكبرية يف اإليرادات ال
فطي وآسعار ارتفاععلى خلفية  ة  كثريا  مل يلبث هذا الفائض ولكن  ؛مستويات اإلنتاج ال قلب عجزا س لي

اتج احمللى اإلمجا (  %3.2مليار دوالر أمريكي )حوا  12، حيث بلغ 2009 ةمن ال بسبب   .2009 س
دعم و  املا يف إطالق خطة للتحفيزاململكة وقد شرعت بعدها  املالية العاملية،تداعيات وتبعات آزمة 

ليا  وإقليميا  وعامليا   وانكماش، يالعامل االقتصادركود  جملاهبة تداعيات  االقتصاد التمويل  ووصول  التمويل 
 . القصوى طاقته إاحمللي 

ة       لاير مليار 54 مقدار بلغ عجزا ، أين مت تسجيل2014وقد تواصل تسجيل الفوائض يف املوازنة إ غاية س
اتج من %  1.9عادلما يأي  ،)أمريكي دوالر مليار  14.4)  الفعلية اإليراداتبحيث فاقت  .اإلمجا احمللي ال

سبة امليزانية يف املقدرة اإليرادات فقات اوزتيف حني ، 22.3% ب فقات الفعلية ال  امليزانية يف املقدرة ال

سبة فقات  هذ علما أن ، 28.7%ب اتج من   39%و شكلتال  .اإلمجا احمللي ال
ة     اتج  % 12.4 ما يعادل أيمليار لاير،  297 حيث بلغ حوا ،2016 كما تواصل هذا العجز يف س من ال

ته ميزانية  سجل واملالحظ أنه ،احمللي اإلمجا ةسن واضح مقارنة بالعجز القياسي الذي تضم    2015 س

املقرر  أقل من مبلغ وهومليار لاير،  825قدر فعلي إمجا إنفاق بمليار لاير،  362 حوا الذي بلغت قيمتهو 
ذ عام آ قد حدث هذا، و املوازنةيف   موازنة اململكةاإلنفاق يف  يرتفعأن . ومن املتوقع 1998مر ٓول مرة م

ةالسعودية  ةمقارنة باإلنفاق الفعلي  %8ارتفاع نسبته أي بامليار لاير،  890إ   2017لس وذلك  ، 2016 لس
اتج احمللي ل سعيا مو )منو يف ال سبة  اإلمجاتعزيز ال (، وتيسري 2016يف  %1.4، مقابل 2017خالل  %2ب

في    .تأثري سعر الفائدة املرتفعالسيولة أكثر، مما سيؤدي جزئيا إ 

https://eftertryk.com/2016/04/03/saudi-arabias-budget-deficit-is-ballooning-but-a-ministerial-reshuffle-has-fueled-hopes-the-kingdom-is-resolute-in-kicking-its-hydrocarbon-addiction/
https://eftertryk.com/2016/04/03/saudi-arabias-budget-deficit-is-ballooning-but-a-ministerial-reshuffle-has-fueled-hopes-the-kingdom-is-resolute-in-kicking-its-hydrocarbon-addiction/
https://eftertryk.com/2016/04/03/saudi-arabias-budget-deficit-is-ballooning-but-a-ministerial-reshuffle-has-fueled-hopes-the-kingdom-is-resolute-in-kicking-its-hydrocarbon-addiction/


والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 185 - 

 

ة   اتج  %7.7 مبا يشكل (مليار لاير 198و ) مليار دوالر  53بـحوا   2017 ويقدر عجز املوازنة س من ال
ةمليار دوالر أمريكي  79من مبلغ وهو أقل ، اإلمجااحمللي  ا ، و  2016 املسجل يف س الشكل املوا يرصد ل

قت مبوازنة   اململكة العربية السعودية:التطورات ال 
 (2017-2012): تطور وضعية موازنة المملكة العربية السعودية للفترة(17-3)الشكل رقم

 
                  Source : Saudi Ministry Of Finance 

فقات العامة في    السعوديةالمملكة العربية المطلب الثاني: مصادر تمويل ال

Sources of funding  public expenditure in Saudi Arabia  

سابات أن الذكر عن غ    كومية املالية ا للحكم على طبيعة الدول، وتعترب  املؤشرات أوضح تضم ا
فطية، اململكة العربية السعودية واحدة من الدول الريعية ال تعتمد بصورة كبرية على اإليرادات وظلت  ال

فطبتطورات أسعار  مرتبطةتطورات املالية العامة يف اململكة العربية السعودية  اإليرادات  تسهم حيث. ال
فطية أسعار  خالل فرتات ارتفاع %93وصلت إ ما يزيد على أهنامع العلم  . إيرادات امليزانية يف %77 وا ال
فط موع اإليرادات  % 55من  تراجعت إ ما يقرب ، يف حنيال فاضمن  د ا فط ع ويف هذا  ،1أسعار ال

حاول التفصيل صر س فقات العامة يف السعودية. أكثر فأكثر الع  يف مصادر متويل ال
  الفرع األول: تقسيمات اإليرادات العامة في المملكة العربية السعودية:

Public  Revenue Divisions in Saudi Arabia 

ة      زي تعتمد اململكة العربية السعودية على مصادر متعددة من اإليرادات العامة، تغذي من حصيلتها ا
ها على كافة وجو اإلنفاق فيها، إذ تُقسم هذ آخرية إ قسمني رئيسني مها:  فق م  العامة للدولة، وت

فطية: - ت اإليرادات ال ج الزيت، ضريبة الدخل)على شركات إنتا  مسمى إيرادات، تظهر يف موازنة الدولة 
 البرتول(، وأرباح شركات البرتول؛

وهي اإليرادات احمللية ال تؤخذ على شكل ضرائب، ورسوم، وعوائد استثمارات ، وتظهر  إيرادات أخرى: -
مركية، تجات البرتولية، الرسوم ا ت أبواب، ضريبة امل دمات العام يف املوازنة العامة للدولة  ة، رسوم رسوم ا

وعة والزكاة. ارات وآقساط، واإليرادات املت  الربيد واهلات ،اإل
                                                 

   ة درجة االرتباط بني فقاتملعاي فط، أنظر امللحق رقم) اإليرادات وال كومية وأسعار ال  .347(، ص1-3ا
قد الدو تقرير القضايا املتختارة يف إطار مشاورات املادة الرابعة لعام   1 دوق ال  .04ص  ،2018، يوليو 18/ 264،  التقرير القطري رقم2018ص
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 السعودية العربية المملكةالعامة في يرادات اإلهيكل  الفرع الثاني: تحليل

Analysis of Public  Revenue structure in Saudi Arabia  
فط   تشكل    و املركزية للحكومة العامة إيرادات املالية من 90% وعوائد ال  إيرادات التصدير، من  85%و

ما فط قطاع يشكل بي اتج إمجا من 40% من أكثر ال فطمع العلم أنه الكلي،  احمللي ال ،  قبل اكتشاف ال
مارك، والزكاة وأمالك الدولة. وكانت  ج وا هذ اإليرادات كانت معظم إيرادات اململكة تأيت من رسوم ا

ح حكومة قليلة جدا ، وغري كافية لسد احتياجات البالد، لكن تغري الوضع بعد اكتشاف الذهب آسود، وم
قيب عن البرتول -أرامكو حاليا –اململكة شركة "استاندرد أوبل كاليفورنيا"  ذ ذلك الوقت ال؛ و امتياز الت  م

فط إيرادات نسبة تزال  فطية  وميكن رصد تطور 80% فوق اإليرادات إمجا من ال  باملوازاة معاإليرادات ال
فطية للمملكة العربية السعودية دوليف  (2017-2000)خالل الفرتة  اإليرادات غري ال : ا  التا

 2017-2000 ة: هيكل اإليرادات العامة في المملكة العربية السعودي(13-3)الجدول

ظمة  ، التتخطيط واإلحصاء السعوديةوزارة باالعتماد على  المصدر:   .2017أوبكوم
                                                 

   ،ما كان "الشيخ عبد اهلل السليمان" وزير املالية سابقا فط يف اململكة بطريق الصدفة، إذ يذكر يُأنه بي ولة تفتيشية يف ُيشار إ أنه مت اكتشاف ال يقوم 
توي على مادة سوداء هلا رائحة الكاز،فاهتم الشيخ ٓمرها وعرضها على امللك  طقة، أحضر إليه بعض آعراب صرة  عبد العزيز، وصادف ذلك وجود امل

توي على البرتول، لبدأ بعدها الت طقة ال  يولوجي آمريكي"تويتشل" يف اململكة، فعرض عليه املوضوع، ومت الكش  عن امل دس ا فاوض مع الشركات امله
ه واالستثمار فيه. قيب ع  ٓجل الت

 نسبة نمو
 إيرادات

 أخرى

 أخرى إيرادات
 مليار دوالر

 نسبة نمو  
اإليرادات 

فطية    ال

اإليرادات  نسبة 
فطية  من   ال

 إجمالي إيرادات

اإليرادات 
فطية  مليون ال
 دوالر

متوسط سعر 
فط   السعوديال

 )دوالر للبرميل( 
 

إيرادات 
مليار  الميزانية

 دوالر
 

وات الس

1,38 11,64 -14,23 83,09 57,18 27,60 68,82 2000 

6,00 11,80 -9,69 80,61 49,04 23,12 60,84 2001 

32,20 12,51 39,07 77,98 44,29 24,36 56,80 2002 

0,47 16,53 42,86 78,84 61,60 28,10 78,13 2003 

-4,01 16,61 52,89 84,12 88,00 36,05 104,61 2004 

15,75 15,95 19,81 89,40 134,54 50,64 150,49 2005 

16,47 18,46 -7,00 89,73 161,19 61,08 179,65 2006 

45,91 21,50 74,92 87,46 149,92 69,08 171,41 2007 

-35,91 31,37 -55,82 89,32 262,23 94,45 293,60 2008 

-5,35 20,10 54,29 85,21 115,85 61,06 135,95 2009 

16,93 19,03 54,32 90,38 178,74 77,45 197,76 2010 

22,95 22,25 10,68 92,54 275,83 107,46 298,08 2011 

18,26 27,35 -9,59 91,78 305,28 109,45 332,64 2012 

8,00 32,35 -11,76 89,51 276,01 105,87 308,36 2013 

29,35 34,94 -51,12 87,45 243,56 96,29 278,50 2014 

9,61 45,19 -25,25 72,48 119,05 49,49 164,24 2015 

37,61 49,53 30,63 64,24 88,99 40,76 138,52 2016 

1,38 68,16 -14,23 63,04 116,24  184,40 2017 
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دول رقم      ة، فبعد أن كانت ال  إ، (13-3)تشري البيانات الواردة يف ا ة بعد س امي إيرادات املوازنة س ت
ة ( مليار لاير 258,065) مليار دوالر 68,82تتعدى    مليار دوالر)حوا 184,40فقد بلغت حوا  2000س
ة (مليار لاير 691,505 ها،  2017 س فاضات خالل فرتة الدراسة  لك خاصة بني س  شهدت بعض اال

ة  2010 و 2009 فط  س فاض أسعار ال ،  كما أن ا كان له تأثري بالغ   إيرادات الدولة،  2014على التوا
فضت من حوا  ة  278حيث ا ة  139إ أقل من  2014مليار دوالر س ، لتعاود 2016مليار دوالر س
ة  ذ س ي م فطية اإليرادات، مع العلم أن  2017االرتفاع التدر صيب آكرب من إيرادات  ال الزالت تشكل ال
سبة تقدر بـ   من إمجا اإليرادات.  %89امليزانية  ب

فطية أما عن      ةيف  (مليار لاير 43.6) مليار دوالر 11,62حوا ارتفعت من  فقداإليرادات غري ال  2000 س
ة (مليار لاير 255,605) مليار دوالر 68,16 إ مستوى سب2017 س  ، وهي متثل حوا  %275 قدرها ة، ب

فطية إ بروز إيرادات االستثمارات كما  .من إيرادات امليزانية السعودية 37% يشري هيكل اإليرادات غري ال
كومية كمكون أساسي يف اإليرادات غري  فطيةا ة ال ذ س مليار  9,87بواقع  2015 بعد ارتفاع قيمتها م

ةيف  (مليار لاير 21,86مليار دوالر ) 5,83(، بعدما سجلت ما يقارب مليار لاير 37دوالر) بارتفاع  2014 س
فطية يف  81% مركية املتصدرة لإليرادات غري ال فطية متتخطيا الرسوم ا لتأيت كأكرب مكون لإليرادات غري ال

وات السابقة 1الس
. 

وات املقبلة وفقا للرؤية     ديد املرتقب للمملكة خالل الس فإن إيرادات االستثمارات  2030ومع التوجه ا
دوق  كومية ممثلة يف إيرادات استثمارات ص االستثمارات العامة ستكون مؤهلة لتحقيق عائدات أكرب ا

فط، وبالتا فإن القفزة  يف إيرادات  آخريةللميزانية السعودية وداعم أساسي لعملية التحول ملرحلة ما بعد ال
امي لالستثمارات ا كومية تشري إ الدور املت فطيةاالستثمارات ا وا . والشكل املكومية يف اإليرادات غري ال

 عاما آخرية. 15يوضح تطور هذ اإليرادات خالل 
فطية للفترةالغير : تطور اإليرادات (18-3)الشكل رقم      مليون لايرالو:        (2015-2000)ال

 
 .50 ص ،(2020ميزانية متوازنة )التوازن املا برنامجوزارة االقتصاد والتتخطيط السعودية،  المصدر:

                                                 
فط في المملكة العربية السعوديةدرجة االرتباط بين ، المتعلق ب (1-3انظر امللحق)  1 فقات الحكومية وأسعار ال  347، صاإليرادات وال
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ا  يوضح     ادث يفلتطور حجم ا ،(18-3)رقمالشكل ل فطية خالل الـ ا ا ة 15إليرادات غرب ال ، آخرية س
ةيف  مليار دوالر تقريبا( 11,63)مليار لاير  43.6ارتفعت من مستوى  حيث من  %17تشكل نسبة ) 2000 س

فطية %83اإليرادات الكلية مقابل  و (، لإليرادات ال ةدوالرمليار  12,53)مليار لاير  47إ   2002 ( س

وات التالية على الرغم من  %22لتشكل  من اإليرادات الكلية، إال أهنا ما لبثت وأن تراجعت نسبتها يف الس
فط لتسجل أد نسبه هلا من  الزيادة املتتالية لقيمتها وذلك يف ضوء االرتفاع ذو الوترية آكرب إليرادات ال

ةاإليرادات يف  و % 7.5 حيث مل تتعدى نسبة 2011 س  مليار لاير 83على الرغم من ارتفاع القيمة إ 
ة شهدت خالل مث ،مليار دوالر( 22,13) و  2013 و 2012 س  32,27) مليار لاير 121قفزة كبرية لتسجل 

ةمن اإليرادات العامة. وخالل  %10.5 يشكل حوا ، وهو ما مليار دوالر( و  2015 س  163,5سجلت 

من تراجع إيرادات  يف ذلك مستفيدة ،من اإليرادات العامة%  27لتمثل نسبة  (مليار دوالر 43,60) مليار لاير
فاض أسعار فط مع ا ة، ال جانب  خاصة يفمن التطورات املالية  عديدفقد شهدت ال 2017 أما س

تاجاإليرادات،   فيذ اإلصالحات املقر  ك قيق التوازن املا الذي مت إطالقه يف ديسمرب ر البدء بت ة يف برنامج 
دمات ، 2016 حيث يتضمن قائمة باإلجراءات واإلصالحات االقتصادية وتشمل: رسوم التأشريات، ورسوم ا

التبغ ومشتقاته واملشروبات الغازية  -البلدية، واملقابل املا على الوافدين، وتطبيق الضرائب االنتقائية 
  ...ابات الطاقةومشرو 
كومية من خالل رسوم إصدار التأشريات إن       فيذ املرحلة آو لتعزيز اإليرادات ا ختالف ال يعودت

ج والعمرة، اململكة اتفاقيات حكومة  اسك ا السعودية بتغطية تكالي  آشتخاص القادمني ٓول مرة لتأدية م
دمات البلدية والقروية ال ذ عقود وبالتا أصبحت تشكل صعوبة على قدرة إضافة إ رسوم ا  تعترب ثابتة م

سني وتوسيع خدماهتا، لذا مت تعديلها كومة يف   .ا
كومة السعودية جباية إيرادات بقيمة و        مليار دوالر(  8.53مليار لاير ) 32على صعيد آخر توقعت ا
ويا وية للضريبة االنتقائية أعلى  ، "القيمة املضافة واالنتقائية"، من ضريبس مليارات لاير  8ن تبلغ اإليرادات الس
ويا. 2.13) صيل   مليار دوالر( س  6.4مليار لاير ) 24حو بإيرادات من ضريبة القيمة املضافة كما من املتوقع 

ويا تقاة قد بلغ معدل الضريبة على و  ،مليار دوالر( س فهي ضريبة القيمة املضافة أما عن  ،  %100 السلع امل
سبة مقدرة  اء  %5ب دمات باستث تجات وا ة سلعة أساسية، يف الربع آول من  100على مجيع امل ، 2018 س

ة يف حني سيتم تطبيق الضريبة االنتقائية خالل الربع الثا من  .20171 س
سيب لإليرادات التوزيع يف الطفي  التزايد من الرغموجدير بالذكر أنه ب         فطية غري آخرى ال  متثل) ال

فطية اإليرادات على كبري حد إ تعتمد ال تزال اململكة أن إال ،(العامة اإليرادات إمجا من   %11  مما ال
فط على العاملي الطلب يف التقلبات ا جدا وضع حساس يف علها ا مكانة ال ، والشكل أدنا يوضح ل

فطية    .2017-2000 ضمن اإليرادات الكلية خالل الفرتةاإليرادات ال

                                                 
 https://www.gazt.gov.sa/ar ، على املوقع: اهليئة العامة الزكاة والدخل يف السعودية  1
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سبي لإليرادات العامة(19-3)الشكل رقم  (2017-2000): التوزيع ال

 
دول رقم المصدر:      .(13-3)باالعتماد على ا
ا  يتضح     فط على هيكل اإليرادات العامة للدولة خاصة يف الفرتة ل ة إيرادات ال من الشكل أعال هيم

ة  ة  2000املمتدة من س فط والتوجه  نسيب عرفت تراجعحني ، يف 2014إ س بعد ذلك نتاج تراجع أسعار ال
ظام املا يف اململكة العربية السعودية ضمن رؤية اململكة املستقبل  ية.و إصالح ال

فقات العامة في المملكة العربية السعودية مبادراتالفرع الثالث :   استدامة  تمويل ال
ت      موعة من الربامج  هبدف الوصول إ استدامة املالية العامة وفق برامج التوازن املا تب وزارة املالية 

دد  واملبادرات، أمهها: تطبيق إطار للمالية سق  امليزانية وسقوف إنفاق على مستوى العامة متوسط املدى، 
هات صيل ا سني عملية  كومية، العمل على التتخصيص آمثل للموارد،  اإليرادات العامة للدولة  ا

ديدة واالستغالل آمثل ٓصول الدولة ووسائل التمويل   .ا
والكلية، مكتب إدارة  ملاليةلتحقيق ذلك مت استحداث وحدات داخل وزارة املالية، مثل وحدة السياسات او    
فطية،عام، ين الالد مية اإليرادات غري ال إضافة إ انضمام مكتب ترشيد اإلنفاق الرأمسا والتشغيلي،  وحدة ت

قيق التوازن املااالسرتاتيجي، وم ووحدة الشراء ت إشراف وزارة ،كتب برنامج  ، ولعل أهم املالية لتكون 
ة املبادرات ال بدأ تطبيق لول س  نذكر ما يلي: 2016ها 

اء  على آمر السامي الصادر : وحدة السياسة المالية الكلية -أ أُنشئت وحدة السياسة املالية الكلية ب
ظيميا  بشكل مباشر بوزير حيث، 6/6/2016 لــ هـ املوافق1/9/1437  بتاريخ وهي وحدة  ،املالية ترتبط ت

ية بتطوير قيق ، واملسامهة يف الكلية للدولةالسياسة املالية  استشارية يف السياسات املالية واالقتصادية ومع
موية.  آهداف االقتصادية قيق ويف هذا الصدد فوالت مية يف ضوء  لس الشؤون االقتصادية والت قد أوصى 

املمارسات العاملية يف إدارة وتطوير  املالية الكلية ملواكبة أفضل بأمهية إنشاء وحدة السياسة 2030اململكة  رؤية
ماذج اقتصادية وكمية املالية العامة للدولة، وذلك عن طريق  إعداد إطار للمالية العامة متوسطة آجل وفقا  ل
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ك الدوليني قد والب دوق ال قق  للدولة بالشكل الذي إعداد امليزانية العامة من أجل ،بالتعاون مع ص
الية واملستقبلية لالقتصاد العاملي واحمللي آهداف االقتصادية ويضمن االستدامة املالية وفقا    ؛1للمعطيات ا

فطية -ب مية اإليرادات غير ال لس  :وحدة ت ت إشراف  فطية  مية اإليرادات غري ال مت إنشاء وحدة ت
مية بقرار اجمللس رقم)  ؛6/7/1438/ق(، الصادر بتاريخ 38/34-6الشؤون االقتصادية والت

فطية،  فيذ املبادرات املتعلقة بزيادة اإليرادات غري ال ية يف مراحل ت هات املع هتدف املبادرة لدعم متابعة ا
تائج وإيضاح املعوقات )إن وجدت(  مية لعرض التطورات وال وإعداد ورفع تقارير جمللس الشؤون االقتصادية والت

لول املمك  ؛ة واملقرتحة العتمادهاوا
فطية والبحث عن فرص جديدة من خالل       مية اإليرادات غري ال الية لت تع الوحدة بتطوير الفرص ا

اصة هبا ظامية ا  ،دراسة جدواها وإجراء البحوث واملسوح امليدانية الالزمة ودعم إقرارها وإصدار آدوات ال
هات املع دم باإلضافة إ دعم ومساندة ا فطية مبا  مية اإليرادات غري ال فيذ مبادرات ت ية يف تطبيق وت

ها ومبا يتفق مع رؤية اململكة  صيل اإليرادات 2030قيق التشاركية بالعمل فيما بي . كما تع الوحدة مبتابعة 
فيذها كومي  ، هو2016 ولعل أبرز ما قامت به هذ الوحدة يف عام ،للمبادرات ال بدء ت رفع كفاءة الدعم ا

( بتعديل أسعار دمات الركاب الدوليني وتعديل غرامات املتخالفات الطاقة واملياة)املرحلة آو ، واملقابل املا 
سني إيرادات و   ؛إزارة الشؤون البلدية والقروية...املرورية، و

 الرأمسا مبجلس الشؤون االقتصاديةأقر مكتب ترشيد اإلنفاق التشغيلي و  :االستراتيجي وحدة الشراء -ت

كومية، مبا يف ذلك تغيري افسات ا مية خطة لتحديث نظام املشرتيات وامل سياسة املشرتيات وإنشاء وحدة  والت
 للشراء االسرتاتيجي هتدف لتكريس مجلة من املبادرات تركز أساسا على اعتبارات العرض والطلب والطاقة

د التتخطيط  كومية، ووضع مبادئ  للمشروعات، وتعزيز ممارسات التميز التشغيلي يفاالستيعابية ع العمليات ا
االت التشغيل والصيانة واملشرتيات اإلدارية، باإلضافة إ وضع خطة  توجيهية مفصلة عن كيفية الشراء يف 

كومية عمل للحد من  .استهالك امليا والكهرباء يف املشروعات ا

دمات وتوليد الوظائ   الشراء االسرتاتيجي يف خطتها على تعظيموعموما  تركز وحدة      الوفورات وجودة ا
 الشرائية للدولة. ويستهدف املكتب ترشيد اإلنفاق على املشروعات الرأمسالية من خالل االستفادة من القدرة

ني فيذ، والرتكيز على املشروعات ذات املردود السريع على املواط أن يبلغ حجم اإلنفاق  ومن املتوقع .ت الت
ا أكثر من  فاظ على معدالت سيولة  مليار دوالر( 53) حوا  لاير مليار 200الرأمسا العام ا من أجل ا

 .مرتفعة يف السوق

                                                 
1
 https://www.mof.gov.sa/UTFP/Pages/default.aspx : وزارة املالية اإلماراتية، متاح على املوقع االلكرتو  
   قيقيف اتج احمللي، و فطي يف ال لس الوزراء السعودي، يف جويلية   خطوة من شأهنا زيادة مسامهة القطاع غري ال ، قرر  ، 2018قيمة ُمضافة لالقتصاد الوط

فطية إ مركز باسم "مركز ت ويل مية اإليرادات غري ال فطية" مية اإليراداتوحدة ت  .غري ال
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  اإلمارات العربية المتحدةدولة تحليل سياسة اإلنفاق العمومي في : الثالثالمبحث 

Analysis of Public Expenditure Policy in UAE 
ذ بداية آلفية الثالثة يف تطبيق سياسة مالية نشطة، ارتكزت يف إحدى     شرعت اإلمارات العربية املتحدة م

ها من ر ظبال وذلك ،أهم جوانبها على التوسع يف اإلنفاق العمومي ملا تتمتع به اإلمارات من فوائض مالية متك
شاط االقتصاديد من الربامج يعدالاالستمرار يف اإلنفاق على  طط واملشاريع الداعمة لل مو  وا وال

ليل سياسة اإلنفاق يف دولة اإلمارات العربية من خالل الوقوف على  حاول  االقتصادي، ويف هذا احملور س
فط.تطور اإلنفاق العمومي مبتختل  أنواعه، ومصادر مت  ويله  يف ظل تقلبات أسعار ال

 العمومي في دولة اإلمارات العربية المتحدة:  تحليل تطور اإلنفاق المطلب األول :

Analysis of the development of public expenditure in UAE     
امي كبري يف العقود آخري نظري توسعها يف مشاريع الب      فقات العامة يف دولة اإلمارات العربية ت عرفت ال

موية، وفيما يلي  تل  خططها الت ليل هيكلها، لكن قبل ذلك ماالتحتية و حاول استتباع تطورها و هي  س
فقات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟    أ  برز معايري تقسيم ال

فقات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة:  الفرع األول: تقسيم ال
 Division of public expenditure in UAE  

اديالقانون بالعودة إ       ة  4رقم  اال ديدا ا 1973لس د  ادة السادسة ملو ه،  فقات توزع ميزانية م  ال
دد بقرار من وزير املالية وبذلك تأخذ دولة  تالوزارا، وتتأل  إ وزارات العربية  اإلماراتمن إدارات ، و
فقات العامة وال من التقسيمات ا اإلداريمبعيار التقسيم  1املتحدة فقات العامة حيث جاءت لل لوضعية لل

قسم إ ناحيتني فقات ي   : املوازنة العامة يف جدول ال

احية الرأسيــة1 -  فقات العامة إداريا إ سبعة قطاعات : ال   وهي: ،وفيها تقسم ال

الشؤون املالية قطاع  ؛قطاع الدفاع وآمن والعدالة  ؛قطاع آجهزة التشريعية والرقابية  ؛ قطاع شؤون الرئاسة 
ارجية   ؛واالقتصادية والبرتول دمات  ؛والثقافية اإلعالميةقطاع الشؤون  ؛قطاع الشؤون ا   .قطاع ا

 هذا ويشمل كل قطاع على عدد من الوزارات واإلدارات 

احية األفقيــــة-2 سب وظيفتها و إ قسمني  : ال فقات    :مها أساسينيتقسم ال

فقات العامة  -أ   :أبوابوفيها ثالث  :الجاريةال

تص       ؛يف حكمها  واملرتبات وما بآجورالباب آول: و

اول      فقاتالباب الثا : ويت  .والتعويضات واإلعاناتالعامة املتعلقة بالتأمني  ال

فقاتل الباب الثالث : ويشم     اصة كاستهالك السيارات واآلالت والورش واملتختربات ال  . ا

فقات العامة  -ب فقات العامة ومهاتشمل   االستثمارية:ال   :نوعني من ال

                                                 
 أنظر مراسيم قوانني أعداد امليزانية على موقع وزارة املالية:  1

https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/DecreelawPreparingBudget.aspx 
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وع  - فقات الع : األولال اصة باالستثمارات الثابتةال ودها نذكر:امة ا االستثمارات الثابتة  ، من أهم ب
وعة االستثمارات  ؛للمشروعات   .احمللية املت

وع الثاني : - صوص  ال املستثمرة يف املشروعات  آموالاالستثمارات املالية خارج الدولة مثل تتضمن با
مية عربية أو  اإلقليميةالعربية ، أو  ظمات الت  ؛أو دولية إقليميةأو الدولية أو م

ة قامت اإلماراتية،  قدوزارة املالية كما هو معلوم أن و     اد للس  طبقا 2018املالية  بإعداد امليزانية العامة لال
يفات قد الدو بشأن التص دوق ال كومة.  للمعايري الصادرة عن ص اصة بإحصاءات مالية ا وذلك مواصلة ا

كومية تبل فقات ا ي  الوظيفي لل ة  مبادرة للتص ذ س تسهيل إجراء  من أجل. 2014ال شرعت فيها م
كومية لألرصدة املتخصصةالتحليل املا  دمات ا املسامهة يف إجراء املقارنات الدولية  إضافة إ ،ملتختل  ا

: فقات العامة يف الشكل املوا ديث لل ي  القدمي وا از أبرز الفروقات بني التص  وميكن إ
يف الوظيفي السابقمقارنة بين الوضع :(20-3)الشكل رقم   فقات مع تطبيق التص    لتوزيع ال

 
فقات التشريعات والسياسات وزارة املالية، قسم المصدر: ي  الوظيفي لل ، التعميم املا بشأن إعداد امليزانية، دليل التص

كومية، ص   ، متوفر على املوقع اإللكرتو للوزارة:  06ا
http://www.mof.gov.ae/_layouts/MOF/Publications/Ar/DocLib/expenditure classification.pdf 

فقات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة: تحليل هيكل: الثانيالفرع    ال

Analysis of Public  Expenditure structure in UAE  

ذ بداية آلفية الثالثة، حيث تضاعفت بأكثر من      امي كبري م ملها ت فقات العامة يف  مرات  4عرفت ال
ة  25,9 ىدال تتعفبعد أن كانت  ،2015-2001ني س ب مليار  109 ، فقد تعدت 2001مليار دوالر س

ة  ، وذلك  نتيجة  ٓسباب ظاهرية وأخرى حقيقية مرتبطة بزيادة تدخل الدولة اقتصاديا 2015دوالر س
واجتماعيا خصوصا، من خالل توسعها مثال يف إطالق برامج الب التحتية ودعم اقتصاديات إماراهتا يف إطار 

                                                 

ي  الوظيفي حسب دليل إحصاءات مالية    ادية انظر: دليل معايري التص كومة اال ي  الوظيفي يف ا كومة الصادرملزيد من التفصيل حول معايري التص قد ع ا دوق ال ن ص

ي  الوظيفي، التشريعات والسياسات ، متوفر على موقع وزارة املالية، قسم 2015الدو  : دليل معايري التص ، على املوقع اإللكرتو
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/Manual/Documents/ 

https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.ae/_layouts/MOF/Publications/Ar/DocLib/expenditure%20classification.pdf
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/Pages/default.aspx
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ارية ال  فقات ا امي  ال ني، باإلضافة إ ت موية ال متتد لعشرات الس تل  خططها الت تضمن تسيري 
تل  السلط صصات آجور والرواتب ات لوظائفهادواليب الدولة وممارسة  امي  ، ويتضح ذلك جليا يف  ت

ا تطور  7)أكثر من  دول أدنا يلتخص ل دمات و الدعم والتحويالت ، وا صصات السلع وا مرات(، وكذا 
فقات العمومية يف دولة اإلمارات العربية خالل  .2015-2000الفرتة املمتدة بني س  هيكل ال

 (أ )مليون دالو 2015 – 2001 اإلمارات العربية المتحدة مؤشرات اإلنفاق العمومي في : تطور(14-3)الجدول رقم

معة باالعتماد على :المصدر  كومي اإلماراتية،إدارة اإلحصاءات االقتصادية  بيانات  ية والتمويل ا سابات الوط قسم ا  

 
وات  الس

2001
 

2002
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0 

2
0
1
1
 

2012 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2015
 

فقات الجارية  ال

2
0

 9
6

8
 

1
9

 7
6

9
 

2
0

 2
1

9
 

2
2

 0
5

1
 

2
2

 9
4

2
 

2
8

 2
9

3
 

3
3

 0
3

3
 

5
1

 9
8

4
 

5
8

 6
8

1
 

6
8

 0
2

9
 

9
3

 7
8

6
 

1
0

1
 3

7
6
 

1
1

6
 3

5
7
 

1
2

7
 7

2
0
 

1
1

9
 3

2
0
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دول     ا من معطيات ا امي حجم، (14-3)رقميتضح ل وات الدراسة رغم ما  ت فقات العامة على مر س ال
فقات العامة  ال يتعدى  ة  25,993للها بعض التذبذبات، فبعد أن كان إمجا ال فإهنا  2001مليار دوالر س

ة   وا أربع مرات هناية س در مالحظته  109,180حيث سجلت حوا  ،2015ارتفعت  مليار دوالر، وما 
ة  فقات العامة س فاض حجم ال مقارنة  (%11.96)سبة بأي  ،مليار دوالر 93,679 حوا إ 2009هو ا

ة  مليار دوالر، ويرجع ذلك بآساس لتداعيات آزمة املالية العاملية ال  106,408أين سجلت  2008بس
فاض إيرادات املوازنة، ال انعكست على عوائد الصادرات أثرت بشكل واضح على  فطية ال سامهت يف ا ال

فقات العامة فاض حجم ال يا بعد التعايف ا  من تبعات آزمة املالية،، لكن سرعان ما عاودت االرتفاع تدر
قت  التغريات مليار دوالر، غري أن  145,168لتسجل  زهاء  فطال  ة بآسعار العاملية لل  ، 2014 هناية س

حو ) ها  ، 2015 )و2014 س بني  49%تراجعت ب فطية  يراداتلإلتراجع م ع ال أثرت على السياسة ال
كومة اإلمارات، إذ و االنفاقية  ةمليار دوالر  109,180 تراجع اإلنفاق العام من   إ  2015 س

ةمليار درهم(  387.5مليار دوالر ) 105,50حوا سبة تراجع طفيفة بلغت حوا  2016 س آمر  .%3.5، ب
اري خالل  اإلنفاقضبط وترشيد مستويات  علىالذي جعلها تركز جهودها  كومي ا ،  2016-2015 سا

فيذ املشروعات االستثمارية ال من شأهنا  اإلنفاقمع استمرار  مية وزيادة  فيزعلى ت مو وتعزيز حركة الت ال
مية البشرية ويع االقتصادي ودعم الت مستفيدة يف ذلك من الفوائض املالية املرتاكمة املتاحة  ،مستويات الت

  .1لديها
ة خالل للدولة املالية السياسةاتسمت مالمح  لقد      ضبط املالية العامة من جهة   اولة على 2016 س
اص القطاع ومسامهة مشاركة وتعزيز فيذ يف ا ويعو  العامة اإليرادات دعم مع املشروعات ت من  مصادرها  ت

ية االستثماري اإلنفاق تركز قدف وعموما ،جهة ثانية  على قطاعات الصحة والتعليم والرعاية االجتماعية والب

اعة ال من ويع وياتمست زيادة شأهنا  التحتية واملشاريع اإلسرتاتيجية بالسياحة والص  وتفعيل االقتصادي الت

اصة  االقتصاد 2 بالتجهيز للحدث العاملي اكسبو املعريف القائم على اإلبداع واالبتكار واملشروعات ا
2020،  

كومة يف وقد  فا 2015بدأت نتائج خطوات تصحيح آوضاع املالية، ال بدأهتا ا ض الكبري يف بعد اال
فط اعتبارا تص  أسعار ال ذيف الظهور  2014 من م ة  م سبة حيث  ،2016س كومي ب تراجع اإلنفاق ا

فاض  ،خالل آشهر التسعة آو 2.6% ما بلغت نسبة اال كما . 2015 خالل الفرتة نفسها من %11.5بي
مو يف اجملاالت غري املرتبطة بالطاقة، حيث ارتفع  ابع اإلنفاق الرأمسا منو دعمات  اإلنفاقلتطوير القدرات وال

سبة  ةخالل  %66.6ب ما ش 2016 س سبة  تراجعا 2015هدت الفرتة نفسها يف بي لس  اعتمدوقد  ،%31.4ب
ادية و  على امليزانية، 2017نوفمرب يف الوزراء يف دولة اإلمارات  سبةااال يف حجم  5.6% ل اقرتحت زيادة ب

                                                 

ويمصرف اإلمارات املركزي،   .26ص ، 2016 التقرير االقتصادي الس 1  
وي مصرف اإلمارات املركزي،   2  . 53ص ، 2017التقرير االقتصادي الس

 



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 195 - 

 

فطية. وعلى الرغم من أن هذ الزيادة ال متثل سوى جزء يسري من  إمجا  اإلنفاق لتعزيز منو القطاعات غري ال
كومي، إال أن ا العام لسياسة الدولة املال امليزانية توفر مقياسا جيدا اإلنفاق ا  .يةلال

  دةبرامج اإلنفاق الحكومي في دولة اإلمارات العربية المتحالفرع الثالث: 

Government expenditure programs in the UAE 
اص يف العامل ي     كومي وا عترب التتخطيط االسرتاتيجي من الوسائل اهلامة ال تساعد مؤسسات القطاع ا

ديد رؤاها املستقبلية وتوجهاهتا العامة، وضمان تسلسل هذ الغايات إ خطط واقعية ومشاريع ملموسة  يف 
قيق أهدافها على املديني املتوسط أو البعيد.تعمل من   خالهلا على 

حكومة  إسرتاتيجية"وتطبيقا ٓفضل املمارسات العاملية يف هذا اجملال، قامت حكومة دولة اإلمارات بصياغة    
حكومة وإسرتاتيجية ، "2013-2011حكومة دولة اإلمارات  إسرتاتيجية"و "2010-2008 دولة اإلمارات
تل  القطاعات، وتفصيلها إ 2016-2014اإلمارات  " ال حددت التوجهات املتوسطة املدى للحكومة يف 
ادية، تعمل من خالهل إسرتاتيجيةخطط  فيذ املبادرات واملشاريعوتشغيلية للجهات اال وفقا مليزانيات  ا على ت

قيق رؤية ددة ومرتبطة ب طط، هبدف  كومة يف ما  اإلماراتا ني، وأهداف ا ص تلبية احتياجات املواط
مية املستدامة ويعزز من مكانة الدولة العاملية. قق الت كومي، مبا   وتطوير العمل ا

موية اإلستراتيجية -1  2010-2008 الفترة خالل اإلمارات لدولة الت
ة       موية لدولة اإلمارات س اء  بشكل رئيسي وضع هدفتاست 2007مت إطالق أول إسرتاتيجية ت آلية لب

ادية ورفع مستويات آداء فيها كومية اال هات ا يف تعزيز التعاون ها وقد متثلت أهم مبادئ ،قدرات ا
سني ظيمي يف الوزارات و ادية، وتفعيل الدور الت سيق بني السلطات احمللية والسلطات اال وضع  والت

ع القرار، ورفع كفاءة وفاعلية آجهزة دمات املقدمة السياسات وآليات ص كومية واالرتقاء مبستوى ا مع  ا
دارة واالستحقاق مية الكوادر البشرية بالرتكيز على ا دمة املدنية وت  الرتكيز على املتعاملني، وتطوير قوانني ا
ح الوزارات املزيد من االستقاللية يف إدارة أعماهلا ضمن االلت ، واالستمرار يف م  زاموتأهيل قيادات الص  الثا
ديث القوانني والتشريعات. كما قامت اإلسرتاتيجية بتحديد  بالسياسات العامة وتكامل آداء، ومراجعة و
مية ائية، والت اطق ال مية االجتماعية، والعدل والسالمة، وامل  أهداف وتوصيات يف ستة قطاعات رئيسية هي الت

كومي ية التحتية والبيئة، والقطاع ا 1االقتصادية، والب
. 

مية (2008-2010)لفرتةادولة اإلمارات  إسرتاتيجية وقد غطت    االجتماعية،  ستة قطاعات رئيسية هي: الت
اطق مية امل ية التحتية، ت كومي، العدل والسالمة، الب مية االقتصادية، تطوير القطاع ا ائية؛ اشرتك يف  الت ال

فيذ توزيع املبالغ املتخصصة لوقد مت   ؛والقيادات وضعها ستة فرق وزارية باإلضافة إ العديد من الكفاءات ت
:القطاعات   على أهم  إلسرتاتيجيةهذ ا دول املوا  كما هو موضح يف ا

                                                 
1
 .11(، ص 2011-2008)املتحدة العربية اإلمارات ، وثيقة مالمح اسرتاتيجية حكومة اإلمارايت الوزراء لس  
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 الو: مليار دوالر   (2010-2008) : توزيع مخصصات إستراتيجية(15-3)الجدول رقم
 2010 2009 2008 القطاع

 4,85 4,41 3,92 الخدمات االجتماعية

 - 0,18 0,19 االقتصاديةالشؤون 

 - 0,35 0,33 الشؤون الخارجية

 4,68 4,11 3,16 األمن والعدالة

ية التحتية  0,49 0,57 0,46 الب

افع االجتماعية والمصروفات االتحادية األخرى  1,31 1,82 1,03 الم

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات وزارة املالية اإلماراتيةالمصدر:        

دول أعال أن املبالغ      ا من  ا ، (2008-2010)ةاملمتدة خالل الفرت  لإلسرتاتيجيةاملتخصصة  يتضح ل
فصال حسب دم املشروع مقُ  وقد، (مليار درهم إمارايت120,727 )حوا مليار دوالر32,869 المست زهاء 

وات الثالث للتخطة، صصها حوا  2009ففي ميزانية  الس مليار درهم(،  42,2 مليار دوالر )حوا 11,5بلغ 
سبة زيادة تقدر بـ  صيب 2008عن ميزانية  %21ب دمات االجتماعية ، وآمن والعدالة ال ، حاز فيها  قطاع ا

ة % 35,8، %38,3آكرب بواقع  كومة لس ، 2010من امليزانية اإلمجالية للدولة على الرتتيب. أما عن ميزانية ا
سبة ارتفاع عن سابقتها 43,627قيمته فقد خصص هلا ما  ، حيث استحوذ  % 3,4تقدر بـ  مليار درهم ، ب

دمات االجتماعية على نسبة   من إمجا ميزانية الدولة.  %41فيها  قطاع ا
 (2013-2011)مالمح إستراتيجية حكومة اإلمارات العربية المتحدة للفترة -2
حاول التطرق     مية مسار إ س  االسرتاتيجيات مزايا أهم على للتعرف 1(2013 -2011) الفرتة خالل الت

موية  العام. اإلنفاقصصات وتسيري  توزيع كيفية على للتعرف ، واإلماراتية الت
ازات  اإلسرتاتيجيةجاءت هذ لقد      على جانب  ارتكزت  حيث، (2011-2008) إسرتاتيجيةالستكمال إ

ات اإلسرتاتيجية؛ مية البشرية  باعتبارها من آولويات واملمك  الت
توي   اإلسرتاتيجيةهذ وعموما فإن     موية  دد من خالهلا اإلطار العام للعمل الت على سبعة مبادئ عامة 

كومي ات  ،ا  إسرتاتيجيةسبعة أولويات ، و اإلسرتاتيجيةوتعد املرجعية الرئيسية يف تطبيق كافة آولويات واملمك
متثل احملاور آساسية ال تغطيها أولويات حكومة دولة اإلمارات على مدى آعوام الثالثة القادمة، إضافة إ 

ات إسرتاتيجية متثل  كوميسبعة ممك قيق ، آدوات املتاحة للجهاز ا كومة من  ال هتدف إ متكني ا
ات اإلسرتاتيجية  ، و ميكناإلسرتاتيجيةآولويات  توضيح هذ املبادئ العامة، آولويات اإلسرتاتيجية واملمك

:  يف الشكل املوا
                                                 

   348( ، ص2010-2008)للفرتة، توزيع اعتمادات امليزانية باملليار درهم إمارايت (2-3)امللحق رقمأنظر. 
1 https://www.mocaf.gov.ae/docs/default-source/default-document-library/uae-2011-2013-government-
strategy.pdf?sfvrsn=2 



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 197 - 

 

 (2013-2011)إستراتيجية حكومة اإلمارات العربية المتحدة للفترة :(21-3)الشكل رقم

 
اد المصدر:  7ص ،(2013-2011)املتحدة العربية حكومة اإلمارات إسرتاتيجيةوثيقة مالمح  ا من إعداد الباحثة باالست

وات الثالث وجدير بالذكر أن    طة دورة امليزانية للس ادية  فقات املقدرة للميزانية اال  (2011-2013) ال

 قد توزعت على أهم القطاعات كما يلي:، (مليار درهم 122 حوامليار دوالر ) 33,22بلغت 
 الو: مليار دوالر                      (2013-2011توزيع مخصصات إستراتيجية):(16-3)الجدول رقم  

 2013 2012 2011 القطاعات

كومية   4,98 4,76 4,79 الشؤون ا

ية التحتية واملوارد االقتصادية  0,42 0,43 0,45 الب

مية االجتماعية  4,89 4,29 4,09 الت

افع االجتماعية  1,18 1,09 1,07 امل

ادية أخرى  0,39 0,26 0,27 مصاري  إ

 0,27 0,55 0,60 آصول املالية "االستثمارات املالية"

 12,13 11,39 11,17 اإلجمالي العام

وات المصدر:        ادية للس ، متوفرة على موقع وزارة (2013-2011)من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات امليزانية اال
   /https://www.mof.gov.ae.: املالية اإلماراتية

                                                 
  348ص، (2012-2011)للفرتة  توزيع االعتمادات باملليار درهم إمارايت ،(3-3)أنظر امللحق رقم. 
 

https://www.mof.gov.ae/
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دول رقم من خالل     مية  (16-3)معطيات ا و قطاع  الت فقات  موجها  ا أنه ال يزال  تركيز ال ، يتضح ل
ة  4,9حيث ُرصد هلما ما يقارب  ،االجتماعية ، ويعزى ذلك يف حقيقة آمر إ لرغبة 2013مليار دوالر س

ادية يف توفري أكرب قدر ممكن من الرفاهية والرخاء ملواط اإلمارات،   كومة اال  ا
 )%(على أهم القطاعات( 2013-2011)توزيع مخصصات إستراتيجية(:22-3)الشكل رقم

 
واتالمصدر: ادية للس  .07، ص (2013-2011)وزارة املالية اإلماراتية، امليزانية اال

موية  ،(22-3) ما ُيستش  من خالل الشكل رقم     اهتماما أعطت  (2011- 2013)أن اإلسرتاتيجية الت
مية االجتماعيةواضحا لقطاع  و  الت ة  رمليار دوال 4,89الذي خصص له  ليشكل بذلك حوا  ،2013س

امعي والصحة واملعاشات واإلعانات االجتماعية  أعلبها خصصتمن إمجا امليزانية،  46% للتعليم العا وا
دمات املباشرة ال  زء "أ"(، وهي ا دوق الزواج )كما هي موضحة يف ا وبرنامج الشيخ زايد لإلسكان وص

ني ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم.   متس حياة املواط

فقات العامة   يات استدامتهاواستراتيجالمطلب الثاني: مصادر تمويل ال

Sources of Public Expenditure funding and Sustainability Strategies :  

صوصية دولة اإلمارات ال تتأل        ظر  فقات الفقات اإلمارة و إمارات، فإنه يتم التمييز بني ن 7من بال
قسم إيرادات الدولة ال تكون  إ إيرادات ورسوم تعود للدولة على عاتق الدولة املركزية، ويف املقابل ت

فطية ال تزال تشكل  ادية، وعموما فإن العوائد ال صصه كل إمارة لصا الدولة  اال ب أن  ادية، وما  اال
 وفيما يلي نفصل يف ذلك.  ،املصدر آول لتمويل نفقاهتا

   الفرع األول: تقسيمات اإليرادات العامة في دولة اإلمارات العربية:

Public  Revenue Divisions in UAE  
ادي رقم حسب ال       ة  (1)قانون ا ظم الذي  2011لس العامة للدولة ابتداء من مصادر  اإليراداتي

 :1تتكون من اإليرادات العامة للدولةن فإ، املتعلقة باإليرادات حكامآاإليرادات مرورا بكل 
ادية -  ؛الضرائب و الرسوم و العوائد اال
دمات ال تؤديها - صلها الدولة يف مقابل ا   ؛الرسوم و آجور ال 

                                                 
ادي رقم  02قسم التشريعات والسياسات ،املادة  وزارة املالية،  1 ة  1القانون اال  يف شأن اإليرادات العامة للدولة . 2011لس
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وية - صة ال تسهم هبا كل إمارة يف ميزانية الدولة الس   ؛ا

اصة -   ؛إيرادات الدولة من أمالكها ا

  ؛الغرامات -

  .عوائد استثمارات الدولة -

تص وزارة املالية بتحصيل اإليرادات العامة وفق      فتح حسابات مصرفية ن حيث تددها الوزير  ال اآلليةو
ادية إليداع متحصالت ظيم كثريةتضمن القانون نصوص  يكما   ،اإليرادات العامة للدولة للجهات اال  لت

ادية امليزانية تعتمدو ، اإليرادات العامة للدولة ا املكونة اإلمارات مسامهات على متويلها يف اال  وبصورة ، دلال

تجة اإلمارات خاصة ام واملصدرة امل  . مشتقاته و للبرتول ا
  اإلمارات العربية المتحدة:دولة إليرادات العامة في هيكل ا الفرع الثاني: تحليل

Analysis of Public  Revenue structure in UAE   
ادية الدولة إيرادات تتأثر فطية السوق يف بالتطورات مباشر وبشكل باستمرار اال  على العائدات وانعكاساهتا ال

فطية  . امليزانية لتمويل الرئيسي املصدر تعترب وال املتحدة العربية اإلمارات لدولة ال

دول  ليل تطور إمجا اإليرادات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة باالعتماد على ا اول  وفيما يلي 
  .(17-3)رقم

  (1520-2001) في اإلمارات العربية المتحدة يرادات الميزانية العامةإل اإلجمالي تطورال: (17-3)الجدول رقم

سابات االقتصادية، قسم اإلحصاءات من إعداد الطالبة اعتمادا على إدارة المصدر: ية ا كومي والتمويل الوط  .ا

رصيد 
 الميزانية

 نسبة نمو
اإليرادات األخرى 

 مليون دوالر

إيرادات 
 أخرى
 دوالر مليون

نسبة نمو  
اإليرادات 

فطية  ال

اإليرادات نسبة 
فطية  من  ال

 إجمالي إيرادات

فط  إيرادات ال
ار  مليار دي

إيرادات 
 الميزانية

 دوالر مليون

وات الس

-7,304 - 4,624 - 75,25 14,062 18,686 2001 

-8,004 -4,08 4,436 -20,76 71,53 11,142 15,578 2002 

-3,926 24,44 5,520 38,64 73,67 15,447 20,967 2003 

-0,415 5,70 5,834 29,23 77,38 19,962 25,797 2004 

10,747 51,79 8,856 51,90 77,40 30,323 39,179 2005 

20,471 11,88 9,908 47,94 81,91 44,861 54,769 2006 

18,792 44,23 14,289 6,97 77,06 47,989 62,279 2007 

29,473 118,37 31,204 52,79 70,15 73,325 104,529 2008 

-42,556 -2,20 30,519 -54,56 52,19 33,319 63,837 2009 

-16,884 0,13 30,559 38,73 60,20 46,224 76,782 2010 

-19,604 4,62 31,971 54,57 69,09 71,450 103,421 2011 

-18,140 13,64 36,332 6,42 67,67 76,035 112,366 2012 

-19,669 25,62 45,641 5,00 63,63 79,838 125,479 2013 

-18,829 1,81 46,469 -13,94 59,65 68,705 115,175 2014 

-28,839 1,22 47,034 -51,54 41,45 33,292 80,326 2015* 
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فطية الزالت تلعب دورا (17-3)من خالل البيانات الواردة يف الدول رقم   ا جليا أن اإليرادات ال ، يتضح ل
ة % 75,25 ، فإذا شكلت ما نسبتهةرئيسيا يف توازن املوازنة اإلماراتي إ حدود  ارتفعت، فقد 2000س

ة %81,91 فطية وقد ساعدت هذ ، 2006 س كومة اإلماراتية يف تب سياسة مالية  الضتخمةاإليرادات ال ا
فيذ مشاريع سياحية ضتخمة مليار دوالر،  18,792بواقع حققت دولة اإلمارات فائض موازنة  حيث ،توسعية وت

ة %9,5 ومبعدل اتج احمللي اإلمجا يف س ، وقد شهدت إيرادات املوازنة تراجع كبريا بلغ 2007 نسبة لل
سبة 38,93% فطية ب امجة بآساس عن تبعات % 54,5، وذلك كمحصلة لرتاجع اإليرادات ال آزمة املالية ، ال
فطآسعار يف  ملية وتراجع العا  . سوق ال
فط، حيث أخذت يف      ازلية ملسامهة إيرادات ال وات آخرية هو الوترية الت ا يف الس إن ما يلفت انتباه

ة  ذ س ي م فاض التدر الرغم من أن اإلمارات ال تزال تعتمد فعلى  ،%41,45، لتصل إ حدود 2007اال
فطي االيرادبشكل كبري على  فط يف إمجا اإليرادات ال تبلغ  ،ال % 67,88حوا كم  نسبة مسامهته ال

فط مقارنة بالدول الريعية آخرى ، إال أهنا فرتة الدراسةلمتوسط ك حيث  ،قلصت نسب اعتمادها على ال
ة  % 24,75ارتفعت نسبة مسامهة اإليرادات آخرى من    2016ة ، ويف س2015هناية 40,35  ، إ2001س

سبة كومية ب سبة، %42 زادت اإليرادات ا يف الربع الرابع،  %109 مدعومة باالرتفاع الكبري يف اإليرادات ب
ها فط تدفعهامبا يف ذلك الريع ال  زيادة عائدات الضرائب، م سبة "royalties"شركات ال .16,4 ب

1
حيث  %
د  ا  ويع ال ترمي لتحقيقها، وعموما فإن مية اإليرادات آخرى تصب يف إطار جهود الت القطاع غري أن ت

فطي اتج احمللي اإلمجا الوط %70وا  يستأثر أصبح  ال ة  من ال  ، ويتوقع أن يرتفع الرقم إ2018يف س
دول 2 2021عام لول  80% : (17-3)رقم. وميكن ترمجة معطيات ا  يف الشكل املوا

 (2015-2001) اإلماراتية الموازنةإيرادات  هيكل تطور:(23-3)الشكل رقم

 
دول رقم: المصدر  .(17-3) من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات ا

                                                 
وي   1  .41، ص 2017مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، التقرير الس
2
، ص مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي    .42، مرجع سبق ذكر
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فاض مسامهة (23-3)يتضح من خالل الشكل    صيلة اإليرادات آخرى باملوازاة مع ا ي  امي التدر ، الت
فطية يف القطاعات الغري نفطية  و استثمار الفوائض ال كومة اإلماراتية  فطية، ما يع توجه ا اإليرادات ال

د من سيطرة القطاع الواحد قصد   قيق أهداف رؤية اإلمارات ا  .2021وذلك يف إطار 

 :العربية المتحدة في اإلماراتالموازنة  تمويلاستدامة مصادر إستراتيجية ب الثالث: المطل
Sustainability Strategy for Funding Sources in the UAE 

فقات العمومية يف االقتصاديات الريعية مبا فيها اإلمارات يعترب      إن البحث عن استدامة مصادر متويل ال
موية يف املدى املتوسط والطويل،هدفا اسرتاتيجيا تسعى  قيقه ضمن رؤيتها الت مية وتوكل مهمة  إ  إدارة وت
ادية املوارد املالية للحكومة  احمللية والدولية اعالقاهتو املالية الفاعلة،  اسياساهتوال تستتخدم ، لوزارة املالية اال

قيق هذ الغاية عمدت الوزارة على املمارساتوفقا  ٓفضل لضمان استدامة مواردها املالية  املتميزة،  ، وبغية 
ويع مصادر مواردها املالية  .تب مجلة من االسرتاتيجيات الواعدة ال تكفل تعظيم وت

 The development of  ر الموازنة اإلماراتية ومطابقتها ألفضل الممارسات الدوليةيتطو : األولالفرع 

the UAE budget and its conformity with international best practices 
مليون درهم  200، من عاما 44مرة خالل  242أن ميزانية اإلمارات تضاعفت أكثر من   آرقاملقد أظهرت 

ة (مليون دوالر 54,46) ة (مليار دوالر 13221,78) مليار درهم 48557إ  1972 س حيث اعتمدت  ،2016 س
: إنفاقا،و ا توازن امليزانية إيرادواالستتخدام الفعال للموارد ، و آمثل،  مبادئ التوزيع  وميكن رصد ذلك يف الشكل املوا

 (2017-1972)مراحل تطور الميزانية العامة للحكومة اإلماراتية للفترة (: 24-3) الشكل رقم

 

 ةوزارة املالية اإلماراتية، قسم املوارد وامليزاني المصدر:

ادية   اإلماراتية:ر الموازنة يتطو  -1-1 كومة اال و ب قامت ا ، ابتداء من "دتطبيق ما يعرف بـ "ميزانية الب
ة  د حيث، 1972س فقات لتقابلها اعتمادات لكل ب ديد أنواع وأحجام ال ود امليزانية  يتم من خالهلا  من ب
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قيقها التجارب العاملية، مت العمل وبعد االطالع على  2001ويف العام  ؛من دون ربطها بآهداف املطلوب 
وبدءا  من العام  ؛آهداف() باملتخرجات )االعتمادات( الربامج وآداء" وربط املدخالت يعرف بــ "ميزانية مبا

دد  نظام امليزانية متوسطة إتباعمت  2011-2013 وات( وفقا  ملبادئ "امليزانية الصفرية" ال  املدى )ثالث س
دمات مقابل  آنشطة فقاتوا ها، ما يع أفضل توظي  للموارد وال وصوال لتحقيق أفضل  تكلفة كٍل م

تائج. كما مت بدءا  من العام  ي  الوظيفي 2014ال ظام اآل يف  التص كومية وتطبيق ال فقات ا الدو لل
  .إعداد امليزانية

فيذ خطط ومبادرات    ية التحتية واالرتقاء  وكان اهلدف من تطور امليزانية وزيادة االعتمادات ت تطوير الب
دمات الصحية يف الدولة، وتعزيز أداء كافة القطاعات ال متس حاجة املواطن واملقيم يف  مبستوى التعليم وا

ح  دولة ادية مت افعاإلمارات.. إذ طاملا كانت امليزانيات اال مية االجتماعية، مبا يف ذلك توفري السكن  آولوية للم والت
ني والرعاية الصحية املالئم    1.والتعليم والعيش الكرمي للمواط
ة املالية بصدور التعميم املا دأاإلماراتية، يب إعداد امليزانيةوجدير بالذكر أن   اص بإعداد مشروعها للس  ا

ادا املقبلة الذي يصدر عادة وفق القانون لس الوزراء رقم  واست ة  (181/1)لقرار   كافةالذي وجه   2008لس

ادية إ هات اال اعتماد مبادئ نظام امليزانية ، إعداد مشاريع ميزانياهتا كتخطة متوسطة املدى :الوزارات وا
العمل وفقا للمبادئ والضوابط املوضحة يف الدليل املوحد لإلجراءات املالية يف إعداد امليزانية العامة ، الصفرية
اد ويا يتم كما  ،لال واملتخصصات على أساس  االعتماداتديد اإليرادات واملصروفات  يف كل ميزانية س

   :املوضحة يف الشكل املوا قطاعات امليزانية
 ومخصصاتها االتحاديةعملية إعداد الموازنة : (25-3) الشكل رقم

 
: وزارة املالية اإلماراتية، قسم املوارد وامليزاني المصدر:  https://www.mof.gov.aeة، متوفر على املوقع اإللكرتو

مية االجتماعية يشمل خدمات* دوق املعاشات )املتقاعدين قطاع الت امعي والعا والصحة وص ح  (التعليم العام وا واإلعانات االجتماعية وم
دوق الزواج وخدمات ح ص   .أخرى برنامج زايد لإلسكان وم

                                                 

 
: اإلماراتية، قسم املوارد وامليزانيوزارة املالية 1   https://www.mof.gov.aeة، متوفر على املوقع اإللكرتو
  349، صخطوات إصدار قانون امليزانية اإلماراتية ،(3-3)أنظر امللحق رقم. 

https://www.mof.gov.ae/
https://www.mof.gov.ae/
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د إعداد ا    ادية على وضع تصورات ميزانياهتا  يف كل عام تعمل مجيع الوزارات واهليئات مليزانيةوع اال
اصة وفقا  ٓهداف  ادية )رؤية اإلمارات  اإلسرتاتيجيةا ت إشراف وزارة شؤون 2021العامة للحكومة اال  )

طط مع الرؤية الشاملة للحكومة باعتبارها لس مرجعا  للتخطط والربامج  الوزراء لضمان انسجام هذ ا
  .القطاعية

ميع الوزارات واهليئات لضمان جاهزيتها  وخالل فرتة إعداد امليزانية تقدم وزارة املالية الدعم الف     والتق 
دمات الرئيسية .وقدرهتا على أداء املهمة ادية لتحديد ا هات اال والتكميلية  وتقوم بالتعاون مع الوزارات وا

ونشاط بدءا  من نقطة الصفر وصوال  إ التكلفة  ال تقوم هبا كل جهة والتكالي  املالية لكل خدمةوآنشطة 
قيقية، ومن مث إدخاهلا :.ضمن آنظمة اآللية املعتمدة ا   ، وميكن ترمجة ذلك يف املتخطط املوا

 مخطط الموازنة  باألهداف  :(26-3) الشكل رقم

 
: اإلماراتية، قسم املوارد وامليزانيوزارة املالية  المصدر:    https://www.mof.gov.aeة، متوفر على املوقع اإللكرتو
ادية، من      كومة اإلماراتية على تطبيق أفضل املمارسات الدولية يف إعدادها للموازنة اال لقد عمدت ا

فيذ، وخري دليل على ذلك تصدرها املراكز خالل إضفاء مبادئ حوكمة  املوازنة يف كل مراحل اإلعداد والت
رضها الدائم على تب أعلى معايري الشفافية الدولية، ال شفافية املوازنة، نظرا  وميكن   آو عربيا يف 

:  توضيح ذلك يف الشكل البيا التا
اصر(27-3) الشكل رقم  الممارسات الدولية في مجال إعداد الموازنة اإلماراتية األساسية لتطبيق أفضل : الع

 
: وزارة املالية اإلماراتية، قسم املوارد وامليزاني المصدر:        https://www.mof.gov.aeة، متوفر على املوقع اإللكرتو

 

                                                 

 349 العربية املتحدة. ص مراحل إعداد املوازنة يف اإلمارات ،(4-3)أنظر امللحق رقم  

https://www.mof.gov.ae/
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ة الشكل رقم    ا من معاي ظر  بالكفاءة، أن عملية إعداد املوازنة اإلماراتية تتسم (27-3)يتضح ل والفعالية بال
كمها فذ مجيعها وفق  للمقومات ال  ب أن ت ب مراعاهتا وال  اصر الست آساسية ال  والع

اديةف، املمارسات العاملية  ادية تتبعدورة متوسطة املدى تتبع امليزانية اال وات ومت ال )كانت امليزانية اال ثالث س
يث  وات(،  طة متوسطة املدى ملدة مخس س للحكومة  اإلسرتاتيجيةأن تتطابق مع الدورة  بتطويرها 

طيط ادية، على أن يتم  ة من الفرتة املالية قبل ب اال وياميزانية كل س خالل فرتة  داية الفرتة، ويتم تطويرها س
كومة البعيدة إسرتاتيجيةحيث يعكس هذا املبدأ امليزانية.   املدى يف امليزانية على أساس ثابت ومستقر. ا

مسدير بالذكر أن اإلمارات العربية املتحدة وج      الدولة العربية آو ال تقوم بإعداد ميزانية 
وات فقات تقديرية قدرها ، (2021-2017)س مت قد و (، مليار دوالر 67,34أو ما يقارب ) مليار درهم 247,3ب

ادا لس الوزراء بتمديد خطة إعداد امليزانية العامة  إعداد مشروع امليزانية حسب قواعد القانون واست لقرار 
اد من ثالث ود التعميم املا بشأن إعداد مشروع ميزانية متوسطة لال وات ووفق ب املدى  إ مخس س

وات    :1يالذي تضمن ما يل 2021-2017للس

  ؛املعتمدة اإلسرتاتيجيةااللتزام بسق  امليزانية وآهداف 
  طة اصة باإليرادات يف كل جهة وفق أهداف ا  ؛اإلسرتاتيجيةمراجعة املؤشرات والتوقعات ا
 ي.ت إعداد امليزانية كمرجع اسرتشادااللتزام بالعمل وفق الدليل املعتمد إلجراءا  

د إليها يف الشكل أدنا و  قاط احملورية ال است د ميكن توضيح أهم ال  إعداد املوازنة اإلماراتية للعامع
فقات الع تتوقعات اإليراداوال تضم  ،2018 املا واملتخصصات  االعتماداتامة)املصروفات(، وال

 .قطاعات 06يف امليزانية متوسطة املدى  على أساس 
ة  االتحاديةمرتكزات إعداد تقديرات الميزانية  :(28-3)الشكل رقم  2018لس

 
: وزارة املالية اإلماراتية، قسم املوارد وامليزاني المصدر:        https://www.mof.gov.aeة، متوفر على املوقع اإللكرتو

                                                 
1
وي  ةة اإلماراتييوزارة املال   .49، ص 2014، التقرير الس

https://www.mof.gov.ae/
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ا أن  ،(28-3رقم)من خالل الشكل   ة املاليةامليزانية ال اعتماداتيتضح ل  وزعت على، 2018 عامة للس

ميةالقطاعات الرئيسية افع االجتماعية  ، حيث بلغت امليزانية املتخصصة للت مليار درهم   26,3االجتماعية وامل
سبة ، أي (مليار دوالر 7,16) كومية  من إمجا %(43.5)ب ما خصص لقطاع الشؤون ا امليزانية العامة. بي

  .من إمجا امليزانية% 36.5أي ، (دوالر مليار 6,02)حوا مليار درهم   22,1العامة اعتمادات بقيمة 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  وزارة املاليةتعتمد  :قياس األداء المالي للحكومة االتحادية مؤشرات -1-1

تل  متغريات املوازنة العامة للدولة، املتمثلة أساسا  من عديدعلى ال ها من قياس أداء  املؤشرات املالية ال متك
فقات العامةيف ا قيقه مع مقارنة ماو ، إليرادات العامة وال مت استهدافه، وميكن تلتخيص أهم املؤشرات  ما مت 

اديةال تُع ب :يف ا قياس آداء املا للحكومة اال  دول املوا
 قياس األداء المالي للحكومة االتحادية مؤشرات:(18-3)الجدول رقم

 (وصف المؤشر ) الغرض من القياس المؤشر
المستهدف 

وي  س
 معايير األداء طريقة احتساب المؤشر

مؤشر دقة 
التخطيط المالي 

لإليرادات 
 الذاتية

راف يف • اإليرادات الذاتية الفعلية  إمجا يقيس اال
 .الذاتية املتوقعة اإليرادات إمجا احملققة مقابل

ادية  يهدف لقياس نسبة • هات اال قيق ا
بؤات املتفق عليها مع وزارة  لإليرادات وفقا الت

 .املالية

الذاتية الرسوم والغرامات ال  يقصد باإليرادات •
ادية نتيجة تقدمي خدماهتا هات اال  .صلها ا

100% 

الذاتية إمجا اإليرادات 
ة  ÷ احملصلة فعليا للس

 اإليرادات الذاتية املتخطط

 لتحصيلها

 أكثر أو يساوي

100% 

 

 إلى %95 أكثر من

99% 

  

 %95 أقل من
  

مؤشر دقة 
التخطيط المالي 

 للمصروفات

راف يف إمجا املصروفات الفعلية مقابل  • يقيس اال
املصروفات املتوقعة ماعدا مصروفات  إمجا

  .(21(اجملموعة
هات  • فقات يف ا يهدف لقياس نسبة ترشيد ال

ادية، ومدى فيذ املشروعات  اال هات بت التزام ا
 .اإلنشائية وفقا للميزانية املعتمدة

95% 

امجا املصروفات الفعلية 
اء اجملموعة  ÷ 21))باستث

املصروفات املتخطط  إمجا
اء اجملموعة   (21هلا )باستث

100* 

 يساويأقل أو 

95% 

 

 إلى %96 من

98% 

  

 %98 أكثر من
  

مؤشر دقة إعداد 
 الميزانية

اقالت يقيس نسبة حجم •   .املعتمدة مقابل امليزانية امل
التتخطيط املا للجهات  يهدف لقياس كفاءة •

ادية، ومدى التزامها بسياسة اقالت اال  املالية امل

  .املعتمدة من وزارة املالية

 إلى 0 من

من  7%
 امليزانية

وية  الس

اقالت إ مجا قيمة امل
ة  امجا ÷ خالل الس
 *100امليزانية املعتمدة

 %7 إلى 0 من
  

 %10 إلى 7 من
  

  %10 أكثر من
  

ة وزارة املالية اإلماراتية، المصدر:  ص  آول لس ادية لل فيذ امليزانية العامة للجهات اال  .2014تقرير آداء املا عن ت

                                                 
  ة املالية  (6-3)،(5-3)رقم انظر امللحق اد للس  351-350 ، ص2018التفاصيل الكاملة ملشروع امليزانية العامة لال

 



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 206 - 

 

   Fiscal Sustainability Strategy  2016-2014االستدامة المالية  إستراتيجية :الثانيالفرع 

اور، نظرا  ملا حددته "االستدامة املالية ميكن وص  هذ اإلسرتاتيجية بأهنا "إسرتاتيجية     وأهداف من 
فيذ تعكس كفاءة أنظمة العمل املالية و امليزانيات العامة،  كفاءة التتخطيط املا االسرتاتيجي، وحسن ت

ادية طة االسرتاتيجية ؛ وعموما للحكومة اال ت ا  5أهداف و 7وقيم  5لوزارة املالية  2016-2014تضم
خدمات تكميلية  10خدمة فرعية و 39رئيسية و خدمات 10اسرتاتيجيا  و نشاطا 38مبادرة و 21أولويات و

دمات و مؤشرا 57مؤشرا تشغيليا  و 420اسرتاتيجيا و مؤشرا 41و افسية،  مؤشرات 10لقياس ا خاصة بالت
مية مصادر إيرادات ويع وت ك وأعطت أولوية قصوى آلليات ت ادية مبا يضمن استدامتها ا، كما ومة اال

دت ملة من القيم  است فيذها  هات املكلفة بت  تعمل على هديها وهي: روح الفريق، الريادة والتميز،ا

ية، الشفافية واملساءلة واملسؤولية اجملتمعية طة يف الشكل االبتكار، الكفاءة امله از أهم أولويات ا ؛ وميكن إ
:  املوا

(2017-2016أولويات الخطة اإلستراتيجية للفترة) :(29-3)الشكل رقم

 
Source : https://www.mof.gov.ae/ar/About/strategy/Pages/strategy2016.aspx  

ا الشكل   أهداف  مخسةتتكون من ، وهي  2016-2014للتخطة للفرتة  اإلسرتاتيجيةهداف آ أعاليوضح ل
ازها يف2021تتماشى مع رؤية اإلمارات     :1مايلي ، ميكن  إ

ادية؛ -   مية وضمان استدامة املوارد املالية للحكومة اال  ت
فيذرفع فعالية التتخطيط املا   -    املوازنة؛ وت
ادية وتطويرها؛ العمل أنظمةرفع كفاءة وفعالية  -    املالية للحكومة اال
 تطوير التشريعات والسياسات املالية؛ -  
ليا وإقليميا ودوليا. -   انب املا   تعزيز مكانة الدولة يف ا

                                                 

1
وي لوزارة املالية باالعتماد على :     .61ص ، 2015وزارة املالية اإلماراتية، التقرير الس

https://www.mof.gov.ae/ar/About/strategy/Pages/strategy2016.aspx
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طة تسعى      ملها إل ،(2016-2014) للفرتة اإلسرتاتيجيةا ادية يف  مية املوارد املالية للحكومة اال دارة وت
ظام بكفاءة وإبداع من خالل السياسات املالية الفاعلة  ماية وسالمة ال والعالقات احمللية والدولية املتميزة 

، وفقا ٓفضل املمارسات بثقة من هذ آهداف املا  فيما يلي: اإلسرتاتيجية، وميكن تفصيل أهم املبادرات امل
مية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة -1 مية وضمان استدامة املوارد املالية للحكومة  :ت تعترب ت

ادية واحدة من املهام  وطة بوزارة املالية، ولطاملا ركزت الوزارة خططها  آساسية وآولوياتاال  اإلسرتاتيجيةامل
ال إامتال على دة إ أرقى املمارسات العاملية يف  از التشريعات املالية ك مبادرات متتخصصة ومست
هاوا د من نسبة مسامهة  لضريبية، وذلك التزاما م ادية وا ويع موارد امليزانية العامة اال بتعزيز سياسات ت

درج ضمن هذا اهلدف االسرتاتيجي مصادر التمويل التقليدية. نذكر ما  مبادرتني ولعل أهم املبادرات ال ت
 :1يلي
مية مصادر إيرادات الحكومة االتحادية -1 -1 ويع وت مية : ت ويع وت كومة  مصادرتعترب عملية ت إيرادات ا

ادية إحدى أبرز املهام املوكلة لوزارة املالية، ال  خاصةدوري،  بشكليرادات امليزانية اإل مراجعة إ اال يف 
ض باستمرار للمراجعة والتحديث  كومية ال  دمات ا ٓفضل املمارسات العاملية ومبا  وفقارسوم ا

 ؛يتماشى مع جودهتا
ظام الضريبي: -2 -1 ظام الضرييب يف  استكمال اإلجراءات المتعلقة بتأسيس ال يهدف مشروع تأسيس ال

فيذ الضرائب  صيل وت اء نظام ضرييب من خالل إنشاء إدارة ضريبية تع بإدارة و دولة اإلمارات إ ب
ادية، ووضع  ظر عن نوعها، كما سيوكل إ اال اضعني للضريبة بغض ال قوق وواجبات ا إجراءات موحدة  

كومة  هذ اإلدارة اقرتاح وتطبيق بعض الضرائب وفقا ٓفضل املمارسات العاملية ومبا يعزز استدامة موارد ا
ادية  .اال

فيذ الميزانية -2 ال التتخطيط  تعترب: العامة للدولة رفع فعالية التخطيط المالي وت وزارة املالية رائدة يف 
فيذ امليزانية العامة للدولة، وذلك نظرا املا تعتمد  املا وت سبة على سبية متطورة كربنامج احملامن برامج مالية و
قدي، مشروع تطوير كفاءة اإلدارة ادية،   آساس ال قدية للحكومة اال امليزانية باإلضافة إ اعتماد نظام ال

 ويشتمل هذا اهلدف على مخسة مبادرات هي: .الصفري
تلك  : وذلك بتحوُّل مجيعحوكمة الجهات الحكومية ورفع كفاءة إعداد الموازنة العامة تعزيز -1 -2

قدي إ أساس االستحقاق احملاسيب كومية من تطبيق آساس ال هات ا فيذ برنامج  ، وذلك2ا يف إطار ت
دقيق عن االلتزامات املالية  إ إعطاء تصوريث يهدف هذا املشروع ، ح2030  ورؤية 2020التحول الوط 

كومية، واحملافظة هات ا اشئة عن عمليات ا على أصول الدولة، وحصرها، وتسجيلها يف السجالت  ال

                                                 
1
وي،    .49 ص،  2014 وزارة املالية اإلماراتية، التقرير الس
  352، ص،  آنظمة احملاسبية املعتمدة يف دول الشرق آوسط ومشال إفريقيا(7-3) أنظر امللحق رقم. 
و االستحقاق احملاسيب،  نش  2 شرة اإلخبارية لربنامج التحول   متوفرة على الرابط: 2016مارس رة توعوية دورية، العدد الثالث، ملزيد من التفصيل: ال

 https://www.mof.gov.ae/Ar/Media/Lists/PublicationsLib/Attachments/1/Newsletter_%203.pdf 
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اسبة للحفاظ على املال العام، ورفع كفاءة إعداد املوا احملاسبية، وخلق أجهزة وكمة امل العامة للدولة،  زنةا
اء على اسق ورقابة مالية  وتوفري رؤية مالية مستقبلية واضحة، وأخذ قرارات ب اد ت أسس دقيقة وواضحة، وإ

كومية بني مجيع املمارسات املالية   .املتبعة يف الدولة، وترشيد املصاري  ا

قدية للحكومة االتحادية-2 -2 أفضل املمارسات يف إ تطبيق   املبادرةهتدف هذ  :تطوير كفاءة اإلدارة ال
ادية  كومة اال قدية على مستوى ا ، عرب تطوير آليات فعالة إلعداد ومتابعة اإلماراتلدولة ال اإلدارة ال

فيذ امليزانية العامة للدولة من خال از نظامت قدية، إلمتتة عمليات آالكرتو  ل إ قدية، والتقارير ال دارة ال
قدي كية واملدفوعات ال  .؛ةوالتسويات الب

سيق -3 -2 ة المالية  ومراجعتها واعتمادهاة العامة، ميزانيالإعداد  بشأن مع الجهات االتحادية الت للس
اد لل :2016 ة املاليهدفت هذ املبادرة إ إعداد امليزانية العامة لال اديةوالت، 2016ة س هات اال  سيق مع ا
ظمة بشأن  إعداد ميزانيتها ومراجعتها واعتمادها وذلك وفقا لضوابط إعداد امليزانية وفقا للتشريعات امل

طوات الرئيسيةوقواعد إعداد امليزانية الصفرية موعة من ا فيذ هذ املبادرة  ت خطوات ت  . وتضم

صيلها ديث اإليرادات املتوقع  ة امل كمتابعة  اص بإعداد وإصدار، 2016 اليةللس  التعميم املا ا

ة املالي مشروع  ستالم مشروعات امليزانيات مع، ومتابعة إعداد وا2016ة امليزانية العامة اللتحاد للس

ادية، ودرا هات اال اد  سة مشروعات امليزانيات الواردة، باإلضافة  إ رفع مشروع امليزانية العامةا لال
 ؛لالعتماد

ت آنشطة وحسن استتخدام وأولويا ترتكز امليزانية الصفرية على التكلفة :يزانية الصفريةاعتماد نظام الم-4 -2
وات  وقد مت تطبيق امليزانية الصفرية املوارد. ذ دورة ميزانية الس  .2013 - 2011م

جاءت هذ املبادرة لدعم سعي  :تحول الحكومة االتحادية إلى المحاسبة على أساس االستحقاق -5 -2
ديثة يف هذاوزارة  هجيات ا اجملال حيث كانت الوزارة قد   املالية الستكمال عملية التحول إ اعتماد امل

اد إ املادة  ادية، باالست كومة اال ا  للتحول ا احملاسبة على أساس على مستوى ا من  29أطلقت برنا
ادي  ة  8املرسوم بقانون إ االقاضي بتقييد اإليرادات وامل 2011لس ق أو صروفات  است دا  لتاريخ نشوء ا

ظر عن التاريخ الذي يتم فيه الدين، دوق ؛ واملصروفات اإليراداتبتقييد  بصرف ال ومتاشيا مع متطلبات ص
قد الدو ال أفادت بضرورة رفع مجيع التقارير املالية على أساس االستحقاق  ، تسعى 2018من عام  ابتدءاال

جح يف  دولة أول اإلماراتدولة  تصبح ٓنهذا الربنامج وزارة املالية من خالل  خليجية عربية شرق أوسطية  ت
 .االستحقاقتطبيق أساس  

تلتزم وزارة املالية بتحقيق الريادة  :للحكومة االتحادية وتطوير رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية -3
كومية املتختلفة، واالستدامة املالية يف كافة عملياهتا وأنظمتها املالية حيث استطاعت الوزارة ترسيخ مكانة  ا

صيل ر  ظومة الدرهم االلكرتو كوسيلة حديثة وعصرية لدفع و دمات الذكيةسم فضال عن تطويرها   ،وم ا
ادية، ونظام إعدادطط أمتتة إجراءات  ظام املا  امليزانية اال ادي ال للحكومة  اإللكرتوالرواتب اال
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ادية قيق هذ املبادرات   .اال رفع كفاءة وفعالية أنظمة ، عملت الوزارة الوصية على اإلسرتاتيجيةويف سبيل 
كومي ادية لدولة اإلمارات، العمل املا ا كومة اال املرحلتني آو والثانية  بإطالق وذلك على مستوى ا

ظام ديد، وال ضم من ال ادي ا ظام املا12وزارة و  16 املا اال ادية مستقلة. وميتاز هذا ال بتعزيز  جهة ا
قيق أفضل ادية على استتخراج خارطة حسابات متطورة تضمن  هات اال كومة  لقدرة ا استغالل ملوارد ا

اصة باملشرتيات املتقدمة ادية، وأمتته دورة العمل ا ظام، وميكن إيضاح التدرج املرحلي اال ادي املا ا ال ال
ديد  ؛يف الشكل املوا ا

ظاممراحل  تطبيق : (30-3)الشكل رقم  المالي االتحادي الجديد ال

 
وي،  المصدر:         .69، ص  2014وزارة املالية اإلماراتية، التقرير الس
درج ضمن هذا اهلدف االسرتاتيجي    مبادرات: 06وي
فيذ المختصين أهيلت  -1 -3 ،: وذلك بإطالق االتحادية الجهات المالية في واألنظمة اإلجراءات بت

فيذ متختصنيلل دورات تدريبية َوورشات عمل هات املالية يف وآنظمة اإلجراءات بت ادي ا    ؛ةاال
ظامت-2 -3 نظمة تطبيق وتعزيز تكامل آ إادرة هتدف املب :االتحادية للحكومة اإللكتروني المالي طوير ال

هات  ظام املالكافة ا ظومة ال ادية املطبقة مل ادي، و  اال مع دورة الدفع على  راء واملتخازنشأمتتة دورة الاال
رد على آأمت  جانببشكل كامل، إؤمتت نظام موحد وم جهزة احملمولة لتوفري الوقت تة أنظمة املتخازن وا
 ؛للموظفني يةلشتخصول والعهد اصول ومتابعة آ

ادية ليواكب  إدف املبادرة هت :االتحادي الرواتب نظام تطوير-3 -3 تطوير نظام الرواتب للحكومة اال
ادية، ديدة للجهات اال اء آلية هيكلية صعن تطوير عمليات وآليات ال فضالوذلك  املتطلبات ا رف وب

ظام على كافةشت ادية مل تطبيق ال كومية اال هات ا  ؛ا
أوجه سة كافة إ دراهتدف هذ املبادرة  :للدولة العامة الميزانية إجراءات إعداد نظام أتمتة تطوير -4 -3

ظام املتختالعامة لال عداد امليزانيةإإجراءات سني على نظام أمتتة التطوير والتح يهات لتلبية توج صاد وهتيئة ال
ويل دورة التتخطيط اال وات إ 03 من سرتاتيجيالقيادة بتطوير و وات 05 س ة كافة امل ،س اكل ال شومعا
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ادية، تواجه م كومة اال طيط القوى العاملة سر متح إ جانبستتخدمي آنظمة يف ا طلبات تطوير نظام 
ادية للموارد الب كوميشمن اهليئة اال  ؛ةرية ا

للحكومة  حديث دليل اإلجراءات املالية املوحدتب ويتعلق آمر :المالية أدلة العمل وتحديث تطوير-5 -3
ادية ورفعه جمللس الوزراء ديث اال  ؛املعتمدة يف الوزارة عدد أدلة العمل، وكذا العمل على 

ةاملالية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  وزارة أطلقت :االلكتروني الدرهم أعمال إدارة وتطوير-6 -3  س
ظومة من"، وذلك قصد لدرهم اإللكرتوا"برنامج 2011 يات وبوابات الدفع الرقمية بوسائط  تطوير م الرب

ادية ببطاقات االتصال املتختلفة لتحصيل رسوم كومة اال  خاصة مسبقة الدفع لالرتقاء خدمات إيرادات ا

دمات العامة ظومة الدرهم اإللكرتو الذي مت تشغيله . بعمليات تقدمي ا يل الثا مل  2011يف العام  ومتيز ا

صات نظم مهيأة بتكامله مع شبكات كومة  ووسائل الدفع العاملية مب للتكامل مبرونة مع تطبيقات خدمات ا
دود لتطبيقات خدمات السداد على اإلنرتنت واهلات  احملمول اإللكرتونية وقابلة للتشكيل  والتطوير الال

وات الدفع املتختلفة مبعايري عاملية ظو  .والتحصيل اإللكرتو بق ازات م  الدرهم اإللكرتو مةولعل أهم إ
قاط التالية مية املوارد وتعظيمها تتلتخص يف ال ابية على ت  :1وانعكاساهتا اإل

  صيل اإليرادات نتيجة ٓمتتة عمليات التحصيل اإللكرتو  %90 يادة كفاءة العائد املا مبعدلز من قيمة 
 ؛من وسائل التحصيل اليدوي للتتخلص

 قد يف وز ت ادية، اقليص تداول ال كومات احمللية وكربى الشركاترات الدولة، واهليئات اال ، حيث بلغت وا
ادية  كومة اال  ؛%68نسبة التحصيل اآل إليرادات ا

  مية املستدامة واملتوازنة ما عة تسوية مدفوعات اإليرادات سر قيق متطلبات الت ساهم يف العمل على 
 ؛ة وضمان استقرار املوارد املاليةالرقابصيل اإليرادات ومتطلبات  بإحكام كفاءة

  فيذ فيذية وسرعة ت طط الت ليل وقياس ا ت  اد قواعد بيانات مالية وإحصائية تفصيلية دقيقة مك إ
فيذ عمليات الرقابة والتدقيق  العمليات اذ القرارات وفق معطيات واقعية إضافة إ ت اإلدارية املساندة ال

 .املا
افسيةتطوير  -4 تؤمن وزارة املالية بأمهية التشريعات  :التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة ت

قيق االستدامة واالستقرار االقتصادي،  مية الشاملة و اظمة للقطاع املا يف دفع مسرية الت والسياسات ال
ديث وتطوير هذ التشريعات والسياسات مبا يتالءم مع التطورا ت واملمارسات املعتمدة حيث حرصت على 

طة درج ضمن هذا اهلدف عامليا عرب اهلدف االسرتاتيجي الرابع من ا  مبادرات: 05، وي
 ؛اإلدارة المالية لرفع فعالية مراجعة واستحداث القواعد واللوائح واإلجراءات المالية-1 -4
ماذج إدارة وتطوير-2 -4  ؛االتحادية الحكومة العامة في بالمالية ذات الصلة الموحدة ال

                                                 

1
وي،     .68-67 ،ص 2014وزارة املالية اإلماراتية، التقرير الس
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سيق السياسات املالية بني عملية ت تعترب :دولة اإلمارات على مستوى توحيد السياسات المالية-3 -4
ادية وحكومات اإلمارات؛ إحدى آولويات كومة اال ها لتحقيق  سرتاتيجيةاإل ا لوزارة املالية، وذلك سعيا م

إ تعزيز  ستوى دولة اإلماراتمبادرة توحيد البيانات املالية على م االنضباط املا والتوازن االقتصادي. وهتدف
سيق السياساتال تص يف املالية ورفع كفاءة املمار  شفافية من خلل ت سات والتشريعات املالية عرب برنامج 

سيق السياسات املالية ادية واحمللية؛ تطوير وت كومة اال  بني ا
هتدف وزارة املالية من خالل هذا املشروع إ  :اإلمارات مستوى دولة المالية على البيانات توحيد-4 -4

وية على كومة الصادر عن  مستوى الدولة وفقا إصدار تقارير مالية موحدة ربعية وس لدليل إحصاءات مالية ا
، ونشرها يف قد الدو دوق ال وات التواصل احمللية والعاملية، وذلك يف سبيل ص  :ق

  ؛الدولية وتعزيز الشفافية وتشجيع االستثمارتلبية للمتطلبات 
 اع القرار دم ص كومات احمللية ملوائمة السياسات املشرتكة مبا  ادية وا كومة اال سيق الفعال بني ا  الت

 ؛واملصا العليا للدولة
 افسية  .تعزيز مكانة الدولة عامليا  يف مؤشرات الت
ديثا خاصا : GFSM 2014دليل إحصاءات مالية الحكومة  تطبيق -5 -4 قد الدو  دوق ال أطلق ص

كومة إحصاءاتبدليل  ديدة، 2001مالية ا ستخة ا ومتاشيا مع هذا التحديث فقد شكلت ، 2014 متمثل بال
ة استشارية متتخصصة بإحصاءات اقشة  وزارة املالية  تدى اإللكرتو مل كومة، وقامت بإنشاء امل مالية ا

قد الدو صهود اإليفاء مبتطلبات ج ستكمالا وقصد .الدليل كومةصإح بشأندوق ال ، ائيات مالية ا
ظام املا لضل آعوام القليلة املاخالاستكملت وزارة املالية  حكومة بآنظمة املالية لية عمليات الربط بني ال

 .نارقة، والفجرية، وأبوظيب وعجماشكومات ديب، وال احمللية
ظر إ العال:  ياإلقليمي والدول الدولة في المجال المالي على المستويينتعزيز مكانة  -5 قات ميكن ال

يطها اإلقليمي والدو على أهنا س الرئيس للرتويج لقطاعها اسآ املالية الدولية ال متلكها أي دولة مع 
افوتطوير الرتت ستثمار والتوسع التجاري،ص املتاحة لالادي والتعري  بالفر صاالقت تل  يب الت سي للدولة يف 

افسية العاملية. 1تقارير الت
 

   Fiscal Sustainability Strategy (2021 - 2017) : إستراتيجية االستدامة المالية للفترةالثالثالفرع 

مية املوارد املالية للحكومة      اديةيعد هدف إدارة و ت دة  اال واستدامتها من أبرز آهداف املسطرة يف آج
خطة  هذ آخريةوضعت  فقد وال تقع على عاتق وزارة املالية، وعليه   ،اإلسرتاتيجية لرؤيتهااالقتصادية 

                                                 
  كومة ، ويوضح دليل  كيفية إعداد إحصاءات مالية ا كومة آنشطة املالية للحكومة يف االقتصاد املع من السجالت  انطالقاتقيس إحصاءات مالية ا

دوق اإلدارية واحملاسبية، كما تلقي الضوء على املالمح آساسية إلحص دمات املصاحبة ال يقدمها ص كومة القابلة للمقارنة دوليا، وتعرض ا اءات مالية ا
: كومة أنظر إ الرابط  املوا قد الدو لبلدانه آعضاء. ملزيد من التفاصيل حول دليل إحصائية مالية ا  ال

 -  http://blog-pfm.imf.org/files/gfs-fact-sheet-arabic.pdf 
وي، أنظر  1 ،2015وزارة املالية اإلماراتية، التقرير الس  . 102-62ص  ، مرجع سبق ذكر
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دمات طبقاكل إمكاناهتا  واقعية وطموحة، طوعت فيها إسرتاتيجية ٓفضل املمارسات  ٓداء مجيع املهام وا
سى  واصفات، واضعة يف اعتبارها أمهية ومركزية خدمات املتعاملني على اختالفامل وأرقى فئاهتم من دون أن ت

فيذ هذ  ولعل أهم املوجهات الرئيسيةواالقتصادي. تأثري التغريات اإلقليمية والدولية على الوضع املا لت
 .اإلسرتاتيجية، ميكن اختصارها يف املتخطط التا

فيذ إستراتيجية االستدامة المالية للفترة(31-3)الشكل رقم  (2021 - 2017) :الموجهات الرئيسية لت

 
: وزارة املالية اإلماراتية، قسم املوارد وامليزاني المصدر:  https://www.mof.gov.aeة، متوفر على املوقع اإللكرتو

طة الواعدة وضعت الوزارة مجلة من آهداف اإلسرتاتيجية      فيذ هذ ا ملها مع الرؤية وقصد ت متوافقة يف 
ادية العامة حيث  ،ولتتماشى مع التطلعات املستقبلية للوزارة ،لدولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومتها اال

مية مصادر أُعطيت أولوية ويع وت ادية مبا يضمن استدامتها، وهو آمر إيرادات ا قصوى آلليات ت كومة اال
طةاإلسرتاتيجية ف اهدآ حوله تالذي متحور   1، وال تتمحور حول االيت:من ا
 اديةت كومة اال  ؛طوير التتخطيط املا االسرتاتيجي يف ا
 ؛استدامة املالية العامة وإدارة املتخاطر  
  مية وتعزيز العالقات مع املؤسسات ظمات املالية الدوليةت  ؛ وامل
 ؛إدارة املوارد املالية بكفاءة وفعالية 
 اد فيذ املصروفات العامة لال  ؛تطوير آليات مبتكرة وفعالة ملتابعة ت
 ادت صيل اإليرادات العامة لال فيذ   ؛طوير آليات مبتكرة وفعالة ملتابعة ت
 سيق الفعلي للسياسات والبيانات املالية على ت   ؛مستوى الدولةعزيز الت

 ؛ مراجعة واستحداث القوانني والسياسات املالية 
 فزة لالبتكار  .هتيئة بيئة داعمة و

 
                                                 

: ،2021-2017التوجه االسرتاتيجي لوزارة املالية املالية اإلماراتية،  وزارة  1  متاح على املوقع اإللكرتو

https://www.mof.gov.ae/ar/About/strategy/Pages/strategy2021.aspx 

https://www.mof.gov.ae/
https://www.mof.gov.ae/ar/About/Pages/default.aspx
https://www.mof.gov.ae/ar/About/Pages/default.aspx
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 العمومي في الدول الثالثسياسة اإلنفاق أثار  تحليل : الرابع: المبحث 
شاط االقتصادي يتجسد من خالل السياسة االقتصادية الكلية فإ ،كما هو معلوم     ن تدخل الدولة يف ال
قيق مجلة من آهداف ال مو االقتصادي قصد رفع مستوى معيشة آفراد،  أبرزها، لعل ترمي إ  قيق ال

، التحكم يف معدل التضتخم لتحسني القدرة قيق مستويات مالئمة من التشغيلخفض معدالت البطالة و 
ارجي ممثال مبيزان املدف إالشرائية للمواطن، إضافة  يتم  بحثهذا امليف ، و خصوصا وعاتقيق التوازن ا

زائري ، مدى استجابة  ليل و  السعودي، واإلمارايت، التعرض لواقع بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف االقتصاد ا
اصلة يف اإلنفاق العمومي ها للتغريات ا  .كل م

 في الجزائرالعمومي سياسة اإلنفاق أثار  تحليل المطلب األول:
زائراول الوقوف على بعض تأفيما يلي      فقات العمومية على مؤشرات التوازن االقتصادي يف ا  .ثريات ال

اتج المحلي الخامسياسة اإلنفاق العام على  آثار األول: الفرع  نمو ال
فقات العامةدث        سني ظروف  ال آثارا اقتصادية مباشرة على اإلنتاج الوط من خالل تأثريها على 

سني الظروف  وبالرتكيز على ، ...مع توفري فرص عمل  االجتماعية،السكان ورفع املستوى التعليمي لألفراد و
د أن2013و 2001س بني الفرتة املمتدة  ام  ،  اتج احمللي ا فط، سعارارتفاع أ لبفضوثبة حقق ال ليعاود  ال
فاض ذ  هالرتاجع با : ،2014م دول املوا ام يف ا اتج احمللي ا  وميكن تتبع تطورات معدل منو ال

اتج نمو معدل تطور: (19-3)الجدول رقم  )%( الوحدة: (2020-2000) في الجزائر  الخام المحلي ال

وات متوفرة على املوقع:  علىباالعتماد  صدر:الم         زائر لعدة س ك ا  algeria,dz-of-http://www,bankتقارير ب

 (2018تقديرات قانون املالية  ** 2018حسب قانون املالية *)           

                                                 
  .هذ آهداف آربعة اصطلح على تسميتها باملربع السحري لكالدور 
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دول رقم        ا من خالل ا مو االقتصادي، (19-3) يتضح ل تذبذبا طيلة مدة  تشهد أن معدالت ال
اتج احمللي اإلمجا  وعموما فقد الدراسة،  قيقة، وه%3,7 متوسطا قدر منوا سجل ال مقارنة   غري كايف و يف ا

زائر هوض مبتختل  القطاعات االقتصادية ؛واملتخصصات  ،باإلمكانيات ال متلكها ا  املرصودة لل
اد   فقات العامة إوباالست دول  (1-3) جدول تطور ال ا الوقوف على توجهات ، (19-3) رقم وا ميك

ام خالل الفرتة  اإلنفاق اتج  احمللي ا  املدروسة.ومنو ال
اتج المحلي الخام معدل نمو: (32-3)الشكل رقم     فقات وال  (2020-2000)خالل الفترة في الجزائر ال

 
دول رقم    دول رقم( 1-3)املصدر : من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  .(19-3)وا
ا جليا      زائر يتضح ل ص الربامج االنفاقية الكربى ال قامت هبا ا من خالل املعطيات اآلنفة الذكر وال 

طلق تتأكد  . ومن هذا امل اتج احمللي اإلمجا أن الزيادة يف اإلنفاق العمومي سامهت إ حد كبري يف زيادة ال
زية وال مفادها أن كل زيادة يف اإل ظرية الكي اتج احمللي اإلمجا مبقدر ال نفاق العمومي، تؤدي إ زيادة يف ال
هاز اإلنتاجي اتج احمللي اإلمجا تما أن زيك ؛مضاع  مع فرض مرونة ا ؤدي إ الزيادة يف ادة حجم ال

فقات العامة، ويعود ذلك  اتج احمللي اإلمجا من العوامل  إ كونحجم ال م ال تؤثر على حج االقتصاديةال
فقات العامة.  ال

لول عام  (،2018-2015) ص الفرتةأما يف       اتج الداخلي  ما %3,8ُزهاء  2015فقد بلغ معدل منو ال ، بي
ة  حقق زائري س سبة  منوا 2016االقتصاد ا مو املعترب أساسا عن منو قطاع احملروقات   %، 3,3ب ونتج هذا ال

ة  الذي عرف قفزة كبرية سبة ،  2016س ة % 0,2مقابل  %7,7حيث ارتفعت قيمته املضافة ب ، كما 2015 س
فقات  فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا يف ،عرف قطاع الفالحة منوا طفيفا مو بفعل تراجع ال وترية ال
فاض الواردات سبة  و من حيث .العمومية و ا ام ب اتج الداخلي ا ة  %4,2القيمة ارتفع ال تقال  2016س م

ة  16702مليار دوالر( مقابل  161مليار دج ) حوا  17406 إ   ؛2015مليار دج س
امن فإ وكما هو معروف     اتج احمللي ا زائر تطور حجم ال حيث  بقطاع احملروقات، له عالقة وثيقة يف ا

سبة  فاض يف حجم اإلنتاج %35 تقاربيساهم ب وات آخرية، وعليه فكل ا سيؤثر  أو يف أسعار طيلة الس
ام سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،  اتج احمللي ا ما تبقى مسامهة باقي القطاعات  سلبا على تركيبة ال بي
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ا حملة عن  والشكل متواضعة نوعا ما، اتج منو يف االقتصادية القطاعات أهم مسامهةاملوا يعطي يف الداخلي  ال
زائر للفرتة   (.2016-2002)ا

اتج (33-3)الشكل رقم  المحلي الخام الجزائري:مساهمة أهم القطاعات االقتصادية في نمو ال

 
زائر،  المصدر:               ك ا زائر،تقرير ب         .28-22، ص 2016 تطور الوضعية االقتصادية يف ا

امي ،(33-3)الشكل رقم يتضح من    زائري  أن ت ام ا اتج احمللي ا امي  يرتبط بالدرجة آوحجم ال بت
فط رتاجعفمسامهة قطاع احملروقات،  ة  99من متوسط قدر  2015و 2014بني س   سعر ال دوالر للربميل س

ام   ، كان له انعكاس واضح على تراجع2015هناية  دوالر للربميل الواحد 47 إ حوا 2014 اتج احمللي ا ال
ة  97,3 حوا ) بلغتاحتياطات الصرف  وكذا  هاية س الشديد يؤكد االرتباط ما وهذا  ،(2017مليار دوالر ب

زائري وريع ة احملروقات بني االقتصاد ا اتج احمللي س ما يقارب  2016. فقد ُقدرت مسامهته يف إمجا ال
ة 43,8% فاضا س مليار دج مقابل  3025,6بواقع 2016، مع العلم أن القيمة املضافة للقطاع سجلت ا

ة  3134,2 فاض أسعار الصادرات من البرتول والغاز؛2015مليار دج س   ، بفعل ا
هوض هبذا       كومة الرامية لل اتج احمللي فتبقى متواضعة رغم جهود ا اعة يف منو ال أما عن مسامهة قطاع الص

اعي يف  شاط الص اصة بالقطاع،  فقد مثل ال القطاع، بسبب التدهور املشهود يف معظم الفروع وآنشطة ا
ة  اتج الداخلي ، بقيمة مضاف% 5.6 نسبة 2016س سبة  .مليار دج 975,7ة جارية ُقدرت بـ من إمجا ال وبال

ة  يف مل يسهملقطاع الفالحة  اتج الداخلي، مقابل % 6,3إال بواقع  ،2016س  يف %16,7يف منو إمجا ال
اء وآشغال العمومية قطاع أما عن ،، نتيجة تباطؤ منو أغلب احملاصيل الزراعية2015 واالب  ، فقد ساهم 
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اتج الداخلي منو إمجايف % 17,4 ة  ال سجل توسع يف نشاطه مقارنة بباقي القطاعات  حيث أنه، 2016س
فقات العمومية املتخصصة هلذا القطاع،  قطاع  ، أما عن%5 حوا نسبة منو  حيث بلغتمدعوما بال

دمات)بفرعيه مسوقة وغري مسوقة( اتج، ويساهم بواقع % 45,1ما يقارب  ، فيشكلا يف  %31,8من إمجا ال
اتج احمللي الداخلي  جمتوسع ال زائرأن . وهذا ما يقودنا إ القول من حيث ا مو االقتصادي يف ا يبقى  ال

فقات ، اوسعي أساسذو طابع ت  الرأمسالية أي أنه يعتمد على الزيادة يف عوامل اإلنتاج املتمثلة خاصة يف ال
ات املعروفة باستيعاهبا ٓعداد كبرية من العمال، السيما القطاع وكذا اليد العاملة املكثفة واملشغلة يف، للدولة
مو يف آشغال دمات. مبع آخر، فإن ال اء، إ جانب الفالحة وا زائر ليس منوا مكثفا، أي  العمومية والب ا

و إلبداع يبقى احملفز آول هلا ا ال يرتكز على االستعمال الفعال لقوى اإلنتاج، والزيادة يف إنتاجية العمل ال
 .1االبتكار

قدي بعض مؤشرات سياسة اإلنفاق العام على آثار الفرع الثاني:   التوازن ال
دة السياسات االقتصادية للدول، وعلى      وهرية املسطرة يف أج قدي من آهداف ا قيق االستقرار ال يعد 

قيق التوازن  زائر، وذلك قصد  خاصة، ويتأتى و كبح مجاح الضغوط التضتخمية االقتصادي عامة غرارها ا
تجة،ذلك  و القطاعات امل ابيا  اإلنفاقفإذا كان  من خالل التوجيه آمثل لإلنفاق العمومي  على اإلنتاج إ

تجني م يؤدي ذلك إ ارتفاع فإنه ن خالل ارتفاع آرباح وآجور، سيؤدي حتما إ رفع مستوى دخل امل
فيؤدي ذلك إ  ،، فإنه سريفع من مستوى االدخارا كان االستهالك رشيدا إ حد ماذمستوى االستهالك، وإ

وك مية قد حقق  ،رفع القدرات التمويلية للب فتكتمل الدائرة االقتصادية ويكون اإلنفاق العمومي الدافع للت
ليات رشادة االقتصاد،هدفه.  فاق على االستهالك أن يكون اإلنفاق على اإلنتاج أكثر من اإلن ولعل أبرز 

عل االستهالك  ب الركود الذي  مباشرة، لكي يبقى مستوى آسعار معقوال وفق قاعدة العرض والطلب ولتج
 سببا الرتفاع آسعار. 

حاول تسليط الضوء على أهم املؤشرات ال ميكن من خالهلا االستدالل عل مدى      وانطالقا مما سبق، س
قدي،  قديقق االستقرار ال  ,وال تكمن يف معدل التضتخم، ومعامل االستقرار ال

                                                 
زائر1 لة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ا مو،  زائر وأثرها على ال   .154،ص 2012، 10العدد   مد مسعي، سياسة اإلنعاش االقتصادي يف ا
  :ها قدي ،نذكر م  باإلضافة إ املؤشرات املذكورة، توجد مؤشرات أخرى لالستقرار ال

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك(CPI)
موعة السلع االستهالكية ال يقوم املستهلك بشرائها :   والرقم القياسي ٓسعار املستهلكني  .ويغطي 

ضرية.يستتخدم التغريات يف  اطق ا دمات االستهالكية املشرتاة بواسطة آسر متوسطة الدخل ال تعيش يف امل  أسعار سلعة سوقية من السلع وا
 اتج المحلي اإلجمالي ي لل ، فمن خالله ميكن  يطلق عليه أيضا   : (GDP) المخفض الضم اتج احمللي اإلمجا فض ال مبعامل االنكماش أو 

اتج احمللي اإلمجا يف شكل ارتفاع يف آسعار وأدت إ تضتخمه على غري حقيقته .االستدالل على الكمي قود الزائدة ال امتصها ال  ة من ال
 :شاط االقتصادي من خالل   الفجوة التضخمية تعترب إحدى املؤشرات االقتصادية اهلامة على صعيد القياس الكلي للقوى التضتخمية ال يواجهها ال

دمات ها بالعالقة التالية:  تفاعل متغرياته االقتصادية، حيث متثل الفرق بني الطلب الكلي والعرض الكلي من السلع وا  D= ( CP ، ونعرب ع

+Cg+I+ΔS  ) – Y:حيث 
D  :ام ارية: CP، فائض الطلب ا اص بآسعار ا ارية: Cg، االستهالك ا االستثمار يف آصول الثابتة بالسعر :  I، االستهالك العام بآسعار ا
ارية،: ΔS ، الثابتة ام بآسعار الثابتة.:  Y االستثمار يف املتخزون السلعي بآسعار ا اتج احمللي ا  ال
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  التضخم  سياسة اإلنفاق العام على آثار -1
هامن بني االختالالت االقتصادية ال *تعترب ظاهرة التضتخم      زائري يعا م وكان هلا من  ،االقتصاد ا

مة احية االقتصادية أو االجتماعية اآلثار السلبية ا ة حيث بلغت نسبة التضتخم ,سواء من ال  أقصاها يف س

زائر أنوبانتهاج سياسات اقتصادية ب ،%29,8 مبعدل  1994 تكبح  توجيه من املؤسسات الدولية استطاعت ا
ة  0,34%الضغوط التضتخمية إ أن وصل إ ما يقارب حمجا  ومع انتهاج الدولة لسياسة توسعية  ،2000 س

زي عرف معدل التضتخم  يرجعه احملللون إ زيادة إنفاق الدولة على املشاريع  ،سوس ارتفاعذات طابع كي
ة % 8,9 إذ وصل معدل التضتخم إ ،من التطور اوكتلة آجور ال عرفت نوع االستثمارية  مقابل ، 2012 س

:.2011 يف  %4,5 دول املوا  و لتحليل تطور معدالت التضتخم نستعني با
 (2020-2000خالل الفترة)في الجزائر  االستهالك ومعدل التضخم  أسعار مؤشر: تطور (20-3)الجدول رقم

         Source: Rapport bank d’alger, sur le site web : http://www,bank-of-algeria,dz 

          - Office National des Statistiques ONS, sur le site web : www.ons.dz 
              *Premier Trimestre 2017 

                                                                                                                                                     

 قدي:معامل اإل قود، كونه  يقيس   فراط ال قيقي من كمية ال ام ا اتج احمللي ا ا  هذا املعامل من معرفة متوسط نصيب الوحدة الواحدة من ال ميك
قدي الذي يولد التضتخم ، ويعطى بالعالقة التالية: ديد حجم اإلفراط ال قدية عن مستوى املالئم، وبالتا   فائض الكتلة ال

= M/Yµ   :حيثµ ،قدية قيقي من الكتلة ال ام ا اتج احمللي ا قيقي. Y : متوسط نصيب الوحدة من ال ام ا اتج احمللي ا قدية M : ال : الكتلة ال
ها بـ  زائر. M2معرب ع  يف ا

قود على حسا * اميكة  يرتبط  باالرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار نتيجة زيادة كمية ال دمات،التضتخم ظاهرة دي وقد اختل   ب كمية السلع وا
االت املتختلفة مثل ظر للظاهرة وأسباهبا يف حد ذاهتا، حيث استتخدم لوص  العديد من ا االرتفاع  - : الباحثني كثريا يف تعريفه بسبب اختالف وجهات ال

قد -املفرط يف املستوى العام لألسعار؛ اصر الدخل ال صر من ع قدية أو ع اإلفراط يف خلق -ارتفاع التكالي ؛ -ي، مثل آجور أو آرباح؛ارتفاع الدخول ال

سب بالعالقة : قدية. و ة املاضية=  معدل التضتخم آرصدة ال الية−املستوى العام لألسعار للس ة ا املستوى لألسعار للس
ة املاضية  x 100 املستوى العام لألسعار للس
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دول رقم     ة ا ا من معاي -2000)، أن قيم معدالت التضتخم متذبذبة طيلة مدة الدراسة (20-3)يتضح ل

تل  برامج  االنفاق الربامج،   ،(2016 ا وقد عرف تطور  ضمن  تطور كل من  والشكل التا يوضح ل
فقات العامة ومعدل التضتخم خالل فرتة الدراسة:  ال

فقات العامة ومعدل التضخم34-3الشكل رقم)  (2015-2000)في الجزائر ( تطور معدالت نمو ال  

 
دول  : المصدر دول( 1-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (20-3)وا

فقات العامة، وقد كان أعال  (34-3)شكل نالحظ من خالل ال    ي ملعدل التضتخم ومنو ال االرتفاع التدر
ة  فقات ،%4.85، حيث سجل معدل التضتخم حوا 2008س ة  % 35وا  يف حني منت ال  2012 إال س

امي غري مسبوق يف معدل التضتخم، حيث قارب فقات العامة ،  %9 عرفت ت  وامقابل معدل منو يف ال
يا الرتفاع معدالت  ةفالتوسع يف السياسة االنفاقية املرتافقة مع ضع  الطاقة االستيعابي وعليه ،20% أدت تدر

 التضتخم .
فاض ا    ،  مل تتبع مداخليهم وترية التطور لقدرة الشرائية للمستهلكني الذينإن الزيادة يف وترية التضتخم تع ا
فط واملتفاقمة بفعل ُتشجع عملية ارتفاع آسعار تقلص إيرادات كما  امجة عن اهنيار أسعار ال التصدير ال

ار الذي يؤثر على القدرة الشرائية للجزائريني فاض قيمة الدي هذا آخري يع ارتفاع تكالي  الواردات  ،ا
تجات املستوردة سيولد جزيئا أسعاريف رفع فال رتفاع تقدير التكالي  واملبيعات,وبالتا ا ة زيادة يف وتري  امل

فاض يف القدرة الشرائية  ,1التضتخم وا
قدي -1   :)الضغط التضخمي(معامل االستقرار ال
قدي ال ي    قيق االستقرار ال قدي يف رتط أن يتم يف ظل التوازن االقتصادي فقد شإن  دث االستقرار ال

ا نتحدث عن توازن غري مستقر ظل ظروف  ، كما قد (équilibre instable)التوازن االقتصادي ، وه
ديث عن توازن مستقر أي إما التوازن غري ظل دث أيضا يف  كون بصدد ا ظروف التوازن االقتصادي ف

                                                 
دوز  1  112، ص، مرجع سبق ذكرطارق ق
  سبة أكرب من الزيادة ال تتالئم مع قود املتداولة ب ص على أن الزيادة يف كمية ال قود وال ت د هذا املؤشر على نظرية كمية ال قيقي تؤدي إ وجود  يست اتج القومي ا زيادة ال

دمات مما قيقي للسلع وا قدي وتيار العرض ا و االرتفاع. فائض طلب أو اختالل حقيقي بني تيار اإلنفاق ال  يدفع آسعار 

http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/176
http://giem.kantakji.com/writer/details/ID/176
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قدية على التغريات يف , حيث املستقر أو الالتوازن قدي يساوي التغريات يف الكتلة ال معامل االستقرار ال
اتج احمللي اإلمجا للفرتة موضع الدراسة  .1ال

 
 
زائر،وذلك باعتبار و      قدي يف ا ب أن نُعر ج أوال على العرض ال قدي،  ملعرفة تطورات معامل االستقرار ال

كومية من خالل تأثري يف آسعار ، فارتفاع هذ آخرية يكون ناجم عن زيادة  املعروض يؤثر يف امليزانية ا
كومية من سلع وخدمات ومن  كومية ملواجهة االحتياجات ا فقات ا و زيادة ال قدي، ما يدفع حتما  ال

ب أن تساير مستوى آسعار ،مرتبات وأجور و عالقة  ،فكلها  قدي ستدفع  لذا فإن الزيادة يف املعروض ال
قديتطور معامل االستقرار عرض  وفيما يلي  2عكسية مع املوازنة  ( 2017-2000)للفرتة  ال

قدي للفترة (:21-3)الجدول رقم         (2017-2000) تطور معامل االستقرار ال

ة قدية الس  الكتلة ال

(M2)  م د ج 
∆𝑀 ∆𝑀/𝑀 ∆𝑃𝐼𝐵 ∆𝑃𝐼𝐵/𝑃𝐼𝐵 B 

2000 2022,5 233,1 0,130 885,3 0,273 0,47 
2001 2473,5 451 0,222 103,6 0,025 8,88 
2002 2901,5 428 0,173 295,7 0,069 2,50 
2003 3299,5 398 0,137 729,5 0,161 0,85 
2004 3644,4 344,9 0,104 896,8 0,170 0,61 
2005 4070,4 426 0,116 1412,9 0,229 0,50 
2006 4827,6 757,2 0,186 939,6 0,124 1,5 
2007 5994,6 1167 0,241 851,3 0,100 2,41 
2008 6955,9 961,3 0,160 1690,8 0,180 0,88 
2009 7178,7 222,8 0,032 1075,7- 0,097- 0,32- 
2010 8280,7 1102 0,153 2023,6 0,203 0,75 
2011 9929,2 1648,5 0,199 2596,9 0,216 0,92 
2012 11015,1 1058,9 0,106 1620,2 0,111 0,95 
2013 11941,5 926,4 0,084 435,2 0,026 3,23 
2014 13686,8 1745,3 0,164 561,2 0,033 4,96 
2015 13704,5 17,7 0,001 405,9- 0,023- 0,04- 
2016 13816,3 111,8 0,008 -400,5 -0,022 -0,36 

2017 14307,1 490,8 0,036 1917,8 0,110 0,32 

زائر حول الوضعية املالية من إعد املصدر: ك ا تلفةاد الطالبة باالعتماد على تقارير ب قدية، أعداد   وال

                                                 
لة أداء املؤسسات   1 ليلية وقياسية(،  زائر)دراسة  قدي يف ا فط واالستقرار ال دميي ، تغريات سعر ال ميد  زائرية،مد بن بوزيان، عبد ا ، جامعة ورقلة،  ا  العدد الثا

 .204ص  2013
بوري،أثر  2 سني جليل ألغاليب، سوسن كرمي ا ة من الدول املتثدمة، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،  عبد ا قد على بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف عي مقاييس عرض ال

 ,05، ص https://www.iasj.net متوفرة على املوقع:

قديم  𝑴𝟐/𝑴𝟐∆𝐏𝐈𝐁/𝐏𝐈𝐁∆=  عامل االستقرار ال
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ظر ملعطيات و مل نااستقراء خالل من     ، ميكن إبداء التحليالت والتصورات وزوايا ال دول أعال ضامني ا
 التالية:
قدية ارتفاعا مستمرا طيلة الفرتة املمتدة      ، ويرجع تفسري ذلك إ عاملني 2017-2000شهدت الكتلة ال

ارجية وال بلغت قيمة  قدية الصافية ا ة  4,4179أساسيني مها:الزيادة يف آرصدة ال ، 2005مليار دج س
فيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي  ، 1مليار دج 520الذي خصص له حوا  (2004-2000)إضافة إ ت

ة  اء س وات آخرى والالحقة أين كان معدل منو الكتلة  2009وباستث قدية ضعي  نسبيا مقارنة إ الس ال
ة  %3,20حيث كان يف حدود  أين وصل حدود  2007بسبب آثار آزمة االقتصادية العاملية، مقارنة مثال بس

, %19,90و %15,35أين بلغ منو هذ آخرية  2011و 2010وس  24,17% باإلضافة إ العاملني  على التوا
زائر  قود من طرف آفراد يف ا تب  سببهاالسابقني فإنه ميكن اعتبار كذلك أن سرعة التداول الضعيفة لل

از  ة إ أخرى, ، حيث كانتثقافة االكت قدية خالل هذ الفرتة من س امي املفرط للكتلة ال  سببا يف هذا الت
عدم للكتل اك منو شبه م قدية ونالحظ أن ه ة ، وَ (%0,13)وا  2015خالل س (M2)ة ال  2016 يف س

و  مو الضعي  عن ،(%0,79)بلغ منوها  م هذا ال فاض القوي للودائع ٓجل لقطاع احملروقات  و -41,1)اال

ة  ، 2(,% فاض احملسوس س فاض 2016أما اال ما (%3,2-)ودائع القطاعات خارج احملروقات فمرد ال ، بي
سبة  ارتفعت  .3%2,6ودائع قطاع احملروقات ب

سبة     قدي طيلة فرتة الدراسةبال ، إذ فقد سجل نوع من عدم االستقرار (، 2016-2000)ملعامل االستقرار ال
قدية املصاحبة  ،أعلى من الواحد الصحيح معامالتسجل  وميكن إيعاز ذلك إ الزيادة املرتفعة يف الكتلة ال

ام،  اتج الداخلي ا صصاتذلك  ومسوغالرتفاع ال برامج اإلنفاق العمومي ال شهدهتا هذ  يعود إ 
تل  القطاعات ةمتويالت كبري  وال تطلبت ،الفرتات قدي الذي يؤد ، مايف  ي يع وجود إفراط يف العرض ال

ال إ ارتفاع املستوى العام لألسعار،  لإلشارة فقد عرف معامل تفشي الضغوط التضتخمية،  وبالتابطبيعة ا
وات آخرية،  ك  االستقرار  تراجع كبريا خالل الس اها الب قدية االنكماشية  ال تب ما يعكس السياسة ال

قود خاصة يف أوقات آزمات. وامل ا تطورات معامل االستقرار املركزي للحد من عرض ال ح أدنا يرصد ل
قدي للفرتة   (.2015-2000)ال

 

                                                 
زائر بعد إنتهاء برنامج التسهي 1 قدية ومؤسسات التطور املا يف ا لة الباحث، مصطفى عبد اللطي ، الوضعية ال زائر، العدد  جامعةل املوسع،  ، 06ورقلة، ا

 .117، ص2008
وي،  2 زائر، التقرير الس ك ا قدية واملاليةب  .131، ص2015للجزائر،  الوضعية ال
3
وي،   زائر، التقرير الس ك ا قدية واملاليةب  129، ص2016للجزائر،  الوضعية ال
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فقات العامة و (: 35-3الشكل رقم)       قدي للفترة )العالقة بين ال  (2017-2000معامل االستقرار ال

 
دول رقم المصدر:                   دول رقم  ( 1-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات ا  (20-3)وا

 آثار سياسة اإلنفاق العام على معدالت البطالة والتشغيل الثالث: الفرع

 ,مكونات الطلب الكلي الفعال داخل االقتصاد الوط أهم أحد اإلنفاق العمومي ميثل ،كما هو معلوم    
حى فامل يعترب نظريا من املسلمات، إلنفاق العمومي على قطاع التشغيلفإن تأثري ا ،وانطالقا من ذلك

الرامية لتكثي  حجم اإلنفاق رغم كل الربامج و السياسات  يف تزايد مستمر*البطالةملعدالت  تصاعديال
اصب عمل للفئات ال تعا من البطالة، إال أن معدالت العمومي بغية تخفض  هذ آخرية خلق م مل ت

مو االقتصادي على املدى الطويل بني اإلنفاق  فاالرتباط الوثيق عموما، و بصورة من شأهنا أن تدعم ال
ل إمجاع احملللني االقتصاديني واعتمادا على  ,العمومي، ومعدالت البطالة والتشغيل داخل االقتصاد، تعترب 

ليل تطورات معدالت البطالة والتش حاول  زائر وكذا تبيان مدى مسامهة اإلنفاق هذا اإلمجاع، س غيل يف ا
زائر ريك سوق الشغل يف ا زائر  لعل  .العمومي يف  ا نظرة شاملة للقوى العاملة يف ا دول املوا يعطي

 . 2015-2000للفرتة 
 
 
 

                                                 
ظمة العمل الدولية فإن   * د مستوى آجر السائد ولكن دون طبقا مل ه، ويقبله ع العاطل عن العمل، هو كل شتخص قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث ع

عدد العاطلني عن العملمعدل البطالة =        يتم استتخدام املعادلة التالية:( Unemployment Rate)وللحصول على معدل البطالة  ،جدوى
، x 100 إمجا القوة العاملة

 مزيد حول هذا املوضوع راجع:لل
ا ، مشكلة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عليها - ليلية تطبيقية  -علي عبد الوهاب  امعية مصر ،-دراسة   04،ص : 2005، الدار ا

شر ، الطبعة الثانية ، مصر،  - ديثي التتخرج ، دار كتب عربية لل ضر ، البطالة بني الشباب ا  . 10، ص :  2008سامية ا
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 مؤشرات القوى العاملة في الجزائر                          (:22-3)الجدول رقم

:  sur le cite web Les differents tableaux, Emploi et chômage,  Statistiques Sociales : Source
le 24/09/2016, consulé http://www,ons,dz/, 

شط   موع السكان يتكون من الفئة ال ال تتضمن العاملني ة وهي الفئة القادرة على العمل باعتبار أن 
القادرة ال ال تبحث عن العمل، هي الفئة الغري القادرة على العمل والفئة لعاطلني معا، والفئة الغري نشطة وا
دول أعال فقد انتقلت القوةو  شيطة من  حسب معطيات ا ة مليون نسمة 8,691العاملة ال  إ 2000 س

ة نسمة مليون 12,117 جم املتزايد من السكان القادرين على العمل، وقد تزايد  2016 س ، ما يعكس ا
وات الدراسة ة  ،معدل التشغيل على مر س ليتزايد شيئا فشيئا ح ، % 30.5ما يقارب  2000حيث سجل س

ة  37.1بلغ  ما نسبته  ايب للربامج 2015س وال رصدت هلا مبالغ ضتخمة  االنفاقية، وذلك بفعل آثر اإل
اء وآشغال  ،لتفعيل الطلب الكلي هبدف مكافحة الفقر وإحداث فرص العمل حيث سامهت قطاعات الب

وات    /  مؤشراتال الس  2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

عدد السكان 
اشطين)  (103ال

8691 8568 8762 9470 9492 10110 9969 10315 

إجمالي عدد السكان 
 (103)المشتغلين

6180 6229 6684 7798 8044 8869 8594 9146 

 الفالحة

اعة  الص

اء واالشغال العمومية  الب

 التجارة والخدمات

873 
826 
617 

3864 

1312 
861 
650 

3406 

1412 
804 
800 

3668 

1617 
1061 
968 

4153 

1381 
1059 
1212 
4393 

1610 
1263 
1258 
4738 

1171 
1028 
1524 
4872 

1252 
1141 
1575 
5178 

 1169 1375 1241 1448 1672 2078 2339 2511 (103)عددالسكان العاطلين

شاط )%(  41,7 40,9 42,5 41,0 42,1 39,8 41,0 40,2 معدل ال

 37,0 35,3 37,2 34,7 34,7 30,4 29,8 30,5 معدل التشغيل)%(

 11,3 13,8 12,3 15,3 17,7 23,7 27,3 28,9 معدل البطالة )%(

-16معدل البطالة للفئة ]
24ans)%(] 

- --32,4 31,1 24,3 27,4 23,8 

وات    /  مؤشراتال الس  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

اشطين)  12117 11932 11453 11963 11423 10661 10812 10544 (103السكان ال

 10845 10594 10239 10788 10170 9599 9736 9472 (103)السكان المشتغلين

 الفالحة

اعة  الص

اء واالشغال العمومية  الب

 التجارة والخدمات

1242 
1194 
1718 
5318 

1136 
1337 
1886 
5377 

1034 
1367 
1595 
5603 

912 
1335 
1663 
6260 

1141 
1407 
1791 
6449 

899 
1290 
1826 
6224 

917 
1377 
1776 
6524 

865 
1465 
1895 
6620 

السكان عدد 
 (103)العاطلين

1072 1076 1062 1253 1175 1214 1338 1272 

شاط )%(  41,8 40,7 43,2 42,0 40,0 41,7 41,4 معدل ال
 

 37,1 36,4 39,0 37,4 36,0 37,6 37,2 معدل التشغيل)%(
 

 10,5 11,2 10,6 9,8 11,0 10,0 10,0 10,2 معدل البطالة )%(

-16معدل البطالة للفئة ]
24ans)%(] 

21,3 21,5 22,4 27,5 24,8 25,2 29,9 26,7 

http://www.ons.dz/-EMPLOI-ET-CHOMAGE-au-Quatrieme,56-.html
http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.html
http://www.ons.dz/-Statistiques-Sociales-.html
http://www.ons.dz/
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دمات  اصب الشغل  بالقسط آكرب يفالعمومية وكذا التجارة وا   تل يف ظل استحداث العديد من م
 .1العمومي برامج اإلنفاق

قيق م     وريا تلقد كان  هدف  دة الربامج عدل مالئم للبطالة هدفا  ه أج ال قامت هبا  االنفاقيةضم
زائر، خصوصا  فط أسعار بعد ارتفاعا للجزائر، وال  ، الشئ الذي عزز الوضعية املاليةالعاملية السوق يف ال
سبة لربنامج اإلنعاش  البطالة، معدالت فيض وخاصة العمل سوق مؤشرات بتحسني بدورها مسحت فبال
ايب على سوق العمل،  (2004-2001)االقتصادي % 29,50من  ، حيث تراجعت معدالت البطالةكان له أثر إ

ة  ة %17,65، لتصل إ حدود 2001س مو،  2004 س من  (2009-2005) كما متكن برنامج دعم ال
صب عمل 2استحداث  امتصاص العرض الزائد من قوة العمل يف السوق، وهذا ما  يف إطار سياسة مليون م

سوس يف معدالت البطالة، حيث انتقلت من  فاض  ة % 15.3تُرجم يف أرض الواقع با ، إ 2005س
ة % 10,2 صيص أكثر من 2009س فيز سوق العمل  مت  من موارد الربنامج  %40، وقصد مواصلة 

هوض باهلياكل القاعدية لالقتصاد الوطسني لتح ،(2014-2010)التكميلي مية البشرية، وكذا ال ، ما الت
اباانعكس  فقات العمومية ومعدل البطالة على سوق الشغل. إ  والشكل التا يربز العالقة بني منو ال

فقات العامة ومعدل  :(36-3)الشكل رقم (2015-2000)للفترة البطالةتطور معدالت نمو ال  

 
دول  : المصدر  دول( 1-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (21-3)وا
اميأن  (،36-3)يتضح من الشكل رقم       زائر  ت فقات العمومية يف ا فاض يف  تترافقال مع تسجيل ا

شاط االقتصادي، فحجم  ريك ال ظر للدور الذي تلعبه الدولة يف  معدالت البطالة، وهذا شيء بديهي بال
ذ بداية آلفية سامهت يف تقليص البطالة إ حدود  موية م ة   %10اإلنفاق على املتخططات الت إ غاية س

                                                 

زائر  للفرتة( ، 8-3انظر امللحق رقم )   .352ص .2015 -2000 تطور معدل املشاركة يف القوى العاملة يف ا


كومة، لعل أبرزها ما    ذهتا ا ملة التدابري ال ا تيجة حتمية  ابية ك تائج اإل ، 2004ديسمرب  25املؤرخ يف   04/90جاء به القانون رقم: تعد هذ ال

صيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز مكانة و دور الوكالة  ية لتشغيل الشباباملتعلق بت اء  الوط صيب العمال وتشغيلهم باستث بصفتها اهليأة العمومية ال تضمن ت
موعة من أين رخص للبلديا، آماكن ال ال توجد هبا هياكل الوكالة اء أن تقـوم هبذا الدور يف حدود اختصاصاهتا اإلقليمية إضافة إ استحداث  ت استث

ية لتطوير االستثمار...(، وتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بكافة أ ية لتسيري القرض املصغر،الوكالة الوط خلق نواعها، وذلك قصد الوكاالت )الوكالة الوط
اصب   الشغل.أكرب قدر ممكن من م
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فقات 2012 ميد بعض االستثمارات  ، لتعاود االرتفاع قليال مبجرد الشروع يف سياسة ترشيد ال وضبطها، و
 القطاعات كثيفة التشغيل كان املتضرر آول من هذ السياسات. أنالعمومية، خاصة 

  بعض مؤشرات التوازن الخارجيعلى  العموميآثار اإلنفاق الرابع:  الفرع

اإليرادات العامة، حيث يعترب الدين العام مصدر من مصادر :  ثار اإلنفاق العمومي على الدين العامآ -1   
د فتقرتض  ،السيما من الضرائبما تعجز عن توفري إيرادات أخرى، تلجأ الدولة إليه لتمويل إنفاقها العمومي ع

بية. ولعل حسن  إما من آفراد، أو من هيئات داخلية أو دولية، زائر  تسيري الدين العامأو من دول أج يف ا
قدية، السياسة املالية وسياسة  السياسة االقتصادية لعبتهلذي ا يرتبط إ حد كبري بالدور الفعال )السياسة ال

وع ،، للتحكم يف املديونية من جهةسعر الصرف( حاولفيما يلي و ، 1والتأسيس القتصاد مت ليل تطور  س
زائر يونية املد ارجي.(2016-2000) الفرتةخالل  يف ا  ، بشقها الداخلي وا
سبة ل    ة أخرىالداخليلدين بال : كما يوضح ذلك ،، فقد عرف تطور من س دول أدنا  ا

 و: مليار دج 2016 –2000 خالل الفترةالجزائري الداخلي  تطور الدين العام : (23-3)الجدول رقم
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدين العام الداخلي

 436,2 403,3 351,1 280,5 220,9 107,7 83,4 80,5 دين جاري

 607,9 1376,4 743,2 719,5 761,3 872,8 916,0 ,942 ديون التطهير

إجمالي الدين 
 الداخلي

1022,9 999,4 980,5 982,2 1000,0 1094,3 1779,7 1044,1 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الدين العام الداخلي

 1546,6 998,5 775,6 591,0 602,8 569,9 578,8 580,8 دين جاري

 1860,7 382,3 463,5 580,7 709,4 645,1 520,4 228,0 ديون التطهير

إجمالي الدين 
 الداخلي

808,8 1099,2 1215,0 1312,2 1171,7 1239,1 1380,8 3407,3 

زائريةباالعتماد على  لمصدر:ا   www.mf.gov.dz  مديرية السياسات والتوقعات، متوفرة على موقع وزارة املالية ا

دول أعال   امي الديون العامة الداخلية، يتضح من ا ار 1022ت يف اجململ من حيث انتقل ،ت ة  مليار دي س
ة  3407إ حوا  2000 ار س امي2016مليار دي  .سياسة تطهري الديون ، ويعود ذلك بآساس إ ت
سبة     ارجيدين لل أما بال زائر التتخفي  من  فقد العام ا ة  حدتهاستطاعت ا فط س مع انتعاش أسعار ال

فطية إ حدود 2000 احتياطاهتا  ما انعكس على حصيلةمليار دوالر،  21,6، حيث ارتفعت اإليرادات ال
بية ال فاقت حدود  ارجية ا املديونيةمليار دوالر، مما أتاح هلا إمكانية اإليفاء بالتزاماهتا  12آج ، ال ا

فضت قيمتها من  ة  مليار 27,99ا ة  15,5، إ حدود 1999دوالر س فاضها  ،2006س لتواصل بعد ذلك ا
ة؛  ة بعد س ا تطورات س دول املوا يرصد ل ارجي وا  .متوسط وطويل آجلقصري، الدين ا

                                                 
قيقة، العدد  عبد العزيز بوكار،1 لة ا  ، زائرية والتتخصص الدو ارجية ا  .464-463ص  ، أدرار جامعة ،2011 ، 18املديونية ا

http://www.mf.gov.dz/
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 2016-2000للفترة  في الجزائر  وطويل األجلمتوسط قصير، : تطور الدين الخارجي (24-3)الجدول رقم
وات  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الس

قصير إجمالي الدين 
 األجل

0,173 0,260 0,102 0,150 0,410 0,707 0,541 0,581 

إجمالي الدين متوسط 
 وطويل األجل

25,088 22,441 22,540 23,203 21,411 16,484 5,062 4,893 

 5,474 5,603 17,191 21,821 23,353 22,642 22,701 25,261 الدين الخارجيإجمالي 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الدين العام الداخلي

 قصيرإجمالي الدين 
 األجل

1,572 1,778 1,142 1,205 1,328 1,975 1,823 1,986 

إجمالي الدين متوسط 
 وطويل األجل

3,672 3,263 2,831 2,108 1,729 1,389 0,975 1,733 

 3,849 3,020 3,735 3,397 3,676 4,405 5,536 5,813 إجمالي الدين الخارجي

Source: Banque d'Algérie 
دول رقم     ارجي سجل معدالت مرتفعة يف (24-3)ما ميكن مالحظته من خالل ا ، أن إمجا الدين ا

ة  25,26حوا  بلغ حيثبداية آلفية،  اض شيئا فشيئا خالل فمث أخذ يف اال، 2000مليار دوالر س
وات املوالية )فرنسا،  بعض الدول حيث حولت، 2006مليار دوالر يف مارس  15.5لتصل إ حوا ، الس
زائر، إضافة إ توظي  الدولة البرتودوالرجاسبانيا، إيطاليا(  يف  زء من ديوهنا إ استثمارات مباشرة با

ارجية،  ة  1,6مت تسديد ما قيمته و التسديد املسبق لديوهنا ا ، وإ غاية هناية جوان 2004مليار دوالر س
حو  4,3مت تسديد ما قيمته  2006 ا دول نادي باريس واملقدرة ب مل ديوهنا  مليار  7,9مليار دوالر من 
ارجية يف وعموما تكمندوالر،  ة العمومية للمبالغ املفروض أن تدفعها أمهية الدفع املسبق للديون ا زي  توفري ا

زائر كفوائد للمؤسسات امل أن املبالغ ال كان من املفروض دفعها كأصل للدين ستضاف كما الية املقرضة،  ا
زائر أكثر قدرة على مواجهة الصدمات املفاجئة احتياطاتإ  عل ا ، ما    .1الصرف لدعم االقتصاد الوط

ازلية  ارجية وتريهتا الت ارجي  حيثيف إطار سياسة إدارة الدين العام ، وقد واصلت املديونية ا سجل الدين ا
ة  3,02أد مستوى له ) ة 2015مليار دوالر( س لول س  3,85ما يقارب) تبلغ، حيث 2016، لريتفع قليال 

 .مليار دوالر(
امي الدين العام ب    فقات العامة، فمن املعلوم أن أما عن عالقة ت ود نفقات ال خدمات الدين تعترب من ب

كومة  لتمويل نفقاهتا  دات الدين ال تصدرها ا زائر،  وكذلك  س ، وبالتا  كلما (2006)قبل التسيري يف ا
كومة لالقرتاض كلما زادت خدمات املديونية هت ا ود أعباء الدين العام، والشا كل أدنا ، وتزداد معها ب

زائر خالل الفرتة  فقات العامة والدين العام يف ا امي ال ا مسار ت   .(2016-2001)يلتخص ل
                                                 

  فط لوص  قيمة اقتصادي صطلحم  يف االقتصاد علم أستاذ براهيم عويسإ الربوفسور املصطلح هووأول من أستتخدم هذا  ،بالدوالر آمريكي املشرتى ال
ة  جامعة جورج تاون  .1973آمريكية س

1A. Rahim chaibi  and others,  The Issue Of  Sustainability Of  External Debt To Algeria Les Cahiers Du 
Mecas , Volume 6, Numéro 1, Decembre 2010,Pages 152-153. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/174
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/174
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فقات العامة37-3الشكل  رقم)    (  تطور الدين العام الداخلي والخارجي وال

 
داولالمصدر:   .(25-3)، (24-3)، (1-3) :من إعداد الطالبة باالعتماد على ا

     ، تاجه من الشكل أعال أن الدين العام كان يستحوذ على نسبة معتربة  خالل الفرتة املمتدة ما ميكن  است
ة  2006 -2000بني س   ثر التسديد إعلى   2006على وجه التحديد، حيث يتضح ذلك جليا يف س

ارجية تأثري  أمااملسبق للمديونية،  كم ملفت  فيما بعد ذلك فلم تكن للمديونية ا فقات العمومية  على ال
ارجية زائر لالستدانة  ا دود  مادام مل تلجأ ا فاض خدماهتا، ويبقى التأثري  من أجل متويل  تد قيمتها. وا

 ، دون إغفال آثر الذي متارسه الديون الداخلية على املركز املا للدولة وبالتا قدراهتا التمويلية.نفقاهتا
الشك أن  توسع الدولة يف سياستها االنفاقية  يف :فاق العام على ميزان المدفوعاتآثار سياسة اإلن -2

هاز اإلنتاجي على اإليفاء بذلك، فإنه سيولد  يؤدي إ زيادة الطلب  االستهالكي، ويف ظل عدم قدرة ا
ا حملة عن ذلك.  فوعات من خالل  زيادة الواردات، و ضغطا كبريا على ميزان املد دول أدنا يعطي  ا

 مليون دوالر الوحدة:         (2016-2000)للفترة  وعاتفالمدميزان د رصيتطور  (:25-3)الجدول رقم   

ك :المصدر زائر، ب قدية واملالية،  ا وي حول الوضعية ال تلفة.التقرير الس  أعداد 

وات  2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الس

 9 350 (CAF)الواردات 
 

9 480 
 

12 010 
 

13 320 
 

17 950 
 

19 860 
 

26 350 
 

37 993 
 

 21 650 (FOB)الصادرات
 

19 090 
 

18 710 
 

24 460 
 

32 220 
 

46 330 
 

60 590 
 

78 589 
 

 300 12 الميزان التجاري
 

9 610 
 

6 700 
 

11 140 
 

14 270 
 

26 470 
 

34 240 
 

40 596 
 

 930 8 الميزان الجاري 
 

7 060 
 

4 360 
 

8 840 
 

11 120 
 

21 180 
 

30 540 
 

34 450 
 

 570 7 رصيد الميزان الكلي

 

6 190 

 

3 650 

 

7 470 

 

9 250 

 

16 940 

 

29 550 

 

36 990 

 

وات  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس

 37 402 (CAF)الواردات 
 

38 885 
 

46 927 
 

51 569 
 

54 990 
 

59 670 
 

52 649 
 

49 43 
 

 45 186 (FOB)الصادرات
 

57 090 
 

72 888 
 

71 736 
 

64 870 
 

60 129 
 

34 566 
 

29 054 
 

 784 7 الميزان التجاري
 

18 205 
 

25 961 
 

20 167 
 

9 880 
 

459 
 

-18 083 
 

-20 383 
 

 402 الميزان الجاري 
 

12 149 
 

17 767 
 

12 418 
 

1 153 
 

-9 277 
 

-27 285 
 

-26 314 
 

 859 3 رصيد الميزان الكلي

 

15 326 

 

20 141 

 

12 057 

 

133 

 

-5 881 

 

-27 536 

 

-26 03 
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دول    ا أن  ،(25-3)رقممن خالل ا تذبذبات واضحة يف أرصدته  سجل رصيد ميزان املدفوعاتيتضح ل
فطسيةالرئي يف قياسية عجوزات   ى ذلك إ تسجيلدوقد أّ  وتغريات سعر الصرف، ، سببها اهنيار أسعار ال

زائرية ، خاصة يف ظل ما عرفته ح 2016و 2015  س ميزان املدفوعات املسجلة يف تزايد  منصيلة الواردات ا
مليار   9,35، فإذا سجلت ما مقدار(2016-2000)مستمر يف فاتورهتا وبوترية متسارعة خالل فرتة الدراسة 

ة  دوالر دود 2000س د مستوى  6، فإهنا تضاعفت  ة  49,43مرات لتستقر ع  ،2016مليار دوالر هناية س
افسية على يدل فإنه شيء على دل إن وهذا اد الضع  إ إضافة ،الوط االقتصاد عدم ت اميكية يف ا  دي

شاط قل يف االقتصادي ال وعموما فهي تتميز بالتقلبات مثلها مثل الصادرات،  ،خارج احملروقات اإلنتاجي ا
فط ال وذلك  ها يتوق  على حجم الصادرات، وأن هذ آخرية تعتمد بدورها على أسعار ال ٓن جزءا م

موية ال تعتمد عليها  زء اآلخر من الواردات متعلق بالسياسة الت تتميز بعدم االستقرار هي آخرى، و أن ا
وا الدولة مليون دوالر، وهو مبلغ  13714، وقد انعكس ذلك على تسجيل عجز يف امليزان التجاري قدر 

زائري الذي يقارب  ام ا اتج احمللي ا ص   ؛مليار دوالر 200ضتخم إذا ما قارنا بإمجا ال أما فيما 
سب جد ضئيلة خارج احملروقات الصادرات فقد سجلت  ،فحصيلتها متواضعة مقارنة مع الواردات إذ تساهم ب
ة  590حوا  هامشية مقارنة مع  مليار دوالر، وهي زيادة   1,39، لرتتفع إ حدود 2000مليون دوالر س

ة المليار دو   21,060وال سجلت زُهاء الصادرات احملروقاتية مليار دوالر  77,19لرتتفع إ حدود  ،2000ر س
ة  تخفض إ 2008س ة   58,46، وهي أعلى قيمة مسجلة خالل فرتة الدراسة، لت   27,66، مث إ2014س

 ؛ 2016 دوالر هناية رمليا
فقات دورا بارزا يف زيادة الواردات، ففي الوقت الذي   امي ال قيقة كان لت فقات  كانت  يف ا  العمومية تبلغ ال

ات 10حوا  ةمليار دوالر  60دها ارتفعت إ حدود  مليار دوالر هناية التسعي وبالتزامن  ارتفعت ، 2015 س
ة  10الواردات من حوا  ظر هلشاشة  45إ حوا  1999مليار دوالر س مليار دوالر، وهي مبالغ ضتخمة بال

ا حملة عن زائر، والشكل أدنا يعطي قدية واملالية يف ا فقات العامة ورصيد ميزان  التوازنات ال العالقة بني ال
 التجاري.

فقات العام :(38-3ل رقم )شكال    ورصيد الميزان التجاري ةالعالقة بين نمو ال

 
دولالمصدر:  دول  (1-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (.25-3)و ا
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تل  الربامج واملتخططات  توسع الدولة يف سياستها االنفاقية أن ،(38-3)يتضح من الشكل     من خالل 
موية  ظر  إ أدىحيث زان التجاري، له انعكاسات واضحة على رصيد امليالت الطاقة  لضع زيادة الواردات بال
زائري،  ةاالستيعابي سيج اإلنتاجي عن مواكبة لالقتصاد ا  .التطور يف سياسة اإلنفاق العاموعدم قدرة ال

، يُتوقع أن تسجل أرصدة ميزان املدفوعات مستويات عجز 2018تقديرات قانون املالية  لإلشارة فإنه حسب   
ة  12,5-تصل إ حدود  مليار  3,4-، و 2019مليار دوالر أمريكي يف  0,5-و، 2018مليار دوالر أمريكي س
وات الثالث القادمة 2020دوالر أمريكي يف  زون احتياطي الصرف خالل الس ، مما يؤدي إ تقليص مستوى 

ة  84,6إ   76,1 حدودليصل إ ، 2019مليار دوالر أمريكي يف  79,6 و ،2018مليار دوالر أمريكي س
شهرا على التوا من واردات  17.7شهرا، 18.3شهرا،  18.7، أي ما يعادل 2020مليار دوالر أمريكي يف 

دمات غري املرتبطة بعوامل اإلنتاج ا بصفة قطعية  .1السلع وا زائري لربميل تواصل  ما يثبت ل تبعية االقتصاد ا
ارجية  فط، الذي ظل والزال يتأثر بالصدمات ا ارجية للبالدال خصوصا  ،وال تؤثر بدورها على التوازنات ا

ارجية.  ، مما ميثل عامل خطرأن مستوى الواردات ال يزال عاليا إضايف على املدى املتوسط مليزان املدفوعات ا
دمات، يدعو هذا املستوى للواردات من كم أفضل يف مستوى  غري القابل لالستمرار السلع وا إ 

 .احمللياالستيعاب 

 السعودية: العربية في المملكةمومي اإلنفاق الع آثار سياسةتحليل : نيالمطلب الثا
تهجة يف اململكة العربية      حاول يف هذا املطلب الوقوف على أهم اآلثار املرتتبة عن السياسة االنفاقية امل س

 السعودية من خالل الرتكيز على أهم  مؤشرات التوازن االقتصادي.
اتج المحلي الخام نموعلى  مومي اإلنفاق الع آثار سياسة الفرع األول:    ال

فطية  قد كانل     اتج يف تضاع  قوة االقتصاد السعودي  دورا مهماللثروة ال امي حجم ال ، اإلاحمللي وت مجا
اتج احمللي نسبة معتربة من ثل مت فهي قيقي   هاناوقد تأثر للملكة العربية السعودية. إمجا ال  خاللكثريا ا

تني فط حيث أدى  ،نيتاملاضي الس فاض أسعار ال ةا اتج 2015 س فاض ال سبة  إ ا عما كان %13.83ب
ةيف  %1.86 وحوا، 2014عليه يف  اتج احمللي2016 س فاض  . أما ال مقوما بأسعار الثابتة فلم يسجل أي ا

. وفيما يلي %1.40 و% 4.11السابقني بلغ  بل قد حقق منوا خالل العامني اتج  ليل على التوا تطور ال
  وعالقته بالسياسة االنفاقية.  :2016 - 2000 بني ساإلمجا خالل الفرتة  احمللي
سبة   اتج احمللي اإلمجا بآسعار الثابتةل فبال امي ، فإن البيانات املتاحة تثبت ل وي هت مبسامهة  ، متأثرااس

فطي خصوصا سبة على نسبة معتربةالقطاع ال وي،  ، الذي يساهم فيه ب دول أدنا  يربز تطور الس  و ا
 .2016-2000خالل الفرتة 

. 
                                                 

زائرية، 1 : 23، ص 2018مذكرة عرض قانون املالية وزارة املالية ا   www.mf.dz، متاحة على املوقع االإلكرتو

http://www.mf.dz/
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اتج المحلي(26-3) الجدول رقم ة سعار الثابتةالبا  (2015-2000)حسب القطاعات للفترة السعودي :  ال   2010 لس

السعودية. العامة واملعلومات تمصلحة اإلحصاءا باالعتماد على:من إعداد الطالبة المصدر:   

دول رقم       ا ا اتج احمللي اإلمجا للفرتة املمتدة ،(26-3) يعكس ل بآسعار  (2016-2000)تطورات ال
ة  ة  ، حيث2010الثابتة لس وا م  379,223حوا 2000سجل س سبة منو قدرت  % 5.63ليون دوالر، ب

ة السابقة. ليعرف بعدها  ة وآخرى. حيث سجل ما مقارنة بالس للته تذبذبات طفيفة بني الفي وي  امي س ت
ة  549 ,690يقارب سبة منو حقيقية متوسطة قدرت بـ 2015 مليون دوالر س خالل فرتة الدراسة، %، 4.06، ب

وية بآسعار الثابتة لعام  مو الس ة  % 11.24، فإذا سجل نسبة 2000رغم تسجيل تذبذبات يف معدالت ال س
وذلك راجع بآساس إ انكماش الطلب العاملي على  ،% 2-إ أقل من  2009، فإنه تدهور مع هناية 2003

شاط االقتصادي بعد أزمة  فط خالل فرتة تباطؤ ال تيجة 2008ال قيقي ك اتج احمللي ا ، حيث تراجع إمجا ال
قيقي ليسجل  فطي ا اتج احمللي ال فاض الكبري يف إمجا ال وذلك لتحرك اململكة العربية  ،% 9.54-نسبة لال

فط العاملية بتتخفيض اإلنتاجالسعودية ملواجهة ضع  أسوا اتج احمللي غري  ،ق ال يف حني تباطأ منو إمجا ال
فطي  ليسجل ما نسبته  ه بوجه عام%5.9ال  .أثبت أنه أكثر قدرة على الصمود فقد ، لك

ةيف أما       اتج ، 2015 س قيقي لالقتصاد السعودي منوا ملحوظا فقد سجل ال سبة  احمللي ا ، وترجع %3.5ب
سبة  فطي ب وي من %. 0.8هذ الزيادة بالدرجة آو إ زيادة متوسط اإلنتاج ال حيث ارتفع اإلنتاج الس

ة فطي الس  القطـاع ال
 

فطي اتج المحلي اإلجمالي   القطاع غير ال  ال
 

 المجموع الحكومي القطاع القطاع الخاص 

القيمة 
بالمليون 

 دوالر

سبة القيمة  ال
بالمليون 

 دوالر

سبة القيمة  ال
بالمليون 

 دوالر

سبة القيمة  ال
بالمليون 

 دوالر

سبة القيمة بالمليون  ال
 دوالر

سبة  ال

2000 225543 6.99 91275 5.51 59495 2.34 150770 4.24 379 223,47   5.63 

2001 216702 -3.92 94607 3.65 61081 2.66 155688 3.26 374 631,98   -1.21 

2002 200959 -7.27 98140 3.73 62695 2.64 160835 3.31 364 070,45   -2.82 

2003 235944 17.4 102188 4.12 64494 2.87 166682 3.64 404 999,48   11.24 

2004 252470 7.00 115542 13.07 66679 3.39 182221 9.32 437 231,13   7.96 

2005 263180 4.24 126154 9.18 69462 4.17 195616 7.35 461 601,73   5.57 

2006 259494 -1.40 140260 11.18 71707 3.23 211966 8.36 474 473,05   2.79 

2007 249268 -3.94 156311 11.44 74468 3.85 230779 8.88 483 237,18   1.85 

2008 260298 4.42 171173 9.51 78065 4.83 249238 8.00 513 438,41   6.25 

2009 235453 -9.54 181165 5.84 82775 6.03 263940 5.90 502 865,43   -2.06 

2010 235152 -0.13 200204 9.74 88939 7.45 289143 9.02 528 207,03   4.76 

2011 263751 12.1 216421 7.99 96422 8.41 312843 8.12 581 011,28   9.96 

2012 277162 5.08 228583 5.55 101494 5.26 330077 5.46 612 452,43   5.38 

2013 272635 -1.63 244577 6.95 106657 5.09 351234 6.38 628 984,08   2.67 

2014 278320 2.09 257742 5.37 110570 3.67 368312 4.85 651 957,61   3.65 

2015  292990 5.27 266530 3.41 113577 2.72 380107 3.20 678 729,65   4.09 

2016 303999 3.76 266749 0.08 114246 0,59 380995 0.23 690 549,94   1.77 
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فط يف اململكة مبقدار  ةمليون برميل يف  27.5ال ةعن  2014 س ر مليا 3.55ليصل إ حوا  ،ةالسابق الس
مو نسبة فإن نفسه املسار وعلى .1برميل اتج يف ال وات يف اإلمجا احمللي ال  يف عالية تكون لن الالحقة الس
فط الكبرياالقتصادية واالعتماد  اإلصالحات غياب .على مورد ال

2  
اشطة يف االقتصاد السعودي     مث ومن العام، والقطاع الّفط تعتمد على قطاع لإلشارة فإن القطاعات ال

اص فط، حيث  تصدير عملية من املالية العوائد على حجم استثمارات يعتمد وتصاعد ،يف منوها القطاع ا  ال

فط عوائدتشكل  اتج من 46.8% حوا ال ام، ال اص العام القطاع(الّفطية غري القطاعات ومتثل احمللي ا  )وا
ه البقية فط قطاع مسامهة الثّابتة فتتد نسبة بآسعار احمللي احتساب الّاتج متّ  إذا أّما .م  لكن ،%19 إ ال

اتج الرئيسي املشكل أن في حقيقة ذلك أن إال رمسّية، تعدّ  اإلحصاءات تلك أنّ  من وبالّرغم  هو احمللي لل

فط، حيث  سبة مصدر أهم ُيشكلال فقاهتا ب  .3 يف أوقات الرواج %93تقارب ل
فطي يؤدي بالضرورة اإلنتاج إن زيادة     فطي القطاع منو معدل ارتفاع إ ال  أما. وتسجيله نسب موجبة ال

سبة فطي غري للقطاع بال وات طوال منو معدل حافظ على فقدأنه أكثر ثباتا وصمودا  فيبدو ال الدراسة   س
تيجة كومي، لإلنفاق ك موكذلك تشجيع و  ا كومة السعودية لل فطي غري القطاع يف ا ويع أجل من ال  ت

كومي الرأمسا اإلنفاق كان فقد اقتصادها، وات آخرية يف ا  مع السعودي لالقتصاد آساس هو الس

يبقى هذا القطاع . وعموما 4اإلسرتاتيجية آمهية ذات القطاعات من واسعة موعة على رئيسي بشكل الرتكيز
فا كومي، حيث سجل ا اص وا ة مرتبط مبعدالت منو القطاع ا ة  %3.11نسبة  2015ضا س مقارنة مع الس

فاض هذا السابقة، ويرجع فطي غري منو القطاع معدل يف اال ة ال فاض إ 2015 س مو معدل ا  كلّ  يف ال

كومي، ففي القطاعني من اص وا اص القطاع ا فض ا مو إ معدل ا فض كما ، %3.38 ال  معدل ا

مو كومي إ القطاع يف ال مو مبع أن تباطؤ .%2.49 ا اص القطاع يف ال  على اعتماد استمرار يعكس ا

كومي اإلنفاق مو منو ارتباط وكذلك  ا كومي الرأمسا اإلنفاق منو معدل تباطأ حيث اإلنفاق، ذلك ب  ا

ة 19% من ة  12% إ 2014 س ة ؛ 2015س لول س فض ،2016 غري أنه  اص غري معدل من ا و القطاع ا
فطي  ة خالل  %3.4 يف حدود منوا فعليا بعد أن سجل% 2.8إ ال اص من معدل، ويعد 2015س و القطاع ا

فطي  ذ  %(2.7) آقلغري ال ةم .2009 س
5 

  : اتج يف الشكل أدنا فقات العامة وال امي ال  وميكن توضيح العالقة بني ت
 
. 

                                                 
1U.S. Energy Information Administration , U.S. Energy Prices, , retrieved september 18, 2016. 
http://www.eia.gov/forecasts/steo/tables/?tableNumber=8# 

 .06ص ، 2015 ،  ماي2014،  تقرير االقتصاد السعودي لعام السعودية وزارة التتخطيط واالقتصاد 2
مية  3 ليج لسياسات الت مية حول تقرير ، مركز ا ليج لسياسات الت ليج الثابت واملتحول مركز ا  .2013ا
4
 .10 ، ص2015السعودية ماي  العربية الكلي للمملكة االقتصاد ليل، جدة غرفة ،االقتصادية جدة بوابة 

5
قد العريب السعودي )ساما(م   وي ،ؤسسة ال  . 121، ص2016 التقرير الس



والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة  تحليل سياسة اإلنفاق العمومي  في الجزائر...الفصل الثالث:  

 

- 231 - 

 

اتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية (:39-3)الشكل رقم     فقات العامة وال  العالقة بين ال

 
دول رقمالمصدر:  دول رقم( 12-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (26-3)وا

فقات العمومية، ففي فرتة الرواج     اتج احمللي اإلمجا وحجم ال اغم  التغري يف ال يتضح من الشكل أعال ت
اتج، مع االختالف يف الوترية،  امي ال ا ت فس ا فقات ب امي ال اتج احمللي وكذلك يف أوقات تراج تت ع ال

د حدوث  فطية يف تآزمات واضطراباخاصة ع وات آخرية. مع اإلشارة  كما يتض  ،السوق ال ح ذلك يف الس
اتج دثه السياسة االنفاقية يف قيمة ال د  كذلك للتأثري الذي  ام ع طط احمللي ا التوسع يف املشاريع وا

صصات اإلنفاق يف اململكة يف املبحث الثا من هذا الفصل( موية )راجع   الت
 :التضخم على مومي اإلنفاق الع آثار سياسةالفرع الثاني:

قدية املتداولة، ويف ظل ضع  الطاقة      ها مزيد من الكتلة ال جر ع الشك أن التوسع يف السياسة االنفاقية ي
قدي. ةاالستيعابي  لالقتصاد فإن ذلك سيؤدي إ تفشي التضتخم، وحدوث اختالل يف التوازن ال
السعودي،  االقتصاد يف الكلي التضتخم معدل ةحرك يف املؤثرة العوامل أقسام اإلنفاق الرئيسية من أهمتعترب     

العام، ولتحليل تطورات معدل التضتخم نستعني  القياسي الرقم من 22% ميثل الذي آغذية قسم وعلى رأسها 
: دول املوا  با

 (100 = 2007)           2015-2000للفترة  :الرقم القياسي لتكاليف المعيشة(27-3)الجدول رقم 
وات  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الس

 93.2 92.0 92.1 92.6 92.9 93.4 95.2 100.0  (CPI) مؤشر أسعار االستهالك

 4.17 2.21 0.70 0.33 0.59 0.23 0.11- 1.13- معدل التضخم

وات  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الس

 106.1 110.5 114.7 119.0 122.4 126.7 130.1 132.9 (IPC) مؤشر أسعار االستهالك

 2.89 5.82 5.34 5.07 9.87  معدل التضخم 
 

3.51 2.67 2.18 

ك الدو باالعتماد على المصدر:   .العامة واملعلومات تمصلحة اإلحصاءا،  الب

دول رقم      ا من ا رغم تذبذبه يف بداية الفرتة  (CPI) كمؤشر أسعار االستهال، أن (27-3)يتضح ل
وي خالل فرتة الدراسة عرفإال أنه يف عمومه  ،(2000-2005) امي س فإذا سجل نسبة (، 2015-2000) ت

ة % 93.2 معدل ، و  2015يف هناية  %133إ حدود  بلغ، فإنه  0.113-معدل تضتخم يف حدود و ،  2000س
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د  الرقم %0.70تضتخم يف حدود  ا  فض نسبيا باملوازاة . أما إذا أخذنا التحليل على فرتات، فإن القياسي ا
استقرار أسعار  ، ويعزى ذلك لعدة أسباب أمهها:2005-2000خالل الفرتة املمتدة من   مع معدل التضتخم

سن املستوى االقتصادي العام دمات  ،البرتول و  وبالتاحيث أدى ذلك إ توفر املزيد من السلع وا
فاض الرقم القياسي واستقرار مع تباطؤ  لول اململكة يف التضتخمية الضغوطا ة يف هذ الفرتة.  و  2008 س

ظر ملدة ،  %9.87معدل تضتخم و   %106.1سجل الرقم القياسي ارتفاعا كبريا وملموسا بواقع  ما ميثل الذروة بال
اصل يف عدد م، الدراسة زمة من جهة، وتداعيات آن اجملموعات االنفاقية الرئيسية ويرجع ذلك إ االرتفاع ا

 املالية العاملية من جهة أخرى. والشكل املوا يوضح ذلك.
 في المملكة العربية السعودية (CPI) معدل التضخم ومؤشر أسعار المستهلك:(40-3)الشكل رقم

 
Source : http://www.tradingeconomics.com/saudi-arabia/inflation-cpi  

دير من       اك أن بالذكر ا لية ه اململكة خالل الفرتة  يف التضتخم تباطؤ يف سامهت ظروف خارجية و
ها ال ترتب الدوالر قوة برزت العاملي الصعيد فعلى ،(2015-2011)املمتدة بني س   الريال قيمة ارتفاع ع

 العاملية، الغذاء أسعار تضتخم تراجع ذلك إ يضاف العامل، يف الرئيسة العمالت معظم أمام السعودي

مو وضع  فاض يف التالية العوامل تضافرت فقد احمللي الصعيد على أما  االقتصاد العاملي، يف ال  معدل ا

فاض واملشروبات، آغذية تضتخم تباطؤ :وهي التضتخم الكلي، قل قطاعي تضتخم وا واالتصاالت،  ال
فطي. غري االقتصاد منو وترية هدوء إ باإلضافة  ال
امي معدالت التضتخم، خاصة يف ظل ضع  الطاقة     إن التوسع يف السياسة االنفاقية كان له تأثري كبري يف ت

قدي الذي ال يقابله زيادة يف ال ةاالستيعابي عل كل زيادة يف املعروض ال عكس لالقتصاد، ال  اتج الوط سي
:  على املستوى العام لألسعار بالزيادة، ولتوضيح ذلك نربز الشكل التا

فقات العامة والتضخم في المملكة العربية السعودية(: 41-3)الشكل رقم           العالقة بين ال

 
دول رقمالمصدر:        دول رقم (12-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (27-3)وا

http://www.tradingeconomics.com/saudi-arabia/inflation-cpi
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وات،  (-)يتضح من الشكل      فقات العامة ومعدل التضتخم يف العديد من الس تذبذب العالقة بني ال
امي معدالت التضتخم يؤدي إ   اإلنفاقخاصة يف أوقات آزمات، لكن عموما التوسع يف  يف ظل  ض   ت

كومياإلنفاق  مستويات االرتفاعات املسجلة يففلالقتصاد،  ةالطاقة االستيعابي  عائدات ارتفاع بسبب) ا

فط ية مشاريع يف خصوصا   ،(ال اميالدافعة ل آسباب  من أهم التحتية، الب التوسع يف ف التضتخم، معدالت ت
د احمللي،  الطلب يف رفع مهم دور له كان اإلنفاق كومة له أت الذي والرواتب آجور زيادةخاصة ع  ا

ني، عن املعيشة أعباء في  هبدف اص القطاع وقيام املواط  هبدف وآجور الرواتب برفع مماثلة طوة ا

اص، إ القطاع املاهرة العمالة جذب  .1آسعار منو تغذية يف متوقعا ، كان كما أسهمت، عوامل ا
ذ  آسعارتأثرت مستويات كما      التدابري املتتخذة لتتخفيض مستويات الدعم جملموعة  منملة  2016م

 ، العاملية للسلع الغذائية  أسعارمن ناحية أخرى، فقد أدى بقاء و الوقود والطاقة، ورفع أسعار الكهرباء وامليا
تخفضة وارتفاع القوة الشرائية للريال السعودي املرتبط  د مستويات م نوع ما  التحكمإ  يآمريك بالدوالرع

ةلضغوط التضتخمية خالل ا يف  .%3.4 حيث مل يتعدى، 2016 س
 التشغيل و البطالةعلى اإلنفاق العمومي   آثار سياسة الفرع الثالث:

ة  العربية السعودية اململكة السكان عدد بلغ       عدد بلغ، حيث نسمة مليون 31.01وا ، 2015س

هم ما نسمة، مليون  20.7  السعوديني م ، ماليني نسمة عشرة من بأكثر املتبقي العدد السعوديني غري ميثل بي
ويا  سوق إ السعوديني الداخلني عدد ، ويزيد مليون 13.5 ويقدر عدد السعوديني يف سن العمل بـ العمل س

ارجني عدد عن ه. ا  م
ظر للدور التشغيل:  -1 الشك أن التوسع يف السياسة االنفاقية يساهم يف رفع معدالت التشغيل يف اململكة بال

ة15البالغني  التشغيل الشامل )السعوديني وغري السعوديني فمعدل الذي يلعبه القطاع العام خاصة،  فأكثر(  س
ة  فاض معتدلني، إذ بلغ س سني يف حني % 95.4 ما يقارب نسبة 2000شهد تذبذبا بني زيادة وا لكال ا

ة  %94.4سجل ما نسبته    .2015س
ة15 (العمرية للفئة اململكة يف العمل قوة أن مجلة 2016ماي  العاملة القوى مسح نتائج أظهرتقد و     س

ة15) عدد السكان إمجا من % 54.9نسبته ما أي فردا،  12,385,279و بلغت )فأكثر  فأكثر(. وما س

ة 44-25 بني أعمارهم الذين آفراد بني ترتكز السعودية العمل قوة ثلثي يقارب  ،% 68.9ما نسبته أي س
سبة سجلت وللذكور فس ال ا حملة على ذلك: .% 78.2ولإلناث %66.2العمر  فئة ل  والشكل أدنا يعطي

 
 
 

                                                 
راح، مصادر التضتخم يف اململكة العربية السعودية،1 لة جامعة دمشق للعلوم  مد بن عبد اهلل ا دود(، جامعة  )دراسة قياسية باستتخدام مدخل اختبارات ا

 .142 .ص2011العدد آول،  27االقتصادية والقانونية ، اجمللد 
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ة (15  السعودية العمل قوة(:42-3)الشكل رقم   العمرية الفئات حسب) فأكثر س

 
 .17، ص2016مسح القوى العاملة للربع الثا  اهليئة العامة لإلحصاء، المصدر:

ة39 -20بني ) أعمارهم ترتاوح الذين الشباب فئة لإلشارة فإن     السعودية يف ظل العمل قوة ميثلون ثلثي (،س

سبة الشباب ميثل الذين السكان عدد يف السريع االرتفاع هم آكرب ال اك ضغوطا لذلك فإن،  م  دميغرافية ه

ويا. العمل قوة يف للداخلني العمل فرص ملحة لتوفري وأولوية  س
كومة العام، الرأي تؤرق شائكة قضية السعودي االقتصاد يف البطالة معدالت متثل :البطالة-2  أولوية وتعطي ا

وانب متعددة اسرتاتيجيات وتتبع ة،القضي هلذ أساسية  وزيادة  اإلنتاجية وزيادة سوق العمل إلصالح ا

اص القطاع يف السعوديني توظي  ها على  ،ا اول امتصاص جزء م تل  الربامج االنفاقية  آقلو من 
:2030ضمن رؤية اململكة  دول املوا  ، ولتحليل تطور معدالت البطالة يف االقتصاد السعودي نستعني با

 (2015-2000): تطور معدالت البطالة للسعوديين للفترة(28-3)الجدول رقم

وات  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الس

 8.0 9.1 8.7 8.4 8.0 7.6 6.8 6.5 ذكور

 26.6 26.3 25.4 24.4 23.2 21.7 17.3 17.6 إناث

 11.2 12.0 11.5 11.0 10.4 9.7 8.3 8.1 المجموع

وات  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الس

 5.3 5.9 6.1 6.1 7.4 7.1 6.9 6.8 ذكور

 33.8 32.8 33.2 35.7 33.4 30.6 28.4 29.9 إناث

 11.5 11.7 11.7 12.1 12.4 11.2 10.5 10.0 المجموع

 .2016مسح القوى العاملة للربع الثا  .اهليئة العامة لإلحصاء المصدر:       
ا من      امية، فبعدما كانت ال  ،تتبع تطور البطالة يف االقتصاد السعودي خالل يتضح ل أهنا أخذت وترية مت
ة  %8.1نسبة  تتعدى ة % 11.5إ حدود  ، فقد وصلت2000س ةالقصوى  اذروهت بلغت، وقد  2015س  س
اص يف خلق فرص العمالة يف اململكة ويعزى ذلك ، %12.4بواقع  2011 للمسامهات املتواضعة للقطاع ا

اصة يف االقتصاد السعودي على االستثمارات يف قطاعات  ،العربية السعودية حيث يعتمد أكثر القطاعات ا
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اء والتشييد معتمدين على توظي  العمالة آسيوية  كوهنا آقل أجرا وآكثر الواردة إ داخل اململكة،الب
مل أعباء العمل لساعات طويلة جدا وبأجور جد متدنية.  استعدادا على 

د من وعليه فكلم   ابا على التشغيل وبالتا ا كومة يف سياستها االنفاقية كلما انعكس ذلك إ ا توسعت ا
:  البطالة، والعكس بالعكس، ولتوضيح ذلك نورد الشكل التا

فقات العامة وال (:43-3)الشكل رقم   في المملكة العربية السعوديةبطالة العالقة بين ال

 
دول رقممن إعداد الطالبة المصدر:      دول رقم( 12-3)باالعتماد على ا  (28-3)وا
امي حجم اإلنفاق العام، والبارز يف       ا العالقة بني معدالت البطالة ومعدل ت يوضح الشكل أعال ا

فط هي احملرك آ ااململكة وباعتباره ساسي ٓغلب القطاعات، من الدول الريعية أن  املوارد املالية املتأتية من ال
تائج باعتبار أن املهن  التا  وب ذر يف تفسري ال ابا على التشغيل، مع ا كلما زاد إنفاقها كلما انعكس ذلك إ

ها العمالة الوافدة من دول آسيا وبعض  تل  املهن الشاقة، عادة ما متته اء والتشييد و كثيفة العمالة كالب
فقا  ت يف هذ القطاعات على تشغيل السعوديني.الدول العربية، وبالتا قد ال يظهر تأثري زيادة ال

وات آخرية يعود إ تراجع عدد السعوديني الذين انضموا إ    وعموما فإن ارتفاع معدل البطالة على مر الس
كومي. القوة العاملة  و تباطؤ التوظي  يف القطاع ا

صر : يالخارجعلى بعض مؤشرات التوازن  مومي اإلنفاق الع آثار سياسة الفرع الرابع: اول  يف هذا الع
ارجي   .الوقوف على بعض التأثريات احملتملة على مؤشرات التوازن ا

 تريليون 1,32 حوا اململكة صادرات إمجا بلغت: على ميزان المدفوعاسياسة اإلنفاق العمومي  آثار -1
ة لاير اتج إ إمجا الصادرات نسبة وقد شكلت ، 2014س  كما 47.5%حوا للمملكة اإلمجا احمللي ال

 من  34%نسبته ما الواردات شكلت وقد ،(مليار دوالر 255,36)حوا لاير مليار957,6  الواردات قيمة بلغت

اتج   .اإلمجا احمللي ال
سبة     اري أما بال ة يف هبوطا يف عمومه فقد سجل للحساب ا فاض نتيجة 2014 س  الصادرات إيرادات ا

فطية، ساب تراجع إذ ال اري فائض ا اتجا من%  10.3حدود إ ا ة اإلمجا احمللي ل  املتوقع ومن ؛ 2014س

فاض فائض يكون أن ساب ا اري ا فاض املستقبل يف أكرب ا فط أسعار يف حال تواصل ا   .ال
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ة    اري فائضا مقدار 2014 ففي س ساب ا  بفائض مقارنة مليار دوالر( 76,91) لاير مليار 288,4 سجل ا

فاض السابق، العام يفمليار دوالر(  135,44) لاير مليار  507,9بلغ   الفائض نسبة ، وبلغت% 43.2مقدار با

اتج  بلغت السابق حيث العام يف عليه كانت مما أقل نسبة وهي فقط، % 10.3اإلمجا احمللي من ال

اتج من % 18.2حوا فاض هذا ويرجع 2013. يف اإلمجا احمللي ال ساب يف سجل اال اري ا  إ ا

فاض فطية الصادرات قيمة ا ة  مليون دوالر( 321,888)لاير مليون 1207,080 من ال  1066,590 إ 2013س

ة مليون دوالر( 284,42) لاير مليون سبة 2014 س فاض وب حو تقدر ا    من الواردات زيادة وكذلك %11.6 ب
ة مليون دوالر( 229,90) لاير مليون  862,128 مليون دوالر(  255,38لاير) مليون 957,686 إ 2013 س

ة سبة ، 2014س حو تقدر زيادة وب اري  .%11 ب ا تطور امليزان التجاري وامليزان ا دول أدنا يلتخص ل وا
 (.2015-2000)للمملكة العربية السعودية خالل الفرتة املمتدة بني س 

 (مليون لاير)الوحدة:    : ميزان الحساب التجاري والجاري للمملكة(29-3)الجدول رقم  

وية متعددةباالعتماد على  المصدر: قد العريب السعودي ، تقارير س  تقديري (1)           .مؤسسة ال
دول أعال أن      ا من ا اململكة العربية السعودية حققت مستويات مرتفعة من فوائض التجارة يتضح ل

فط العاملية خالل الفرتة  اري وذلك على خلفية قوة الطلب يف سوق ال ساب ا ةوا ة إ  2003 س  س
ة  ، 2014 ذ س اري بدأ يسجل عجوزاته م فطية 2015يف حني أن ميزاهنا التجاري وا ، بفعل شدة الصدمة ال

ارجية للمملكة.على صادرات اململكة.  فقات وبعض أرصدة املوازنني ا ركات منو ال  والشكل التا يبني 
فقات العامة والميزان الجاري والتجاري في المملكة العربية السعودية44-3الشكل )  (: العالقة بين ال

 
دول رقممن إعداد الطالبة المصدر:      دول رقم (12-3)باالعتماد على ا  (29-3)وا

وات  2007 2006 2005  2004  2003  2002  2001  2000 الس

 349,985 371,003 337,463 308,255 205,261 159,932 146,949 185,866 ميزان الحساب التجاري

 389,884 419,484 391,219 184,856 87,223 44,524 35,075 53,689 ميزان الحساب الجاري  

وات  (1)2015 (1)2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الس

 200,542- 276,593 507,909 617,864 594,545 250,316 78,580 496,208 ميزان الحساب التجاري

 106,682- 359,873 591,564 690,800 668,426 328,605 149,953 548,134 ميزان الحساب الجاري  
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اهات العالقة بني  ،(44-3)يتضح من الشكل     اغم ا ارجية للمملكة  اإلنفاقت تل  املوازين ا العام و
فقات العامة يساهم يف زيادة الواردات سواء بطريقة مباشرة  غري  آوالعربية السعودية، باعتبار أن جزء كبري من ال

صيصه كتخدمة للمديونيةو  مباشرة، ارجية  كذلك  من خالل ما يتم  ارية(ا فقات ا  )جزء من ال
ذ بداية آلفية،  يف العام الدين ستمرا: على الدين العامسياسة اإلنفاق العمومي  آثار  -2 فاض م اال

ة  حيث  من %1.6 يعادل ما وهو ، دوالر(مليار  11,81) لاير مليار 44,3وا  2014بلغ أد مستوياته س

اتج . احمللي ال ة اإلمجا يا بعد ذلك، وقد وصل هناية س مليار  31.6إ ما يقارب  2016 ليعاود االرتفاع تدر
اتج احمللي اإلمجا بآسعار الثابتة املتوقع% 12.3 تهنسبما ثل مبا مي مليار دوالر(، 8,43) لاير ة ةمن ال  س

تم متويل باقي العجز بالسحب من يو  ،مليار دوالر( 1,44) مليار لاير 5.4 عمومي تقارب دين دمة و، 2016
ارية، وهو ما يعكس أ مع العلم أن خدمات الدين و االحتياطي العام للدولة. فقات ا قساطه تدخل ضمن ال

تعتمد على دورية املوازنة التأثري املتبادل بني سياسة اإلنفاق وتفاقم الدين يف أوقات آزمات يف الدول ال 
تل  برامج  اإلنفاق العام يف ظل  شح املوارد املتاحة يشجع على اللجوء إ  العامة،  فمن جهة مواصلة 
هاية إ تفاقم الدين العمومي، ومن جهة أخرى تسديد يضغط  دات ما يؤدي يف ال القروض العامة وطرح الس

ود أعبا ا تطور الدين العام خالل على موازنة الدولة وبآخص يف ب دول املوا يعكس ل د الدين العام، وا
 .(2017-2000) الفرتة

اتج المحلي  :(30-3)رقم جدولال   (2017 -2003)للفترةتطور الدين العام ونسبته من ال

قد العريب السعودي ، : المصدر    وية مؤسسة ال  . 2017اإلحصائيات الس

واتالدين العام للمملكة العربية السعودية تباين ملحوظ على مدى القد شهدت مستويات      .السابقة لس
ة سجلت اململكة أنفبعد  ه يف عام دين أعلى 2002 س  182,72) لاير مليار 685,2 حيث بلغ حوا ،تار

وهو ما و مليار دوالر(  اتج من %96.9 ميثل  ، احمللي ال كومة يف  فقد اإلمجا على مدار  فيضهحت ا
وات  مستوياهتا يف العام  دأبلغت  و آخرقيمة الدين العام يف الرتاجع عام تلو  أخذت، حيث املواليةالس

سبة مليار دوالر( 11,73) مليار لاير 44 وا 2014 اتج احمللي %2 ال تتعدى فقط وب ام للملكة. من ال  ا

ة      ذ س سبة فاقت الـ أخرى، حيث االرتفاع مرة  الدين العام فقد عاود  2015أما م عن  %200قفز ب
 إصداروجاءت مجيعها من خالل  ،(مليار دوالر 38,4) مليار لاير 144 حوا بلغإذ ، 2014يف  مستوياته

لية بـ دات  كومة لس ة (مليار دوالر 26,13) مليار لاير 98 ا  10واصل مستوياته القياسية يف كما .2015 س

وات المؤشر/  الس  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 225 237 267 366 475 617 660 685,2 قيمة الدين العام )مليار لاير(

اتج المحلي الخام  16 13.3 18.7 28 10 66 83 96.9 نسبته من ال

وات المؤشر/  الس  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 433 316.5 142.2 44.3 60.12 83.8 135.5 167 قيمة الدين العام )مليار لاير(

اتج المحلي الخام  16,4 12.3 5.9 1.6 2.2 3 5.4 10 نسبته من ال
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وات خالل  ة س وذلك  ، وبزيادة كبرية عن العام السابق، مليار دوالر( 84,40) مليار لاير 316.5ببلوغه  2016س
تاج حو  إلصدار ك لية ب دات  مليار لاير  37.5 يقارب إ ما إضافة، مليار دوالر( 23,73)مليار لاير 89س
دات دولية مليار دوالر( 17,87)مليار لاير 67ديون خارجية ومليار دوالر(  10)  .س
شاط امللحوظ للحكومة يف  إن     دات احمللية  إصدارال والس ا  وع من  واال زيادة االستثمار يف هذا ال
دات  إسيساعد الشركات واملؤسسات   على املؤسسات املالية يزال يقتصر الدين والذي ال أدوات ا للس اال

 جديدة لتمويل توسعاهتا. أسهم إصداراملال من خالل  رأسبديال عن رفع 
 بادرات املالدين العام بوزارة املالية والذي يعد أحد أهم  إدارةمكتب  إنشاء بإعالن  وزارة املالية وقد قامت    

كومية ال تستهدف ة على املدى القصري  ا تأمني احتياجات اململكة من التمويل بأفضل التكالي  املمك
يث تكون املتخاطر متوافقة مع السياسات املالية يف اململكة.  إدارة إسرتاتيجيةكجزء من و  واملتوسط والبعيد 

كومية بشقية  أدواتتطوير سوق  وال تقتضيالدين  تقرر تسجيل خاصة بعد أن   والثانوي، آو الدين ا
صة السوق املالية السعودية "تداول" وبشكل  إصداراتوإدراج وتداول  ي،الدين العام عرب م حيث سيتم  تدر

قيق رؤية اململكة  وذلك ضمن والتداول اإلدراجالبدء مبرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحل   . 2030تطبيق و
سب بيان امليزانية  وات فإن ، 2017ة لس و القادمة  آربعإسرتاتيجية الدين العام متوسطة املدى خالل الس
 :ترتكز على ما يلي

اتج احمللي  %30 يف حدودسق  ملستوى الدين العام وضع  - ةلول  اإلمجامن ال  ؛ 2020 س
وات  - وي خـالل الس  ؛القادمة  آربعاقرتاض أو إصدار دين عام بشكل س
فاذ إ  - ويع مصـــادر التمويل وآدواتالعاملية املتختلفة  آسواقال  ؛التمويلية املتختل  وت
ويع أدوات الدين املصدرة وإصدار  - الشريعة كالصكوك داخل وخـــارج  أحكامال تتوافق مع  آدواتت

 ؛اململكة
ويع - اجة وأوضاع  لةالعم ت سب ا  .آسواقاملصدر هبا الدين لتشمل غري الريال 

 :اإلمارات العربية المتحدة في مومي اإلنفاق الع آثار سياسة: الثالثالمطلب 
فقات   احي مجيع على بارزة آثار العامة لل ياة م يف دولة اإلمارات العربية  االجتماعية ة واالقتصادي ا

حاول إبراز بعض التأثريات على أهم مؤشرات التوازن االقتصادي.  املتحدة، وفيما يلي س
اتج المحلي الخام نمو ثار سياسة اإلنفاق العام علىآالفرع األول:    ال

طقة اقتصاددولة اإلمارات العربية املتحدة ثا أكرب  اقتصاديعترب       مو  ،يف امل حيث سجل أعلى معدالت ال
فط والغاز  عربيا، االقتصادي مو صادراهتا من ال ويع االقتصادي.  والستمرارهاوذلك ل وقد كان يف برامج الت

دول املوا  قيق منوها االقتصادي، وا موية الدور البارز يف  ها وخططها الت تل  برا لسياستها االنفاقية يف 
مو االقتصادي خالل الفرتة  ا تطور معدل ال  .2015-2001يرصد ل
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اتج المحلي اإلجمالي (31-3)الجدول رقم  )مليون دوالر( الو:   2015– 2001لدولة اإلمارات العربية المتحدة  :ال

كوم ،إدارة اإلحصاءات االقتصادية  :درالمص ية والتمويل ا سابات الوط  .يقسم ا
دول أعال أن     اتج احمللي يتضح من ا ام ال مليار  103,312من قفز  لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ا
ة  مليار درهم( 379,412) دوالر ة  مليار درهم( 1359,913 دوالر )حوا مليار 370,296 إ 2001س س
ذ بداية آلفية صاعديةتوتريته  وذلك وفق ،2015 فطية  ، مدعومام تجات ال فط وامل مو القوي لقطاع ال بال

فطي. ة  والقطاع غري ال اء س سبة ، 2009باستث اتج احمللي اإلمجا ب فض فيها ال بسبب تداعيات 5.2%ال ا
يا، غري أنه عاد العاملية آزمة املالية ة  للتعايف تدر ذ س فط ، 2010م سيب يف قطاع ال نتيجة االستقرار ال
فطية االقطاع وقد لعبت ،العاملي االقتصاد وانتعاش مو،  دورا كبريا  ت غري ال ريك عجلة ال من خالل يف 
ح ة 284,709) مليار دوالر 77,525حيث ارتفعت من  املسجل، تصاعديال اها م إ  2001 مليار درهم( س

ة  1040,656) مليار دوالر 283,296 قيقية إ بآسعار ، ليصل منوها2015مليار درهم( س ة 3.6%  ا س
فطي ،  3.8%مقابل نسبة منو بلغت ، 2016 قيقي للقطاع ال اتج احمللي اإلمجا ا سجل منوا يف حني أن ال
مو مع الزيادة يف مستوى  ،2016يف  5%، يف مقابل نسبة منو بلغت %2.4 تهنسب فط   إنتاجويتماشى هذا ال ال

:  كما يوضحه الشكل املوا
فط في  :(45-3)الشكل رقم  اإلمارات العربية المتحدةمعدل أسعار برنت العالمي وعرض ال

 
وي للمصرف املركزي اإلمار  التقريرالمصدر:       https://www.centralbank.ae .على املوقع:،  17، ص 2016يت، االس

وات  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 الس

اتج المحلي اإلجمالي  475 315 916 257 117 222 617 180 824 147 346 124 816 109 312 103 ال

اتج المحلي اإلجمالي  ال
فط الخام  024 199 687 170 132 139 744 118 778 104 092 93 301 84 525 77 عدا قطاع ال

اتج المحلي اإلجمالي  ال
ة  )بآسعار الثابتة لس

2007) 

177 736 182 061 198 083 217 033 227 570 249 957 257 916 266 148 

وات  2016 *2015 *2014 *2013 2012 2011 2010 2009 الس

اتج المحلي اإلجمالي   296 370 958 401 598 388 432 373 526 348 185 286 547 253 ال

اتج المحلي اإلجمالي  ال
فط الخام  عدا قطاع ال

184 979 195 895 211 499 226 618 244 028 263 800 283 364 
 

اتج المحلي اإلجمالي  ال
ة  )بآسعار الثابتة لس

2007) 

252 194 256 319 269 668 287 985 301 603 310 893 322 575 
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اتج احمللي  ،(45-3)من خالل الشكل   فط ونسبة منو ال ا االرتباط القوي بني نسبة منو إنتاج ال يتضح ل
سبة حيث شهد ،اإلمجا فط منوا  ب ة يف %  4.1إنتاج ال ة يف % 3.1مقارنة بـ  ، 2015 س يعكس  ما  2016 س

ة  املسامهة القوية اتج احمللي اإلمجا يف س فط يف منو ال ة ، 2015لقطاع ال . ومن جهة 2016مقارنة بس
وا  دأخرى،  فطي الذي يسهم  اتج احمللي اإلمجا االمسي28%أن القطاع غري ال قد تباطأ  من إمجا ال

سبة فقط   2.7،حيث بلغ نسبة 2016منو بشكل كبري يف   . 2015يف  3.2مقارنة ب
قيقة    اك يف ا ابية ه فطيـة   تال سامه العديد من العوامل اال شيط القطاعات االقتصادية غري ال يف ت

اتج احمللي اإلمجا وات الدراسة وزيـادة مسامهتها يف ال فط يف مقدمتها ، يأيتعلى مر س الذي  ارتفاع أسعار ال
ديدة  علىزيادة اإلنفاق أدت إ العوامل ال  يعد من وال  سامهت  العديد من التوجهات واملشروعات ا

اتج، لعل الشكل أدنا  منو قطاعات اقتصادية أخرى، ما يعكس جليا فقات على ال آثر الذي متارسه ال
ا حملة عن ذلك:   يعطي

اتج المحلي اإلجمالي في اإلمارات 46-3الشكل رقم)     فقات العامة وال  العربية المتحدة(: العالقة بين ال

 

دول  المصدر :    دول( 14-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (31-3)وا
دول رقم       ا ا فقات العامة يف و  اتج احمللي اإلمجاال معدل منوتطور ، (46-3)يرصد ل معدل منو ال

هم، حيث يتضح  جليا  (2015-2001)خالل الفرتةاإلمارات العربية املتحدة  اغم بي ا سواء يف مستوى الت
فاض، اتج،  االرتفاع أو اال فقات أكثر شدة مقارنة مبعدل منو ال ولو أن مستوى التذبذب املسجل يف ال

فز الدولة على  رفع مستويات اإلنفاق)راجع ظاهرة  ام  اتج احمللي ا امي ال ها، فت ظر لألثر املتبادل بي بال
فقات( فط، وكذلك زيادة  ، وهو ما دأبتتزايد ال امي الكبري ٓسعار ال عليه اإلمارات العربية  يف ظل الت

ام.  اتج احمللي ا  اإلنفاق يسهم يف تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، فيزداد ال
 :التضخم : أثار سياسة اإلنفاق العام علىالثانيالفرع 
ر االقتصادلدولة اإلمارات ترتكز أساسا على  االقتصاديةإن السياسة     ية القائم على قوى السوق  ا  املب
 انفتاحا واندماجا مع حركة االقتصادياتاإلمارايت من أكثر  االقتصادولكون  ،تفاعل قوى العرض والطلب على
حيث أن مستويات التضتخم تتحدد  ،بواقع حال آسواق احمللية والعامليةكثريا   فهو يتأثر  ،العاملي القتصادا

لي اهني  د أن التوسع يف السياسة االنفاقية كان هلا دورا بارزا يف  وبالرتكيز على الواقع احملليوخارجي،  با
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قود  املتاحة للتعامالت.  ا زيادة السيولة وال دول املوا يرصد ل تطور معدالت التضتخم و الرقم القياسي وا
 العام ٓسعار املستهلك لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 (: تطور معدالت التضخم و الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك لدولة اإلمارات 32-3الجدول رقم)           
      

 

 

 

 

        

    
 
 
 
 
 
 

كومي - اإلماراتية إدارة اإلحصاءات االقتصاديةباالعتماد على :  المصدر :          ية والتمويل ا سابات الوط  .قسم ا

ا جليا أن     ، يتضح ل دول أعال ادا ملعطيات ا  خالل الفرتةاإلمارات العربية املتحدة التضتخم يف  معدل است
فاض متأثر  ، تراوح(2001-2016) شاطيرك ابني االرتفاع واال وبتداعيات  والسياسة االنفاقية االقتصادي ة ال

ليا االقتصاديةآزمات   سجل معدل حيث  .العاملية ال كانت هلا انعكاساهتا على مستويات آسعار عامليا و
ة % 2,8 ما يقاربالتضتخم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  اهات تصاعدية بعدها، ليتتخذ 2001س  بني  ا

ة ة يف  قد بلغو ،  2008و  2005 س ة  6.2%بـ  قارنةم %12.3  و2008 س  االرتفاع هذاويُعزى  ،2005س
ه مية، و  إ  يف جزء مهم م فاضالتوسع يف اإلنفاق العمومي من خالل خطط الت الدوالر مقابل  قيمة ا
فطية املستوردة ، باإلضافة لالعمالت الرئيسية ال مت تسعريها باليورو أو بالني خاصة زيادة أسعار السلع غري ال

، وزيادة ضغوط الطلب احمللى ية اإلسرتلي ارات  ارتفاعوبالرغم من أن  ،اليابا وا أسعار الغذاء واإل
ت تأثري وآمالك أسعار العقارات  ارتفاعسامهت يف التضتخم إال أن  الوالتضتخم املستورد من العوامل 

ه االقتصادياتآزمة العاملية ال أدت إ تراجع كبري يف  امية م  ،وتراجع حجم الطلب العاملي املتقدمة وال
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فاض كبري يف مستويات آسعار فقد تراجع معدل التضتخم إ مستويات متدنية وصلت  وبالتا حدوث ا
ة  1.6%  إ حوا ة 0.9%وحوا 2009 س   ؛20101 س

مو  اهات التضتخم  وعالقته ب ا ا فقات العامة. والشكل التا يلتخص ل  ال
فقات العامة والتضخم في العالقة ب :(47-3)الشكل رقم   اإلمارات العربية المتحدةين ال

 
دول ) المصدر :                 دول (14-3من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (32-3)وا

موية  اإلنفاقالتوسع يف سياسة  أنيتضح من الشكل أعال      طط الت تل  الربامج وا العمومي من خالل 
ها  أدت امي معدالت التضتخم، إيف جزء م حيث بلغ   ،2008و 2007س  بنيويتضح ذلك جليا  ت

علها  خاصة يف ظل انفتاح دولة اإلمارات على االقتصاد(%12التضتخم مستويات قياسية )حوا  العاملي ما 
 عرضة للتضتخم املستورد.

وات آخرية  نهإف لإلشارة    ذخالل الس ديدا م ة  و  3 يفله  بأد وترية معدل التضتخم منا، 2016س
وات،  ة خالل 4% ، مقارنة مبعدل منو 1.6% ـبـ حيث قدر معدلهس ة خالل 2%  عدلومب2015 س  2014.س

مو  دومن أهم العوامل الدافعة ل وات آخرية  وارتفاع أسعار السكن ، 4%وا  أسعار التعليم زيادة يف الس
سبة والكهرباء وامليا ادق واملطاعم 3% وآحذية واملالبس 4% والغاز ب خالل العام، كما 2%  مبعدل والف

سبة ارتفعت أسعار خدمات الصحة سبة وأسعار 1.7% ب سبة والتبغ1%  آغذية واملشروبات ب ما ، 1.5% ب بي
سبة وعة ب سبة وآجهزةوالرتويح والثقافة ، %1 زادت أسعار سلع وخدمات مت زلية ب هما.  لكل %0.3  امل م
قل فضت أسعار ال انب اآلخر، ا سبة، 4.5% وعلى ا .  وتراجعت أسعار االتصاالت ب

2
%0.81   

 البطالة التشغيل و : أثار سياسة اإلنفاق العام علىالثالثالفرع 
ادنا      ك الدو  است ظمة العمل الدولية والب إمجا القوى العاملة بدولة اإلمارات العربية فإن إ تقديرات م

ة 15 سن )أل  من إمجا عدد السكان 6330.54  بلغ حوا املتحدة  ة  يف (فما فوق س ، ويصل  2016س
و معدل املشاركة يف القوة العاملة ة15  عدد السكان الذكور يف سنمن إمجا 91%  الذكور  وما فوقها،  س

و كما يصل معدل املشاركة يف القوة العاملة  15 يف سن)من إمجا عدد السكان اإلناث 42%   اإلناث 
                                                 

 ، قطاع شـؤون السياسـات االقتصاديـة إدارة التــتخطيـــط ودعـــــم القــــرار  العربية املتحدة اإلماراتبدولة  وزارة االقتصاد تقرير التطورات االقتصادية واالجتماعية  1
 .58ص ، 2012 إصدار، 2010-2005

وي التقرير االقتصادي وزارة االقتصاد،   2  33، ص 2017الس
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ة و(وما فوقها س ة15  عدد السكان يف سن من إمجا77%  ، وبلغ معدل املشتغلني  فما فوق، وتراجع  س
و اإلمجا بدولة معدل البطالة ة إمجا القوة العاملة  من1%  اإلمارات العربية املتحدة إ  عن  2016 س
ة  4%  مستوا البالغ  .اإلماراتتطور معدل البطالة يف دولة والشكل املوا يوضح ، 2009 س
 في اإلمارات العربية المتحدة تطور معدل البطالة(:48-3)الشكل رقم       

 

ك الدو المصدر:    من إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات الب
تعتمد على مرونة معظم القطاعات وقدرهتا على الصمود  القوى العاملة باستيعاإن قدرة سوق العمل على   

أما عن تركيبة العمالة يف  .الذي عرفته دولة اإلمارات مؤخرا يف التوظي  رغم التباطؤ االقتصادي واستمرارها
: دول أدنا  اإلمارات فيمكن تلتخيصها يف ا

 2016-2014العمالة في دولة اإلمارات بحسب القطاع  :تركيبة(49-3)الشكل رقم     

 
               Emirates-Arab-East/United-https://www.globalpropertyguide.com/Middle    

اء اإلنفاق على  يتضح من الشكل أعال أن    من إمجا عمليات  %33 يستحوذ على حوا جعلهقطاع الب
سبةالتوظي   ة 2016يف  3.7% زيادة قدرها من طلبه للعمالة ب و مشابه، فإن سوق   2015 مقارنة بس وعلى 

سبة  %11العقارات الذي يستحوذ على حوا  من إمجا عمليات التوظي  زاد من الطلب على العمالة ب
ة  6.3% ة 2016س د  .2015 مقارنة بس د من البطالة،  والشكل  اإلنفاقسياسة  أنما يع  تساهم يف ا

هما  .التا يربز العالقة بي

https://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/United-Arab-Emirates
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فقات العامة 50-3الشكل رقم)  في اإلمارات العربية المتحدة ومعدل البطالة(: العالقة بين ال

 

دول  المصدر :                دول( 14-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (32-3)وا
عكس على رفع أو خفض   أن، (50-3)يتضح من الشكل رقم     فقات العامة ي كل تذبذب يف معدل منو ال

ة  دما تراجع 2009معدالت البطالة، ويتضح ذلك جليا س  )تداعيات آزمة العاملية(بشكل الفت اإلنفاق، فع
امي كبري ملعدالت البطالة إ أدى ة ت ذ س دها بلغت مستويات جد متدنية م امي  2012، يف حني  كم الت
 بري ملتخصصات الربامج االنفاقية. الك

 :ميزان المدفوعات الفرع الرابع:أثار سياسة اإلنفاق على 

ارجي  امليزان التجاري يعترب    ال تتأثر بالسياسات وامليزان الكلي للمدفوعات من أهم مؤشرات التوازن ا
ا   تهجها الدولة، وبتفحص مية ال ت  اإلمارايت للميزان التجاري وميزان املدفوعاتاالنفاقية، وبرامج التطوير والت

ابية  طوال فرتة الدراسة   ا على التطور الكبري يف أرصدهتم، خاصة  امليزان التجاري الذي سجل أرصدة ا وقف
يات القرن املاضي، وال جعلت  ذ تسعي تيجة لسياسة االنفتاح ال انتهجتها اإلمارات العربية املتحدة م ك

طقة  ع ها م رة ال مت م اطق التجارية ا ا ،إنشائهابور للتجارة الدولية، وكذا للم دول أدنا يلتخص ل  وا
 ذلك.

 الوحدة: مليون دوالر    2016-2000 اإلماراتيرصيد  ميزان المدفوعات تطور  (: 33-3)رقم الجدول

 ، 2017، 2012، 2004،2007التقرير االقتصادي العريب املوحد من إعداد الطالبة باالعتماد على: :المصدر 
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ا من     دول يتضح ل اء  ظلإلمارايت االكلي امليزان  أن (33-3) ا ةيتمتع بفائض  باستث ة 2002 س  ، مث س
تاج ل 2009 فط واملواد آو  على وتبعاتهاالقتصاد  العاملي  الذي عرفهلركود ك ، حيث لية آخرىأسعار ال

سبة  فض الفائض ب اتج احمللي اإلمجا% 18.7مليار دوالر ، مبا ميثل  42.1ليبلغ % 33ا مث عاودت  من ال
مو مرة أخرى.  و ال  الصادرات 

فطية آخرية،  امليزان الكليلقد حافظ      وات الصدمة ال ايب يف س بالرغم من اإلمارايت على رصيد اال
ة تراجعه  ة  2016يف س فاضه 2015مقارنة بس ، كما يتضح ذلك جليا يف رصيد امليزان التجاري الذي رغم ا
ة  ذ س د من تأثريات يف ااملتحدة ( اإلمارات العربية نسبيااح )، إال أنه ظل موجبا، ما يدل على 2014م

ارجية فطية على توازناهتا ا  .الصادرات ال
  : وردها يف الشكل أدنا فقات العمومية برصيد مدفوعاهتا  الكلي وامليزان التجاري ف  أما فيما يتعلق بعالقة ال

فقات العامة ورصيد (: 51-3)الشكل رقم                الكلي والميزانالتجاري  الميزانالعالقة بين ال

 
دول  المصدر :                دول (14-3)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا  (33-3)وا

اغم مع تطور أرصدة      يتضح من الشكل أعال أن توسع اإلمارات العربية يف سياساهتا  االنفاقية كان مت
عملية ربط  الذي متارسه إ آثرميزان املدفوعات ورصيد امليزان التجاري، ويعود  جزء من ذلك للتأثريات 

ة ذ س ة . 1998 الدرهم اإلمارايت بالدوالر آمريكي م ذ س فقات العمومية م رافقها   2013كما أن تقييد ال
تل  مكونات  تقلص يف رصيد امليزان التجاري، وهو دليل على حجم آثر الذي ال زالت متارسه الدولة على 

ه انعكس حيث االقتصاد،  على  حافظتلكن رغم ذلك  اإلماراتية.لى تراجع حجم الصادرات ع جزء م
ابية  هاأرصدة ا ارجية ملوازي وع من املرونة يف مواجهته ملتختل  ا ، ما يع أن االقتصاد اإلمارايت يتسم ب
 وآزمات اإلقليمية والعاملية. تاالضطرابا
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 خالصة الفصل:

ا     زائر و كل من   أنإ  هذا الفصليف هناية  توصل  اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدةا
ذ بداية آلفية الثالثة  انتهجت اإلنفاق العمومي  على التوسع يف  بآساسارتكزت ، سياسة مالية توسعيةم
تاج  فط يف آسواق الدولية الذي عرفته الكبري لالرتفاعك ص  ا ،أسعار ال ذ ال ة لثا من سإال أن اهنيار م
صصات االنفاقية معلى توجهاهتكانت له تداعيات وخيمة  2014 تثمارية وسياسات تل  الربامج االس و

قاط التالية:   .الدولة العمومية تائج يف ال  وعموما ميكن حصر أهم ال
فقات العمومية شهدت - فطية ال وات آخرية، ما جعل العوائد ال امي غري مسبوق يف الس   يف الدول الثالث ت

فط آخرية  ال تيف ظل  اهبة متطلبات متويلها؛تقلبات أسعار ال  قوى على 
زائر  تسجل  - ذ) يتم تغطيتهيف رصيدها،  كبريعجز حسايب  ا ة م  من خالل االقتطاع من( 2006 س

دوق ضبط املوا طر تفاقم رد، لكنأرصدة ص فذ أن بعد أكثر فأكثر ا دوق قبل هناية  أست رصيد هذا الص
ة  فس إل ؤشر،  وهو ما ي2017الثالثي آول من س مكانية تواصل هذا العجز يف حالة استمرار اإلنفاق ب

فطية الوترية السابقة، للجباية البرتولية  موازنة الدولةاستمرار تبعية  يف ظل خاصة؛ وتواصل التذبذب يف السوق ال
 ؛2018 - 2000 كمتوسط فرتة  %55بأكثر من 

تم   - فطية؛  ما  تاج لرتاجع العوائد ال وات آخرية ك سجلت موازنة اململكة العربية السعودية عجزا يف الس
 عليها البحث عن مصادر متويلية بديلة؛

فط  العوائد شكلت - و إيرادات اململكة السعودية  من 90% و يةال ما ،إيرادات صادراهتا من 85% و  بي

فط قطاع يشكل اتج إمجا من 40% من أكثر ال  للملكة؛ الكلي احمللي ال
ــصر  إيراداتيعتمــد اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة بــشكل كبيــر علــى  - فط الع فط، إذ ميثــل الــ  الرئيسالــ
مويــة كبيــرة شــملت جوانــب اق عوائد أسهمتقــد و الدولة،  إيراداتفــي  ــاء قاعــدة ت  واجتماعية تصاديةفــي ب
اعية مشاريع من  واسعة  ؛متطورة تية  وب ص
قدي واملا  يف - تل  مؤشرات التوازن ال فطية آخرية هشاشة  زائر و أثبتت آزمة ال اململكة العربية  ا

تل   آثارحيث كان لتقييد سياسة اإلنفاق   السعودية وبدرجة أقل يف اإلمارات العربية املتحدة؛ متفاوتة على 
 .مؤشرات التوازن االقتصادي

فقات العمومية يف الدول     امي ال اصل مما سبق أن ت التوسع يف  إ يف العقديني آخريني مردالثالث  وا
موية، ال متتد على املدى املتوسط والطويل، يف حني السياسة ا ها الت تل  خططها وبرا النفاقية  يف إطار 

تم على هذ الدول  فطية ال ال تتسم باالستدامة، ما  أن متويل نفقاهتا يعتمد بدرجة كبرية على العوائد ال
وكمة يف سياستها االنفاقية وتوجهاهتا،  وال ويع مصادرها التمويلية وهذا ما ضرورة تب مداخل ا عمل على ت

حاول التطرق إليه يف الفصل املوا  .س



قدية والمالية .......: الرابعالفصل        الثالث في الدول نحو حوكمة اإلنفاق العمومي لتحقيق التوازنات ال
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 تمهيد:

و الشك أن     فاظ على السعي  قدية واملالية للدولة يعترب من أمسى ما تصبوا ا  إليه التوازنات ال
تلف أدواهتا وآلياهتا،  ، االقتصاديات املعاصرة السياسات االقتصادية ال أثبتت فعاليتها و وذلك من خالل 

مالزمة لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية خاصة  أوقات آزمات واالضطرابات الدورية ال أضحت 
قيق توازناهتا  دول الريعيةال دورية سياسة املوازنة  أن واالجتماعية، إال وريا   فط فيها دورا  ال يلعب ال

قديةو  املالية ظرية االقتصادية ذات  هبذ السياسةطن التدخل اجعلت مو  ال رجات ال تلف إ حد كبري عن 
ذ  ما عايشته شاهد على ذلكوخري الصلة؛  زائر واململكة العربية السعودية و اإلمارات العربية املتحدة م ا

فطية   .(2014)آخريةالصدمة ال
زائر واململكة العربيملوازنة   الشديدة ساسيةان إ      لسعر  ة السعودية واإلمارات العربية املتحدةكل من ا

فط  السوق الدولية جعل  ة لتقلبات سياستها االنفاقيةال ، وتتجه هرهي ، حيث تتوسع  أوقات رواج أسعار
ذ بداية آلفية، حيث توسعت   و تقييد سياستها االنفاقية  أوقات ركود وتراجعه، كما هو مالحظ م

موية  كثريا  سياستها االنفاقية من خالل العديد من الربامج هذ الدول   طط الت د حدوث  الضخمةوا ع
سارعت لتب إصالحات عميقة ملاليتها العمومية  حني ، طفرة  أسعار طيلة العقد آول من هذا القرن

ة قدية واملاليةه ومعا فطية شاشة توازناهتا ال ا السوق ال د ا ذ  ودركال و ع ة م صف الثا من س ال
فطية بأكثر من  مداخليهابرتاجع  واقرتاهناتواصل سياستها االنفاقية بوترية عالية  خاصة  ظل ،2014 ال
كامة  سياساهتا االنفاقية،ترشيد نفقاهتا و  ضرورة طرح فكرة مما ،50% آوضاع  متاشيا مع وذلك قيق ا

قدية واملالية املستّجدة فاظ على توازناهتا ال حاول التطرق إليه  هذا الفصل،  .مبا يكفل ا حيث وهذا ما س
 املباحث التالية:مت تقسيمه إ 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

قدي تقييم مقارن ألهم مؤشرات: المبحث األول       ؛في الدول الثالث والمالي التوازن ال
  الثالث؛تحليل مقارن لسياسات اإلنفاق العمومي في الدول  المبحث الثاني:     
 تشخيص توجهات حوكمة السياسة االنفاقية في الدول الثالث؛ المبحث الثالث:     

 اإلنفاق العمومي للحفاظ على التوازناتترسيخ حوكمة  متطلبات المبحث الرابع:     
قدية  والمالية   .ال
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قدي هم مؤشراتمقارن ألتقييم المبحث األول:   في الدول الثالث والمالي التوازن ال
A comparative assessment of the most important indicators of monetary and 
financial balance in the three countries 

فط، إن ارتباط متويل االقتصاديات      قدية واملالية عرضة ٓي جعل من توازناهتا الريعية بعوائد أسعار ال ال
فطية الدولية، والسؤال الذي يتبادر إ أذه دث  السوق ال ا هو   اتقلب  زائر،   حافظت كيفن كل من ا

فط؟  قدية واملالية  ظل اآلثار الوخيمة الهنيار أسعار ال السعودية، اإلمارات العربية املتحدة على توازناهتا ال
فرد كل م حاول هذا املبحث  و  ؛وطية إزاء ذلك؟ بإسرتاتيجيةها وهل ت  التوازناتٓهم تقييم مقارن س

قدية املالية  الدول الثالث فط وذلك  ظل، ال  .الدورات السعرية لل
فط في اقتصاديات أهميةالمطلب األول:    الدول الثالث ال

The importance of oil in the economies of the three countries 
زائر واململكة العربية السعودية    فط أمهية بالغة  اقتصاد كل من ا سواء من  واإلمارات العربية املتحدة، يكتسي ال

اتج ، ويعود ذلك العامة مسامهته  متويل املوازنةأو من خالل أو صادرات الدولة  الوط خالل مسامهته  تركيبة ال
قيقية لإلمكانيات  ا وزها هذ الدول، وال ميكن قياسها باستخدام العديد من  ا فطية ال  املؤشرات بعضها ل

ه، جم إنتاجه واحتياطات الدولة م دول أدنا والبعض آخر يتعلق مبستهلكاته  يتعلق  وصادرته، و ا
زائر واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة.   فطية  كل من ا  اول إبراز  اإلمكانيات ال

فط قياس اإلمكانياتمؤشرات  أهم (: تطور 1-4الجدول رقم)  في الدول الثالث يةال
وات                                    الس

فطمؤشرات                                سوق ال
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وات. المصدر: وية لألوابك لعدة س  من إعداد الطالبة باالعتماد على :التقارير اإلحصائية الس
ا من     دوليتضح ل فط يكتسي أمه ،(1-4) خالل ا ظر  هذ ية بالغة أن ال االقتصاديات بال

وز ل فطية ال  الدول الثالث، خاصة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة  هاإلمكانيات ال
زائر، فإذا أخذنا مؤشروبدر  د اململكة العربية جة أقل ا  266حوا على وز  السعودية االحتياطات املؤكدة 

وز اإلمارات العربية املتحدة على حوا  زائر على حوا  97مليار برميل، كما  وز ا مليار برميل،  حني 
تج اململكة العربية السعوديةمليار برميل، كم 12 -2008)ألف برميل كمتوسط للفرتة املدروسة 9329 ا ت

فط  2969واإلمارات مبتوسط  ،(2016 زائر، ألف برميل، مع تسجيل تذبذب وترية إنتاج ال حيث  ا
             ؛كمتوسط للفرتة املدروسةألف برميل   1203.5 هاءسجلت ز  
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در      ا  اإلشارةو فط مل يكن  معزل  إنتاج أن إه ال يعرفها االقتصاد  واالضطرابات آزماتعن ال
اء آزمة املالية ، فٓخرىمن فرتة  العاملي زائر متوسط إنتاج  سجل 2008أث فط  ا  1.35من  تراجعال

ةمليون برميل/يوم   ةمليون برميل/يوم  1.22إ  20081 س فض متوسط إنتاج السعودية 2009 س ،كما ا
وات، أما اإلمارات فقد  8.2مليون برميل/ يوم إ حوا  8.53من  %4مبعدل  مليون برميل/يوم لذات الس

ةمليون برميل/يوم  2.57انتقل إنتاجها من  ةمليون برميل/يوم  2.24إ  2008 س امي مث عاود. 2009 س  الت
ذ ة م فط، إضافة إ املسجل  رتفاع نتيجة اال ،2012 س فط العاملية وارتفاع الطلب العاملي على ال أسعار ال

فذها هذ الدول  .2توسيع مشاريع الطاقات اإلنتاجية ال ت
فط خالل        ةهذا وقد ارتفع معدل إنتاج ال ألف برميل /يوم ، أي  104 كل اإلمارات بواقع  2016 س

سبة قاربت  وا   ، و%3.5ب سبة  268السعودية  تصدرة بذلك دول العامل م  ، %2.6ألف برميل/يوم أي ب
فط للعام زائر من  .الثا على التوا  إنتاج ال فط  ا فض إنتاج ال ة 1.16 املقابل ا  مليون برميل س

ة  1.15إ  2015 سبة  2016مليون برميل س  . 1%أي ب
الدول العربية عموما والدول الثالثة خصوصا، فمن املعلوم أن  الطاقة استهالك إمجافيما يتعلق ب أما     

فط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباهتا من الطاقةتعتمد  حيث يشكل هذان  ،اعتماد شبه كامل على مصادر ال
، نظرا حملدودية حصة املصادر 2016من إمجا استهالك الطاقة  الدول العربية عام % 98.3املصدران حوا 

الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك   تستمر ومن املتوقع أن، آخرى املتمثلة بالطاقة الكهرومائية والفحم
  .3التعاظم بالتزامن مع التزايد املضطرد الستهالك الطاقة

د أن اململكة العربية السعوديةوعلى صعيد الدول      ماليني برميل نفط  4تستهلك أكثر من  الثالث 
 وهذا قريب من اإلمارات ،ثلث إمجا إنتاجها من الطاقة حوا حاليا أهنا تستهلك يأ ،مكافئ باليوم

زائر اللتني تستهلكان  تج فاململكة ،بالكميات ثلث إنتاجهما من الطاقة، ولكن مع الفرق حواوا  حوا ت
وهذا يدل على أن  ،مليون برميل نفط مكافئ باليوم حوا وتستهلك ،مليون برميل نفط مكافئ باليوم 3.5

زائر بأربع مرات، وكذلك استهالكها للطاقة أعلى بأربع إنتاج اململكة للطاقة مرات من  أكرب من إنتاج ا
زائر.  اك عالقة وطيدة استهالك ا ع ا ارتفتواصل قد هذا و  .االستهالك نتاج وارتفاعبني ارتفاع اإلأي أن ه

                                                           

قد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد   دوق ال .97، ص2010ص 1  
قد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد  2 دوق ال  94، ص2013ص
هائي، أفريل  3 فيذ اإلطار االسرتشادي العريب لتحسني كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكها لدى املستهلك ال  03، ص 2013تقرير حول تطور ت

 http://www.rcreee.org/sites/default/files/neeap_annual_report_2013.pdf :متوفر على الرابط
   بيانات للمركز السعودي لكفاءة الطاقة إ أن استهالك اململكة سيصل    استهالك الطاقة خاصة الكهرباء، وأشارتتعا السعودية من ارتفاع كبري

ا %من حجم إنتاج البرتول؛ إذا مل يتغري منط استهالك الطاقة 50إ  2030  .ا
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ة استهالك الطاقة بشكل كبري  السعودية ألف  69)بـ  واإلمارات ،(ألف ب م ن ي89 ) مبقدار 2016 س
زائر  ،ب م ن ي( دودة  ا ألف ب م ن ي(، وعليه فقد مثل  35) كما ارتفع استهالك الطاقة بصورة 

ةحجم استهالك السعودية  من إمجا استهالك الطاقة  الدول العربية، تليها  %31.1حوا  2016 س
سبة  سبة %13.1اإلمارات  املركز الثا ب زائر  املركز الرابع ب صار لزاما  هذا الوضعوأمام  ،%8، لتأيت ا

زائر تعجيل  ها  االنتقال الطاقوي وتوضيح معاملها من أجل إسرتاتيجيةعلى ا الطاقوي، بالرتكيز ضمان أم
اور متمثلة أساسا  توسيع احتياطات احملروقات التقليدية وغري على سيد املشاريع ، التقليدية ثالثة  و

ة وترشيد استعمال الطاقةاالستثمارية  الطاقات املتجددة، فضال عن تعزيز سي  ،احمللي على املستوى اسة عقل
ز  د خاصة أمام مسعى ا فط.وال تبقى أهم ب فقات بعد اهنيار أسعار ال   ائر لرتشيد ال

مية     ويعزى هذا التباين  استهالك الطاقة بني هاته الدول إ عديد العوامل أبرزها اختالف درجة الت
يعاالقتصادية واالجتماعية، وما تعكسه من اختالف درجات عملية  فاالقتصاد الذي يرتكز  من ناحية، التص

ال يتمتع بكثافة طاقة أعلى من نظري الذي يعتمد على أنشطة آعمال  اعات الثقيلة بطبيعة ا على الص
دمات درجات الرفا ال وصلت إليها هذ الدول من ناحية إضافة إ اختالف  ،ذات القيمة املضافة وا

اتج احمللي اإلمجا وعدد أخرى، وجدير بالذكر أن استهالك الطاقة يتأثر بث الثة عوامل رئيسية، وهي ال
اصة بكل دولة، حيث توجد  ة تبعا للظروف ا السكان وأسعار الطاقة. وتلعب هذ العوامل أدوارا متباي
ما توجد عالقة عكسية  اتج احمللي اإلمجا وعدد السكان، بي عالقة طردية ما بني استهالك الطاقة وكل من ال

. إضافة إ تأثر استهالك الطاقة بدرجة كبرية مبقدار ما متتلكه الدول من 1تهالك وأسعار الطاقةبني هذا االس
 ستهالك الطاقة  الدول الثالث.اوالشكل أدنا يلخص   احتياطات هيدروكربونية ودرجة استغالهلا.

ها في الدول الثالث  1-4الشكل رقم)       (2016 – 2012)(:إجمالي استهالك الطاقة ومعدل استهالك الفرد م

 
وي الثالث وآربعون، من إعداد الطالبة  المصدر:  ظمة آقطار العربية املصدرة للبرتول، تقرير الس باالعتماد على م

 .76،ص 2016
                                                           


ليزية )، برميل مكافئ نفط يوميا   ة من احرتاق  وحدة طاقة هي barrel of oil equivalent (BOE)) :باإل ا  1تعتمد بالتقريب على الطاقة ال

ام. وتعرفه مصلحة املورود الداخلي (لرت 159أو  جالون أمريكي 42برميل ) فط ا فط يعادل = بأن مك الواليات املتحدة آمريكية من ال افئ برميل ال
ة عن احرتاقها الطاقة ذلك القدر يعترب تقريب ملقدار [*].(ةحدة حرارية بريطاني)و 610 × 5.8 ا رارية ال تلف  مقدار الطاقة ا ام أنواع ، و فط ا  .ٓن ال

و  ,جول 109×  6.1178632تعادل  BTU وحدة حرارية بريطانية[*] 106 × 5.8  .HHV لوقود ذو قيمة حرارية عالية جول جيجا 6.1أي 
1
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أخذت حصة آسد  استهالك الطاقة  العربية السعودية أن اململكة (1-4)ما يستشف من الشكل    
زائر، أما من ناحية استهالك الفرد للطاقة، فقد احتلت اإلمارات الصدارة  ذلك، تليها   اإلماراتتليها  مث ا

زائر.  كل من اململكة وا
 ارالطاقة باعتبوقصد معرفة مدى كفاءة استخدام الطاقة  الدول الثالث ميكن االستعانة مبؤشر كثافة     

حيث تسمى كمية الطاقة املستهلكة لكل  الطاقة.أحد املؤشرات اهلامة ال تدل على مدى كفاءة استخدام 
اتج احمللي اإلمجا فاض مؤشر كثافة الطاقة  ،بكثافة استهالك الطاقة )دوالر./ن.جرام م( دوالر من ال وا

 .وميكن تلخيص ذلك  الشكل أدنا الطاقة  الدولة،  هباستهلك يعرب عن الكفاءة ال ت  
اتج المحلي (2-4)رقم  الشكل : مؤشر كثافة الطاقة في الدول الثالث)طن مكافئ نفط /  مليون دوالر أمريكي من ال

 (2010اإلجمالي بأسعار 

 
وي الثالث  المصدر: ظمة آقطار العربية املصدرة للبرتول، تقرير آمني العام الس من إعداد الطالبة باالعتماد على م

 .84،ص 2016وآربعون، 
ة       مقارنة  2016يتضح من احتساب مؤشر كثافة الطاقة  الدول الثالث أنه قد سجل ارتفاعا واضحا س

ة  اتج احمللي  1طن مكافئ نفط لكل  478.7، فإذا سجل ما قيمته 2012بس مليون دوالر أمريكي من ال
ة  زائر فإنه ارتفع إ  2012اإلمجا س ة)طن.م.ن/دوالر(   731.7 ا ، و باملثل قد ارتفع أيضا 2016 س

واإلمارات من ، )طن.م.ن/دوالر( 365.8)طن.م.ن/دوالر( إ271.3 كل من السعودية من 
ة)طن.م.ن/دوالر(  288.6 إ )طن.م.ن/دوالر(242.6  .اذاهت الس

فط صادراتب أما فيما يتعلق    فطية، فت الخام ال ة للتقلبات ال تعرفها السوق ال  مثال أخذنا فإذابقى رهي
فط خالل  اد الذي شهدته معدالت أسعار ال فاض ا ةاال  دوالر/برميل  33، الذي بلغ حوا 2009 س

فط بشكل سل علىد انعكس  ة أن حني ، قيمة صادرات ال انعكس على قيمة  2012  استقرارها س
فط  الدول الثالث صادرات  ، %ـ9 ــواإلمارات ب %6.1السعودية بواقع حيث ارتفعت صادرات اململكة  ،ال

زائر بواقع  فضت قيمتها  ا ما ا فيفة، شهدته أسعار نفوالذي يعود إ ما  ،%7بي وعية ا طها ذات ال
فاضإضافة إ   إنتاجها. ا

فط خالل  تقلباتانعكست كما    ةأسعار ال فط ال تعد احملرك 2016 س  الرئيسي على قيمة صادرات ال
فط، والداعم الرئيسي تجة لل مية االقتصادية واالجتماعية  الدول العربية امل وكها املركزية  للت الحتياطيات ب

بية، واملعزز آساسي للفوائض  ميزانياهتامن   .العملة آج
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ركة أسعار  فطولعل البيانات املتعلقة  انعكست  تعطي صورة أوضح لْثار السلبية ال للدول الثالث ال
فطية  . على قيمة الصادرات ال

 خامات الجزائر، السعودية واإلماراتأسعار  :(2-4)الجدول رقم 

وي الثالث وآربعون،  المصدر:      ظمة آقطار العربية املصدرة للبرتول، تقرير آمني العام الس  .2016باالعتماد على م
ا     دول رقميتضح ل فط على مستويات ، (2-4) من خالل ا اصلة  أسعار ال انعكاسات التطورات ا

ة  ذ س فوط الثالث حركة تصاعدية م امات الدول الثالث، حيث شهدت ال ، نتيجة 2010آسعار الفورية 
ي من تبعات آزمة املالية العاملية، غري أن ما ميكن مالحظته  ذالتعا التدر ة م  تواصلهو  2014 س

فوط  اصلة  منط فروق آسعار وال متثلت بتباين الفروقات بني أسعار ال فاضات بسبب التطورات ا اال
خفضة احملتوى الكربي والثقيلة عالية احملتوى الكربي فيفة م ، وميكن 2013خالل العام مقارنة مع عام  ا

فاضإيعاز هذ الفروقات أساسا إ  فوط ا ا فيفة  السوق العاملية نتيجة الطلب املعروض من ال
اجم عن ضعف هوامش التكرير وتقلص الفروقات بني  خفض من قبل آسواق آوروبية واآلسيوية، ال امل

تجات  .امل
  في الدول الثالث تقييم مقارن لمؤشرات التوازن الداخلي المطلب الثاني:

A comparative assessment of internal equilibrium indicators in the three countries 

ا من العرض السابق     وز عأن اتضح ل من تقلبات  لى إمكانيات نفطية معتربة، جعلتالدول الثالث 
قدي، فكل صدمة مسجلة   رك رئيس للعديد من مؤشرات التوازن االقتصادي بشقيها املا وال أسعار 

عكس على االستقرار امل قدي هلذ الدولأسواقه الدولية ت حاول   هذا املطلب و  .ا وال ليل س عرض 
قدية واملالية  الدول الثالث  فط مقارن لواقع التوازنات ال  .آخريةضمن سياق تقلبات أسعار ال

مو االقتصاديمؤشر ل مقارن تقييم  الفرع األول:   في الدول الثالث ال

A comparative assessment of the index of economic growth in the three countries 
اتج احمللي اإلمجا من بني املؤشرات آكثر شيوعا  إعطاء صورة توضيحية حول     يعد مؤشر منو ال

صر رصد تطورات هذا آخري من بداية آلفية، وتبيان  حاول من خالل هذا الع وضعية البلد، وعليه س

                                                           

   فوط الثقيلة(، إ فيفة(، وسعر نفط ديب)ممثال لل فوط ا دوالر/برميل خالل  2.4كمثال على ذلك: وصل الفرق بني سعر نفط برنت)آعلى جودة ممثال لل
 .2013دوالر/ برميل خالل عام  3.2 باملقارنة مع 2014عام 

وات     الس
 الخامات العربية               

التغير في  2016 2015 2014 2012 2011 2010 
2016 

 8.6- 44.28 52.79 99.68 111.49 112.92 80.35 خليط الصحراء الجزائري
 9.0- 40.96 49.85 97.18 110.22 107.82 77.82 العربي الخفيف السعودي

 9.1_ 44.83 53.87 99.45 111.76 109.77 79.94 خام موربان اإلماراتي
 8.8- 40.76 49.49 96.29 109.07 107.46 77.45 سلة أوبك
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فطية. وا قيقي  حجم تأثر بالصدمات ال اتج احمللي اإلمجا ا ا تطور معدل منو ال دول املوا يوضح ل
 الدول الثالث.

اتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الدول :معدل (3-4)الجدول رقم  )%( الو ( 2018-2000) الثالث للفترةنمو ال

         الدولة
               

وات  الس

 2015مقارنة  )توقعات(2018 )توقعات(2017 2016 2015 2014 2013 متوسط
-2000 2016مع 

2012 

 0.3- 2.6 2.9 3.6 3.9 3.8 2.8 3.7 الجزائر
 2.3- 2.6 2 1.2 3.5 3.6 2.7 4.3 السعودية
 1.7- 3.1 2.5 2.3 4 3.1 4.7 5 اإلمارات 
شرة الفصلية الصادرة عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار  المصدر: ة الرابعة وائتمانال والثالثون، العدد  الصادرات، الس

 .(2016 ديسمرب-الفصلي الرابع )أكتوبر
ا من     دول رقم  اإلحصائيات يتضح ل قيقيمعدل  أن، (3-4)الواردة  ا اتج احمللي اإلمجا ا  منو ال

زائر،  %5، %4.3، %3.7، حيث سجل ما يقارب (2018-2000)  الدول الثالث للفرتةعرف تطورا   ا
حيث   بداية الفرتة منوا متواضعا سجلمع العلم أنه ، (2012-2000)السعودية واإلمارات كمتوسط للفرتة 

زائر، %5,2 %،4.9 %،2 بلغ حوا ة ، ليشهد السعودية واإلمارات على الرتتيب  ا ذ س ا  2003م س
فطية ال سامهت  ، ويرجع ذلك  حقيقة آمر إ عدة ملحوظا عوامل أمهها: ارتفاع عوائد الصادرات ال

إيرادات املوازنات هلذ الدول ما ساعدها على التوسع  اإلنفاق االستثماري، مما ساهم بدور  انتعاش 
،نيس وبالتا ،القطاعات وآنشطة االقتصادية اتج احمللي اإلمجا فاض ه عاودبيد أن  ال من جديد  اال

ة  ذ س فاض أساس ،2013م فطويعزى هذا اال نتيجة آزمة املالية  ا، إ الرتاجع الطفيف  أسعار ال
طقة اليورو .العاملية وأزمة الديون السيادية  م

1  
ة      صف الثا من س ذ ال فط م فط   تراجعت، )2014 إال أن الرتاجع القوي ٓسعار ال أسعار ال

وا  2015دوالر أمريكي للربميل عام  49.5آسواق العاملية إ  ةدوالر أمريكي للربميل  96.2مقارنة   س
مو االقتصادي ما أدى إ تراجع اإليرادات وانكماش االقتصاد فاضطرت ،  (2013 كان له أثر بليغ على ال

كومهذ الدول  عالوات وإلغاء بعض السياسات تقشفية وتقليص  وإتباع يإ تقليص اإلنفاق ا
اتجاملشروعات ال على حجم ال ارية بآسعار اإلمجا احمللي ، ما أثر بطبيعة ا دول  ا كما هو مبني  ا

:     املوا
 
 

                                                           

  ة ، أنظر امللحق ة بس ارية س اتج احمللي اإلمجا بآسعار الثابتة وا  .353 (، ص1-4رقم) ملتابعة تطور ال
1 https://www.eia.gov/outlooks/steo/data/browser/#?v=8 "U.S. Energy Prices, U.S. Energy Information 
Administration, retrieved March 18, 2014   "  

https://www.eia.gov/outlooks/steo/data/browser/#?v=8
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اتج المحلي (4-4)الجدول رقم  الجارية     الوحدة:مليون دوالر باألسعار اإلجمالي: ال

تلفة. المصدر:             قد العريب ،التقرير االقتصادي املوحد، أعداد  دوق ال  تقارير ص

داول السالفة الذكر     زائري يتضح له جليا مدى تبعية  ،إن املتتبع لبيانات ا ام ا اتج احمللي ا قطاع لال
سبة قاربت  والذي ،احملروقات فاض  حجم اإلنتاج  %35يساهم ب وات آخرية، وعليه فكل ا طيلة الس

ام سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، اتج احمللي ا ة  أخذنا فإذا سيؤثر سلبا على تركيبة ال  د 2017س
مومعدل ا وا % 2.9ما يقارب سجل  ل فطي  اتج  القطاع ال مع منو معتدل  %1.4مبا يعكس انكماش ال
فطية بواقعلباقي ا ة %3 لقطاعات غري ال سبة لس قيقي إ  2018، أما بال مو ا فمن املتوقع ارتفاع نسبة ال

حو  %3واقع  فطي وارتفاعه ب شاط  القطاع ال حو %4مستفيدا من تعا ال فطي ب ، وكذا منو القطاع غري ال
3.5%1. 

سبة   تيجة كذلك يعتربها  اقتصادمنو  ؤ  تباط، فللمملكة العربية السعوديةوبال فط آسعار لرتاجع ك  العاملية لل
سبة ة % 24.6 ب ذ مستوى أد إ لتصل، 2016 الربع آول من س ة هلا م  دوالر 29.9 بواقع 2003 س

فاض املرجعية، أوبك سلة متوسط أسعار وفق للربميل  الربع خالل املسجلة بآسعار مقارنة %25 نسبته وبا
ة من الرابع اتج مستويات وكمحصلة لذلك تراجعت ،2للربميل دوالر 39.72البالغة  2015 س احمللي  ال
فطي غري القطاع  الثابتة بآسعار اإلمجا سبة  ال مو مقارنة %0.67ب سبة القطاع حققه ب   %5.66 ب
ة  من الفرتة نفس ارية اتال وقد يبلغ .2015س هاية  689 حواج احمللي اإلمجا بآسعار ا مليار دوالر ب
ة  .2017 س

                                                           

قد العريب: تقرير آفاق االقتصاد العريب، سبتمرب   1  دوق ال  .22ص ، 2017ص
2
 OPEC, Basket Price Database. 
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تعد من أكثر  ،اإلمارات العربية املتحدة أما  وعا حيث  تاقتصادياال   فط ت الدول العربية املصدرة لل
اتج احمللي  ةآنشطتسهم فيها  حو ثلث ال فطية ب نسبة مسامهة القطاعات  تفقد ارتفع فقط، اإلمجاال

اصل التقدم على داللةوهذا  %67إ حوا  2016-2001 سالغري نفطية بني  ويع سياسة  ا  نتيجة الت

ات مكونات  الواعدة االقتصادية القطاعات مسامهة قيم تزايد فط يشكل يعد إذ مل  ،جال  35سوى حاليا ال

فطية آخرية فكان هلا وقع على بعض . الدولة دخلمن  % ال تتحصل  صادراملأما عن تداعيات آزمة ال
وريا  االقتصاد اإلمارايت قد آج مثل قطاع السياحة الذي يلعب دورا    .من خالهلا الدولة على ال

اتج    فط، باعتبار ارتباطه الوثيق  ،أما على صعيد نصيب الفرد من ال فقد تأثر هو اآلخر بتقلبات أسعار ال
اول إيضاح  دول املوا  ، ومن خالل ا اتج احمللي اإلمجا فط انعكاسات بال  على تقلبات أسعار ال

اتج  ؛نصيب الفرد من ال
اتج المحلي اإلجمالي)دوالر أمريكي( (:5-4الجدول رقم)   متوسط دخل الفرد من ال

تلفة. من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر: قد العريب، نشرات إحصائية عربية، أعداد  دوق ال  ص

ا من     دول رقم يتضح ل اتج احمللي اإلمجا مقوما بالدوالر آمريكي  أن، (5-4) ا نصيب الفرد من ال
زائر، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة  ها  متباينللدول الثالث ا من دولة إ أخرى لك

فط فيها عصب االقتصاد زائ ،سارت على نفس الوترية باعتبار أن الدول الثالث ميثل ال ص ا ر  فقد ففيما 
ة  1,742سجل حوا ، حيث ارتفاعا ملحوظا خالل مدة الدراسة فيها شهد الدخل الفردي ، 2000دوالر س

ة  5,548لريتفع إ  فط  آسواق الدولية، 2015دوالر س عل ل، و مع مالحظة مسايرة تقلبه ٓسعار ال

                                                           

   مية االقتصادية  بلد ما وأثرها االجتماعي،مؤشر ه ليس القيمة اقتصادي يقيس درجة الت قيقية إلنتاج  كما يستخدم لقياس مستوى الرفا االجتماعي  الدول، لك ا
اتج يتم توزيعه فط تؤثر بشكل كبري  نصيب الفرد   ضف إ ذلك ان  .على سكان الدولة فعليا، بل هو مؤشر فقط آفراد، كما ال يع أن نصيب الفرد من ال أسعار ال

اتج احمللي خصوصا الدول الريعية اتج احمللي اإلمجا بسبب تأثريها على إمجا ال  .ال
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فطية آخرية  اتج احملليتراجع حصة أدت إ خري مثال على ذلك، حيث الصدمة ال زائري من ال من  الفرد ا
ة  5,460 ة  دوالر  4,548 إ 2014س سبة تغري تقدر ب 2015س لول  3,916.9 إ %16.7 ـب  دوالر 

2016. 
سبة  أما     ا  يتضح، للمملكة العربية السعوديةبال دول أعال أن  من بياناتل نصيب الفرد السعودي من ا

اتج احمللي اإلمجا  وات ال قيمته خالل  استمر م اتبايعرف ال ما بلغ نصيب الفرد السعودي دراسةس ، فبي
ة  ةدوالر   23,59 إ دوالر فقد ارتفع 20,157.3 حوا 2008 س لتصل   االرتفاع واستمر 2011 س

ة  دوالر 25,13إ أعلى قيمة له  فاض2012 س دوالر  24,499سجل  أنفبعد  ،، ليستمر بعدها  اال
سبة  فض ب ة  20,822 ليسجل %15.0-ا ةدوالر   20,028.6 ما يقاربو  ،2015دوالر س  .2016 س

سبة      دول من خالل، و لإلمارات العربية املتحدةوبال سوس  نصيب ن ،(5-4)رقم  ا الحظ ارتفاع 
ما سجل حوا  اتج احمللي اإلمجا فبي ة  23,817الفرد اإلمارايت من ال ، ارتفع إ ما يقارب 2000دوالر س

ةدوالر  243,04 للتها بعض التذبذبات خالل فرتة الدراسة2015 س فطية  ،  بسبب تداعيات السوق ال
هو  املسجل خالل فرتة الدراسة، وعموما يبقى متوسط الدخل الفردي اإلمارايت 1واالضطرابات املالية العاملية

زائر واململكة  ،آعلى فط  السوق  من رغمفبال ،السعوديةالعربية  وآقل تقلبا مقارنة با اهنيار أسعار ال
ة  العاملية ذ س اد  استطاع أن يكبح مجاح يتااإلمار أن االقتصاد  إال، 2014م فاض ا اآلثار السلبية هلذا اال

وع االقتصادي ال حدت من ذلك التأثري وهذا ما يعكس مدى متانة االقتصاد وقدرته  ،نتيجة لسياسات الت
من بني الدول العشر آفضل  العامل  نصيب الفرد أن تكون  تطمحأهنا و خاصة  على التصدي لألزمات.

.  من الدخل احمللي اإلمجا
  في الدول الثالث لتوازن الموازنيمقارن ل تقييمالفرع الثاني: 

A comparative assessment of the Balance budget in the three countries 

و سامهت عدة عوامل   لقد   فط خالل تراجع فوائض املالية العامة و هلا إ عجز  الدول املصدرة لل
فطية  اقص اإليرادات ال ها ت وات القليلة املاضية، وم كومي الكبري على الرغم من  واستمرارالس اإلنفاق ا
 موجة اإلصالحات الرامية إ ضبط أوضاع املالية العامة.

   : دول املوا ل الدراسة، نستعني با ليل واقع امليزانية العامة  الدول الثالث   وإذا أردنا 
 
 
 
 

                                                           

ويع لدراسة ملخص تقرير  1  .2001 أبوظ جامعة _ املتحدة العربية اإلمارات  الدخل مصادر ت
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 بالمليار دوالر في الدول الثالث            الموازنة  تطور رصيد: (6-4)الجدول رقم

 2015مقارنة  )توقعات(2017 2016 2015 2014 2013 متوسط الدولة
 2012-2000 2016مع 

 5.7 16.9- 22.37- 28.0- 17.1- 1.8- 4.7 الجزائر
 - 65.3- 83.07- 102.8- 25.6- 43.1 31.6 المملكة العربية السعودية
 6.7 7.9- 14.49- 7.8- 19.9 40.4 24.1 اإلمارات العربية المتحدة

ة الرابعة   باالعتماد على المصدر: شرة الفصلية الصادرة عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وإئتمان الصادرات، الس ال
  .(2016 ديسمرب-والثالثون، العدد الفصلي الرابع )أكتوبر

ا      دول رقميتضح ل وقد ارتبط  ،الدول الثالثالرصيد املسجل  موازنات ، تفاوت (6-4) من خالل ا
فط على توازن املوازنة العامة  فطية، ما يثبت حجم التأثري الذي ميارسه سعر برميل ال ذلك بدورة السوق ال

ففي  الدول الثالث سجلت فوائض  املوازنة )تفاوت كبري( أند  ،(2012-2000) للدولة، وإذا أخذنا فرتة
د فائض موازنة )كمتوسط  زائر  مليار  24.1مليار دوالر،  31,6وبواقع ،  مليار دوالر 4.7واقع للفرتة( با

ادوالر  كل من السعودية، اإلمارات على الرتتيب؛  توا العجوزات  املوازنة عقب   حني يتضح ل
ف فاض أسعار ال ة ا صف الثا من س ذ ال ع ، حيث سجلت السعودية أعلى قيمة للعجز، بواق2014ط م

ة  102.8 ةمت متويل جانب من العجز املسجل خالل  ، وقد2015مليار دوالر س من خالل  2016 س
ارجي والقروض بلغ   53,36االقرتاض من آسواق احمللية والدولية بإمجا إصدارات أدوات الدين احمللي وا

اتج احمللي اإلمجا من مث ارتفعت نسبة الدين العامو مليار لاير(.  200,1)حوا  مليار دوالر  بآسعار لل
. ومت متويل لاير(مليار  5,4) مليار دوالر 1,44فيما يتوقع ارتفاع خدمة الدين العام إ  ،% 12.3الثابتة إ 

قد  أظهرت تقديراتلذلك  وتبعا .العام للدولة االحتياطيباقي العجز من خالل السحب من  دوق ال ص
قيق التوازن فط   موازنة املا الدو أن  أكثر من  أيدوالر،  105.60السعودية يتطلب أن يكون سعر ال

الية 1ضعفي املستويات ا
  .  

اتج احمللي جل  توضيح أمهية أو خطر أومن    جم اقتصاد الدولة )ال رصيد املوازنة عادة ما يتم نسبته 
ام(، وهذا ما يربز الشكل أدنا  الدول الثالث  .ا

                                                           

 ية بتطوير إدارة الدين العام ومصادر وسبل متويله لت ليا ودوليا  االقرتاضعزيز قدرة اململكة على يشار إ قيام اململكة بتأسيس وحدة إدارة الدين العام  وزارة املالية وهي مع
ازات مكتب إدارة الدين العام خ دات والصكوك. كان من بني أهم إ دات دولية للمملكة بقيمة  2016الل عام مبا يساهم  تطوير سوق الس مليار  17.5إصدار أول س

معة مقومة دوالر دات سيادية   دات طويلة  اإلصدار. تضمن هذا آمريكي بالدوالر، مبا يعد أكرب إصدار لس ة س اشئة  أسواقعاما بني  30ملدة  آجلأكرب طرح لشر ال
كومية لعام  دات ا مصدر للس صل على جائزة أفضل   مبا يعكس ثقة املستثمرين  2016شهد زيادة كبرية  مستويات التغطية من قبل املستثمرين، وهو ما جعل اململكة 

كومة من أجل تطوير قاعدة  باالقتصاد اها ا طوات ال تتب ويعه   االقتصادالسعودي وبا  توسط والبعيد.امل آجلوت
طقة الشرق آوسط ومشال أفريقيا العدد  1  .27ص  ،2016يوليو/متوز  7املوجز االقتصادي الفصلي مل
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اتج في الدول الثالث رصيد:(3-4)الشكل رقم              سبة من ال  (2017- 2000)للفترة  الموازنة ك

  

دول رقم باالعتماد الطالبةمن إعداد  المصدر:                .(6-4)على ا

 اإلماراتقل  أوبدرجة موازنة السعودية  تسجلهحجم العجز الذي  ،جليا (3-4) يتضح من الشكل      
ة  زائر خاصة  س از بعد ذلك بفعل 2015وا حى ت املالية  اإلصالحات، ليأخذ هذا العجز م

ا واالقتصادية املطبقة  الدول الثالث، حيث اع السياسات مز من تدابري خفض اإلنفاق وزيادة  اعتمد ص
فطاإليرادات. فقد رفعت  لعامني املاضيني هبدف خفض أسعار الطاقة على مدى ا جل الدول املصدرة لل

.اإلنفاق على برامج الدعم املعمم على الوقود والكهرباء والغ اذ تدابري  كما بدأت بعض الدول از وامليا ا
ليجيةطط الدول كما لتخفيض فاتورة أجور القطاع العام.    . 1لتطبيق ضريبة على القيمة املضافة ا

 في الدول الثالث التضخممعدالت  مقارن لتطور الفرع الثالث: تقييم

 A comparative assessment of inflation in the three countries   
قدي واملا  االقتصاديات       يعترب معدل التضخم من أهم املؤشرات املستخدمة لقياس االستقرار ال

أوقات االضطرابات وآزمات،  ه، خاصة تية ال ميكن استخالصها من تطور معدالبفعل املدلول املعاصرة،
د  قدي الداخلي وكذلك أن وباإلسقاط على الدول الثالث  ا االستقرار ال معدل التضخم فيها يقيس ل

دمات أو ح صرف  التأثري الذي متارسه السوق الدولية على أسعارها احمللية سواء ما تعلق بالسلع أو ا
دول  ت العربية املتحدة، وعموماإلماراخاصة  اململكة السعودية وا  ،العملة ا تطور معدل  أدناا يلخص ل

 .2018-2000التضخم  الدول الثالث خالل الفرتة 

 )%( الثالثالتضخم في الدول معدالت تطور : (7-4)الجدول رقم   

 2017 2016 2015 2014 2013 متوسط الدولة
 )توقعات(

2018 
 )توقعات(

 بـ2015مقارنة 
2016 2000-2012 

 1.1 4.3 4.8 5.9 4.8 2.9 3.3 3.8 الجزائر
 1.8 4.7 2.0 4.0 2.2 2.7 3.5 2.1 المملكة العربية السعودية
 0.5- 3.2 3.1 3.6 4.1 2.3 1.1 4.5 اإلمارات العربية المتحدة

ة الرابعة وائتماناملؤسسة العربية لضمان االستثمار  :المصدر  .2016والثالثون، العدد الفصلي الرابع  الصادرات، الس

                                                           

، أنظر:   - 1 قد الدو دوق ال  .2016االقتصاد العاملي  أفاقص
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دول      ا من ا زائر معدالت التضخم أن  ،(7-4)يتضح ل وات آخرية،ارتفعت  ا  على مدى الس
ار وزيادة أسعار الطاقة احمللية، حيث  ة 2.9من  ارتفعنتيجة ضعف الدي ة 4.8إ  2014 س ليصل ،  2015س

ة 6.4حوا  إ  ال شهدهتا اجملموعات السلعية  الرتفاع آسعارجاء ذلك كمحصلة وقد ، 2016 س
اصة  قل، الصحة، السكنباملالبسا اشئة عن وكذلك ل ،املواد الغذائيةو ، ثآثا، ، ال لضغوط التضخمية ال

تجات الطاقة سبة مل زائري مع  فيض مستويات الدعم بال ار ا وكذا الضغوط املتولدة عن سعر صرف الدي
ذ ترا فط م فاض أسعار ال قد آج نتيجة ا ةجع احتياطات ال  . 2014 س
فضفقد ، السعودية أما     ة 2.69التضخم من حوا  معدل ا ة 2.19إ  2014 س رتتفع ل، 2015 س

هاية  4.02إ  مؤقتا ةب سبة و جة إصالحات أسعار الطاقة، نتي ،2016 س فقد  ،العربية املتحدة ماراتإللبال
ها تبقى ضمن املستويات املقبولة،  فاض واالرتفاع لك واالرتفاع سجل التضخم معدالت تراوحت بني اال

. إضافة إ أثر التباطؤ  ارتفاع أسعار التعليم واملساكن أحد مكونات سلة املستهلكني إيعزى املسجل 
فيذ بعض املشروعات   .على مستويات الطلب احمللي االستثماريةت

  في الدول الثالث الخارجي تقييم مقارن لمؤشرات التوازن:  ثالثمطلب الال

A comparative assessment of external equilibrium indicators in the three countries 

ظر الرتباطها بالصرف      ارجي من أهم املؤشرات ال تسعى الدول لتحقيقها بال تعترب مؤشرات التوازن ا
ا أن نستعرضآج وتدفق التجارة واالستثمار، لذلك  قيقها  ب علي مدى قدرة الدول الثالث على 

ارهتا الدولية ورصيده فط  هيكل  ضى هبا ال . ..ا من احتياطات الصرف.خاصة  ظل املكانة ال   ا

 equilibrium of payments balance ميزان المدفوعات توازن  الفرع األول:
فط    ، خاصة وأن الدول  امليزان التجاري فوائض قيق علىال تعمل القوة الدافعة الرئيسة  يعترب ال

وريا. الثالث تلعب فيها فطية دورا   اإليرادات ال
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 )مليون دوالر أمريكي(في الدول الثالث ميزان المدفوعات تطور  :(8-4)الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد العريبمن اعداد الطالبة باالعتماد على  المصدر: دوق ال  نشرات، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، ص
     www.amf.org   متاحة على املوقع تلفة.

ا من    دول يتضح ل وات امليزان الكلي  العجز املسجل  أن ،(8-4) خالل ا نتيجة  كان  آخرية الس
اري ساب ا اري عام ، انكماش ا ساب ا زائر والسعودية عجزا  ا ،  2015حيث سجلت كل من ا

فط وميكن إيعاز ذلك دير بالذكر أن هذ الدول ،  آسواق العاملية للتدهور الذي شهدته أسعار ال وا
فط على أكثر من  )ميثل حوا  السلعية صادراهتا من %80ترتكز لديها الصادرات السلعية نتيجة استحواذ ال

زائرية 97% د  ، (من الصادرات ا فطٓتقلب كل وبالتا تتأثر ع فائضا  اإلماراتباملقابل سجلت  ؛سعار ال
اري عام  ساب ا دول التا يبني .2014بالرغم من تراجعه عام  2015 ا ا وا اري ل ساب ا  تطور ا

 .2018-2000  الدول الثالث
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 (2018-2000) للفترة (: الحساب الجاري بالمليار دوالر في الدول الثالث9-4الجدول رقم)
 2017 2016 2015 2014 2013 متوسط الدولة

 )توقعات(
2018 

 )توقعات(
مقارنة 
مع  2015
2016 

2000-2012 

 2.1 18.8- 24.5- 25.3- 27.5- 9.4- 0.8 15.4 الجزائر

 11.2 13.5- 17.7- 42.3- 53.5- 73.8 135.4 72.4 المملكة العربية السعودية

 8.1- 12.9 13.0 4.2 12.3 40.3 74.1 26.6 اإلمارات العربية المتحدة

قد  باالعتماد على المصدر: دوق ال تلفة.ص متاحة على  العريب، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، نشرات 
 www.amf.org: املوقع

دول  ا أن ،(9-4) من خالل ا اري خالل  يتضح ل ساب ا  سالسعودية قد سجلت العجز آكرب  ا
زائر بواقع  ،مليار على التوا 42.3ر دوالر ومليا 53.5 بواقع 2016و 2015  مليار دوالر و   27.45تليها ا
اري على  استطاعت حني ، على التوامليار دوالر  25.34 ساب ا فاظ على فوائض  ا اإلمارات ا

فط.  الرغم من هبوط أسعار ال
زائر واململكة العربية السعوديةفإن  لإلشارة   ة  ا من احتياطياهتما لتمويل  جزءا  كبريا ،2016استخدمت س

اري.  ساب ا اري حجم العجز املسجل على  وللوقوفعجز ا ساب ا اتج كل إف ا نه ميكن نسبته ل
: دولة.  كما يوضحها الشكل أدنا

اتج)(4-5)الشكل رقم  سبة من ال  2018-2000 (في الدول الثالث%: الحساب الجاري ك

 

دولالطالبة باالعتماد من إعداد المصدر:   .(9-4) على ا
 

 A comparative assessment of في الدول الثالث الدين العامتقييم مقارن لتطور الفرع الثاني:   

the development of public debt in the three countries 
اتج احمللي اإلمجا  سجل    سبة من ال فط بدون  اارتفاعالدين العام ك  مجيع الدول العربية املصدرة لل

اء خالل العامني املاضيني، مع سعي تلك الدول إ متويل العجز  ميزانياهتا بسبب تدهور أسعار  استث
فط.  ا تطور ال دول املوا يوضح ل اتج احمللي اإلمجاوا سبة من ال  .الثالث الدول  الدين العام ك
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اتج المحلي اإلجمالي )%( : الدين(10-4)جدول ال   سبة من ال  العام ك
 2017 2016 2015 2014 2013 متوسط الدولة

 )توقعات(
 2015مقارنة 

 2012-2000 2016مع 
 1.1 7.8 4.1 3.0 3.7 3.4 20.9 الجزائر

 11.0 120.4 109.4 98.4 94.6 86.3 52.1 المملكة العربية السعودية

 2.8 227.8 225.2 222.4 194.2 171.1 69.5 اإلمارات العربية المتحدة

قد العريب، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، المصدر:   دوق ال   . www.amf.org: متاحة على املوقع ص
دول       ا من ا دولة اإلمارات العربية واملتحدة واململكة من أن حجم الدين مرتفع  كل  ،(10-4)يتضح ل

تصف العقد آول من القرن  ذ م زائر ال انتهجت م خفض  ا العربية السعودية،  حني يبقى جد م
ا سياسة حكيمة   مو  االقرتاضفيف االعتماد على  استهدفت إدارة الدين العام ا ارجي بعد ال ا

فطية  قبةالكبري  اإليرادات ال ة ماليا، ولعل الشكل التا يربز ، ما جعلها اليوم   وضعية 1 هذ ا مر
ام  الدول الثالث  الفرتة املمتدة بني س  اتج احمللي ا أكثر فأكثر   تطور نسبة الدين العام إ ال

2000-2017. 
اتج (5-4)الشكل رقم                    سبة من ال  2017-2000 في الدول الثالث: الدين الخارجي ك

 
 .(10-4)دول اباالعتماد على  من إعداد الطالبةالمصدر:                   

بيةتقييم مقارن لتطور الفرع الثالث:   A comparative وسعر الصرف احتياطات الصرف األج

assessment of the development of foreign reserves and the exchange rate 
وريا وهاما ملواجهة آزمات االقتصادية ال تؤثر على اإليرادات العامة      بية دورا   ،تلعب االحتياطات آج

ة اإلنفاق وكمة وعقل اذ قرارات تتعلق  إ جانب تطبيق برامج إصالحية من شأهنا  ،مما يتطلب من الدول ا
ة عجوزات املوازنة، فيما من املمكن أن تؤدي هذ آزمات االقتصادية إ تدهور سعر صرف العملة  معا

ل الدراسة تعتمد  افسية  آسواق العاملية. وبشكل عام، ومبا أن الدول الثالث  فاض قدرهتا الت وبالتا ا
مو  فط للحفاظ على ال ديااملا واالستقرارعلى عوائد ال فط  ملواجهة تقلبات سعر  ، يفرض تراجع أسعار ال

 الصرف .
                                                           

قد العريب، باالعتماد على   1 دوق ال  .194ص ، 2009التقرير العريب املوحد ص
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املتحدة نظام صرف قائم على ربط صرف  واإلمارات: تتبع اململكة العربية السعودية  سعر الصرف -1
زائر نظام  آمريكيعملتها بالدوالر  تهج ا دول صرف العائم املدار، و الفيما ت ا برصد أهم ا  أدنا  قم

قت بتطورات ال زائري، الريال السعودي، والدرهم اإلمارايت مقابل الدوالر   صرفسعر ال  ار ا كل من الدي
 آمريكي.

 2017-2000( للفترة (:أسعار صرف العملة )المحلية مقابل الدوالر األمريكي11-4)الجدول رقم

قد العريب المصدر: دوق ال  .2016،2017،  2013،2011، ، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربيةص

دول رقم    ا  ،(11-4) من خالل ا فاضأثر يتضح ل كومية  ا اتجاإليرادات ا فط  عن تراجع ال أسعار ال
زائري و على اقوة الدوالر آمريكي  ازديادوال ترافقت مع  ار ا ظام التعومي لدي ضع سعر صرفه ل الذي 

فاضله  السماحبدفع صانعي القرار  مما املوّجه سبة  باال ذ عام % 47.7مقابل الدوالر ب وح اليوم.  2010م
دولبيانات  مالحظته من خالل وما ميكن امي(11-4) رقم ا ارتآكل قيمة  ، هو ت ة  الدي ذ س يا م تدر

ر عن . وقد 1 2017و 2012ما بني  قيمته من % 33فقد  التعامالت الرمسية أكثر من  حيث ،2000 ا
 املخزون تراجعو االستهالكية  السوق بسبب التضخم،  ارتفاع املوادك ،العديد من التداعيات ذلك

 ؛االحتياطي
سبة للمملكة العربية السعوديةأما ب  ا ف عربية املتحدةواإلمارات ال ال دول يتضح ل ثبات الريال  ،أعالمن ا

العتبارات عدة، أوهلا  ،على التوا درهم للدوالر 3.67 و   لاير للدوالر 3.75بواقع  اإلمارايتوالدرهم  السعودي
قدية واملالية للدولة،  فاظ على التوازنات ال  .زمات العاملية بكفاءة واقتدارمواجهة العديد من آ وا

                                                           

قدتقرير   1 دوق ال  .530ص  2016، املالحق اإلحصائية، العريب ص
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بيمن الصرف االحتياطات  -2 ة  :األج تصف س ذ م فط م بظالهلا على  ،2014لقد ألقت أزمة أسعار ال
قد آج ل الدراسة احتياطات ال ا تطور االحتياطات  ،للدول  دول املوا يرصد ل بيةوا ة  آج ذ س م

2000. 
اء الذهب( في  االحتياطاتإجمالي : (12-4)الجدول  ()مليار دوالر الدول الثالث )بإستث

معة باالعتماد على  المصدر:        ك الدواملعطيات   .قاعدة بيانات الب
دول رقم    ا ا قد آج للدول الثالثةتباين احتيا ،(12-4) يوضح ل وميكن ما بني ارتفاع وهبوط،  طي ال

ا إيعاز ذلك إ فط ا في ف .مأسباب داخلية وأخرى خارجية، ومتغريات االقتصاد العاملي مع تراجع أسعار ال
زائر أدى التطور الكبري  حصيلة الصادرات املرتبطة بالتزايد املستمر  أسعار احملروقات، إ تراكم غري  ا

بية، إال أن تراجع أسعار بش ة مسبوق الحتياطيات الصرف من العمالت آج ذ س كان  2014كل حاد م
زاف هذ االحتياطات،  ةبلغت أد مستوياهتا  حيثله آثار كبرية على است مليار  156.6بواقع   2015 س

سبة  ة  %47.7دوالر مرتاجعة ب ة  116فقد سجلت ما قيمته  2016، أما  س  2017مليار دوالر لتختتم س

ار ومن املتوقع . مليار دوالر 98مبا يقارب  وات  يو تراجع االحتياطات هبذا  الشكلاستمرار سي خالل الس
 ؛الربميل الضعيف  املدى املتوسطالقادمة  ظل توقع استمرار موجات 

ميع  االستفادة وبعد اململكة العربية السعوديةأما       فط املرتفعة، و وات من إيرادات ال  احتياطاتلس
بية وفوائض فط، بشكل كبري  املوازنات، تأثرتضخمة   أج تج لل فاضالسعودية وهي أكرب م أسعار  با

صف الثا من عام  ذ ال فط م سبة 2014ال فط ب ة %51، حيث تراجعت عائدات ال . وبسبب 2015 س
فضت املستويات السابقة،ب اإلنفاقاالستمرار   بية ا مليار دوالر  731.9 اململكة من  االحتياطات آج

هاية  ةب هاية  مليارا 635.1إ  2014 س ةب فاض)أي  2015 س سبة  ا  .(%13ب

                                                           

 تفظ به املصارف املركزي بية، دون احتساب احتياطي الذهب، الذي  دات من العملة آج قد آج بأنه الودائع والس ة والسلطات يعّرف احتياطي ال
قدية، ومعظمهما تكون مقدرة بالدوالر آمريكي  .ال
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سبة     وعا االقتصاد، فهي الدولة ذات لإلمارات العربية املتحدةأّما بال ليج حيث متثل  آكثر ت بني دول ا
فطية حوا  فط قد  %40اإليرادات غري ال من إيرادات املوازنة. لذلك، وعلى الرغم من أن عائدات ال

فضت سبة  ا ة %37ب بية  االحتياطات، فإن 2015 س سبة آج يبدو أن و فقط.  %5قد تراجعت ب
 .  أهناخاصة اإلمارات العربية املتحدة متلك آليات دفاعية قويّة تضمن أن سعر الصرف الثابت لن يتم تغيري

تشريعات ضريبية  كاعتمادتعمل على وضع عدة خطط إصالحية من شأهنا خلق مصادر دخل إضافية  
فيض اإلنفاق العام.ى زيادة دعم الوقود، أي العمل عل وإلغاءجديدة،    مصادر اإليرادات و

 تحليل مقارن لسياسات اإلنفاق العمومي في الدول الثالث  : المبحث الثاني

Comparative analysis of public expenditure policies in the three countries 
ا من ناحية      فقاتإن أول ما يشد انتباه العامة  الدول الثالث خصوصا، والدول الريعية عموما هو  ال

مقارنة باإليرادات العامة، ال هي أساسا إيرادات نفطية كما ذكرنا. فاإليرادات  درجة تقلباهتا املتدنية جدا
فك تتقلب معا فط، لعامة ما ت من ناحية السعر على مستوى  الذي يعترب من أكثر السلع تقلبا سعر ال

د  مث هتبط، العامل، فتصعد معه اإليرادات فقات العامة املقابل،  ، وال تعرتيها التغريات الفجائية أقل تقلبا ال
ة إ أخرى، بل عادة ما أقل نسبيا  تكون نسبة االرتفاع فيها أندها  تصاعد شبه مستمر، كما  من س

فطية من نسبة االرتفاع  اإليرادات خالل  .فرتة الطفرات ال
فقات العامة في الدول الثالث المطلب األول:   تحليل مقارن لمؤشرات ال

Comparative analysis of public expenditure indicators in the three countries 
ليلس       صر تقدمي  فقات العمومية  كل  حاول  هذا الع زائر من مقارن ٓهم مؤشرات تطور ال ا

 .، وذلك بالرتكيز على أهم مؤشرات اإلنفاق العامالسعوديةواإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
فقات العامة في الدول الثالثالفرع األول: تقييم مقارن للتطور اإلجمالي    لل

A comparative assessment of the total development of public expenditures in the 
three countries 

فط  متويل  موازنة الدول الثالث، فقد توسعت كثري       ظر للدور الذي يلعبه ال  سياستها االنفاقية  ابال
ذ بداية آلفية، حيث تض وا م زائر  مرات بني س  سبعةاعف املخصصات اإلمجالية لإلنفاق العام  ا

وا 2000-2016  كل من اململكة العربية السعودية واإلماراتمرات    مخسةو أربعة ،  حني تضاعفت 
تصرة على ذلك. العربية ا حملة  دول أدنا يعطي  املتحدة  نفس الفرتة، وا

 
 

                                                           

 سبة أكثر من على ذلك وكمثال سبة2000 %، ارتفعت اإليرادات العامة  السعودية ب فطية الثانية،( مث هبطت ب ات )الطفرة ال خالل ،%60 على مدى طفرة السبعي
ات، وبعدها ارتفعت باطراد بأكثر من ات والتسعي فطية آخرية، لتهبط أكثر من700 % أزمة الثماني فط  عامي بعد تدهور أسعار  50% خالل الطفرة ال ال

 .2016و2015
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فقاتإجمالي ا: تطور ( 13-4)الجدول رقم  الوحدة: مليون دوالر أمريكي العامة في الدول الثالث  ل

قد العريب باالعتماد علىمن إعداد الطالبة المصدر:  دوق ال تلفة.، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، ص  أعداد 

دول أعال أن       ا من ا فقات العامة عرف وترية متز  إمجايتضح ل  ايدة  الدول الثالث، حيث ارتفعال
زائر من حوا  ة  مليار دوالر 17,6 ا ة  93,3إ حوا  2000س كما قفزت   ،2015مليار دوالر س

اتج من حوا  ة  %28نسبتها من ال ة  %51حوا  إ 2000س امي كبري لدور الدولة 2015س ، ما يعكس ت
زائر االقتصاد    وتوسعها  سياستها االنفاقية.  يا
فقات  بتعاظم نفقاهتا العمومية وعموما فقد كذلك فتتميز  أما  اململكة العربية السعودية    امت ال ت

ة مليار دوالر  60.4ملها من حوا  ة ار دوالر ملي 253 حوا إ 2000س ، مبا يشكل حو 2015س
دها  4,7 امت  أهنا مرة خالل الفرتة املدروسة،  حني  وا  اإلماراتت مرات بني  5العربية املتحدة 

ة 22,9من حوا  ازدادت، حيث 2015و 2000 س ة  112إ حوا  2000 مليار دوالر س مليار دوالر س
طط االستثمارية الضخمة ال عرفتها دولة  2015 موية وا  .اإلماراتبفعل الربامج الت

ا والشكل التا يلخص  فقات  ل  : الدول الثالثالعامة تطور إمجا ال
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فقات العامة في الدول الثالث للفترة :(6 -4)الشكل رقم    (    2016-2000)تطور إجمالي ال

 
 . (13-4) المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم

اصل مما سبق أن  وترية منو ال     ، فمن حيث آرقام املطلقة تسجل فقات  الدول الثالث جد مرتفعةوا
زائراململكة العربية السعودية  فقات متبوعة باإلمارات العربية املتحدة مث ا أما من حيث  ،أعلى حجم  ال

زائر مث  اإلمارات العربية املتحدة مث اململكة العربية  امي  ا جدها أكثر ت مو  حد ذاهتا ف وترية ال
جد أما السعودية. اتج احمللي ف جم اإلنفاق إ ال فقات العمومية متثل حوا  أن فيما يتعلق  من  %50ال

زائري ام ا اتج احمللي ا وا  ،ال وا  ،%40مث تأيت  اململكة العربية السعودية  مث اإلمارات العربية املتحدة 
امي حجم تدخل الدول ،30% زائر  وبدرجة  ةما يعكس ت قل  اململكة العربية السعودية ودولة أ ا

 .املتحدة اإلمارات العربية
فقات الجارية واالستثماريةتطور الفرع الثاني: تقييم مقارن ل   في الدول الثالث ال

A comparative assessment of the development of current and investment 
expenditures in the three countries 

فقات العامة  الدول الثالث يتشكل من نفقات جارية لتسري دواليب الدولة  أنمن املعلوم        هيكل ال
امي املسجل   ا سابقا حجم الت موية، وقد مر ب صص لتغطية خطط الدولة الت ونفقات استثمارية 

تلف أقسامها، لكن السؤال ال امي  عكس على ت فقات العامة  الدول الثالث والذي بدون شك ي ذي ال
امي متجانس  الدولة الواحدة طرح هل هذا الي    بني الدول الثالث؟ أيضا هل هو متجانسو ت

ا حملة على ذلك. دول الوارد أدنا يعطي صر، ولعل ا حاول اإلجابة على ذلك  حيثيات هذا الع  س
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فقات االستثمارية : تطور(14-5)الجدول رقم فقات الجارية وال  الوحدة: مليون دوالر أمريكي   في الدول الثالث  ال

قد العريب من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر: دوق ال تلفة.، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، ص  أعداد 

ا     دول يعكس ل اميحجم ال ،(14-4) ا ذ بداية آلفية املسجل  ت فقات العامة   الدول الثالث م ال
اري واالستثماري ة  حيث ،بشقيها ا اريةفقات التواصل هيم د  أخدنا فإذاعلى هيكلها،  ا زائر   أنا

فقات العامة إمجاتوسط للفرتة املدروسة من مك%60 حوا نفقات التسيري متثل فقات ، 1ال كما متثل ال
ارية حوا  فقات  اململكة العربية السعودية وأكثر من  %60ا العربية  دولة اإلمارات  %80من إمجا ال

امي حجم  فقات املخصصة لتسيري دواليب الدولة  هذ آخرية وت املتحدة، ما يعكس ارتفاع حجم ال
زائر من حوا  أما، التحويالت والدعم ...ا ارية ارتفعت  ا فقات ا جد ال وي ف من حيث التطور الس

ة  12,8 ة  46حوا  إ 2000مليار دوالر س  حني ارتفعت نفقات  ،(مرة 3,8) 2015مليار دوالر س
ة  4,8التجهيز من حوا  ة  31,7إ حوا  2000مليار دوالر س وا  2015مليار دوالر س  6)ارتفاع 

جد أهنا نفقات التسيري  اململكة العربية السعوديةمرات(، أما عن  مليار دوالر  57.8ارتفعت من حوا  ف
ة  ة  مليار 144,6إ حوا  2000س وا  2015دوالر س كما قفزت نفقاهتا   ،مرة( 2,3)ارتفاع 

ة 4,8االستثمارية من حوا  ة  108إ حوا  2000 مليار دوالر س مرة(،  25)حوا  2015مليار دوالر س

                                                           

 .راجع الفصل الثالث من هذا البحثملعرفة أسباب ذلك  - 1

وات                      الس
 بيــــــــــــــان   ال

2
0
0
0

 

20
02

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 2
0
1
1

 

20
12

 2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

20
15

 

20
16

 

 **اإلنفاق الجاري ائرالجز 

 

12
,8
50

 12
,6
35

 16
,1
65

 16
,9
72

 19
,6
01

 24
,1
31

 34
,3
46

 31
,6
61

 36
,0
70

 53
,1
85

 61
,6
82

 53
,4
51

 56
,7

90
 

61
,5

44
 

41
,9
44

 

 اإلنفاق الرأسمالي

4,
83
1

 7,
44
7

 8,
27
8

 10
,9
99

 13
,5
31

 20
,4
10

 30
,0
77

 26
,8
52

 23
,8
62

 27
,0
70

 28
,3
86

 24
,0
00

 30
,5

11
 

31
,7

40
 

25
,5
08

 

 اإلنفاق الجاري السعودية

 

57
,8
55

 55
,0
67

 66
,0
40

 75
,7
79

 85
,9
76

 92
,5
86

 10
3,
69
0

 11
1,
09
2

 12
1,
34
5

 14
6,
80
0

 16
3,
10
0

 16
5,
89
3

 14
7,

92

7
 14
4,

61

8
 14
1,
86 7

 

 اإلنفاق الرأسمالي

4,
89
7

 8,
00
0

 10
,0
14

 

16
,6
14

 

18
,9
10

 

31
,7
46

 

34
,9
95

 

47
,9
57

 

53
,0
24

 

73
,6
53

 

69
,7
81

 

82
,6
67

 

11
1,

32

1
 

10
8,

83

1
 88
,8
00

 

 اإلنفاق الجاري اإلمارات

 
19
,3
84

 20
,9
68

 

22
,0
51

 

22
,9
42

 

28
,2
93

 

33
,0
33

 

61
,0
62

 

69
,6
96

 

72
,1
52

 

80
,0
89

 

85
,9
74

 

89
,1
59

 

82
,6

99
 

97
,5

12
 

94
,5
1

3
 

 اإلنفاق الرأسمالي

3,
50
7

 5,
02
5

 

4,
16
3

 

5,
49
4

 

6,
01
0

 10
,4
59

 

9.
54
7

 

6,
78
7

 18
,5
30

 

12
,4
27

 

12
,0
82

 

12
,5
05

 

11
,5

99
 

14
,4

28
 

17
,8
35

 



قدية والمالية .......: الرابعالفصل        الثالث في الدول نحو حوكمة اإلنفاق العمومي لتحقيق التوازنات ال
 

- 271 - 

 

ارية من حوا  ة  19.4أما  دولة اإلمارات العربية فقد ارتفعت نفقاهتا ا إ حوا  2000مليار دوالر س
ة  3.5،  حني ارتفعت نفقاهتا االستثمارية من حوا مليار دوالر  94,5 إ حوا  2000مليار دوالر س
ة  14.4 ارية والرأمسالية .2015مليار دوالر س فقات ا ا تطور ال  .والشكل التا يلخص ل

فقات الجارية والرأسمالية في الدول الثالث للفترة :(7-4)الشكل رقم       (2015-2000) تطور ال

 
دول رقم المصدر:   (.14-4)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا

اصل مما سبق     فط  اقتصاديات هذ الدول،   ،ا ضى هبا ال فقات يتبع عادة املكانة ال  أن منو هذ ال
زائر مث اإلمارات العربية  د أهنا سجلت أعلى منو  نفقات االستثمار متبوعة با فإذا أخذنا السعودية 

ارية على هيكل نفقاهتا فقات ا ة ال ظر ٓمهيةاملتحدة، كما تتميز هذ الدول مبواصلة هيم دور  ، وذلك بال
 الدولة  هذ االقتصاديات.

  في الدول الثالث الفائض/ العجز الموازني نسبة تطورل تحليل مقارنالفرع الثالث: 

A comparative analysis  the development of the budget surplus / deficit ratio in the three 
countries 

ا  املبحث       ل الدراسة، فإن عج آولكما مر ب قدية  الدول  وزات املتعلق بالتوازنات املالية وال
ا  هذا الفرع هو الوقوف على نسبة رصيد  ، 1وفوائض امليزانية متفاوتة من دولة إ أخرى إال أن ما يهم

: دول أدنا ام  الدول الثالث. كما يوضحها ا اتج احمللي ا  املوازنة إ ال
 
 

                                                           

امي العجز أو الفائض  الدول الثالثة راجع  التوازن املواز  الدول الثالث   نفس الفصل ص  1  268-266للوقوف على أسباب ت
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 (2016-2000)للفترة  : تطور نسبة الفائض أو العجز الموازني في الدول الثالث(15-4)الجدول

قد العريب من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر:  دوق ال تلفة.، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، ص  أعداد 

دول        اتج احمللي  أن (،15-4) رقميتضح من ا الدول الثالث تتفاوت  نسبة رصيد موازناهتا إ ال
فطية  الدائر  تهجة  ضخ املوارد ال ام، وذلك حسب السياسة امل فقات  ةا االقتصادية عموما ومتويل ال

ددة  زائر وباعتبار أهنا  فط لخصوصا، ففي ا باية سقف سعر برميل ال سب على أساسه ا الذي 
دها سجلت عجز حسايب متواصل املخصصة للمواز  ها للتحكم نة  وات آخرية، وذلك سعيا م خالل الس

وبالتا التحكم  معدل التضخم   ظل نظام الصرف العائم املدار،  ، حجم آموال املدارة  االقتصاد
د اململكة العربية السعودية واإل مارات أقل تشددا  ذلك، لذلك فهي مل تسجل عجز مواز إال   حني 

وات    .آمريكياملالية العميقة، خاصة أن نظام صرفها يرتبط مباشرة بالدوالر  واالضطرابات آزماتس

فقاتالمطلب الثاني:    في الدول الثالث تحليل مقارن لمصادر تمويل ال

A comparative analysis the sources of funding for expenditure in the three 
countries 

على توفري التمويل الضروري  قدرة الدولمدى  ،امل املؤثرة على السياسة االنفاقيةالعو  أهممن  أنالشك     
باية مبختلف أنواعها من أهم مصادر  تلف الدراسات التجريبية ذات الصلة على اعتبار ا هلا، وقد خلصت 

االت، وما مييز دول الريع اللاللجوء   إضافة متويلها باإل فطية متثل القرتاض  بعض ا باية ال فطي أن ا
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اول  البداية إبراز التطور اإلمجا  ليل ذلك  أهم مصدر من مصادر متويل نفقاهتا العمومية، وقبل 
   لإليرادات العامة  الدول الثالث.

  في الدول الثالث العامة إليراداتاإلجمالي لتطور لل مقارن الفرع األول: تحليل

A comparative analysis of the total development of public revenues in the three countries 
اميالعامة  الدول الثالثة  اإليراداتعرفت     باية كبري،  ت امي ا ذ بداية آلفية الثالثة نتاج ت وذلك م

دالبرتولية  ، وا ا ذلك.ل التا و بالدرجة آو  يلخص ل
 )مليون دوالر أمريكي(      2016-2000 : تطور اإليرادات العامة في الدول الثالث(16-4) الجدول رقم

قد العريب من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر:  دوق ال تلفة.، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، ص  أعداد 
 .2016-2015نسبة التغري بني س * 

دول    ا من ا وي  الدول الثالث، لكن بشكل اإليرادات أن  ،(16-4) رقم يتضح ل امي س العامة عرفت ت
زائر من حوا  ،متفاوت دها ارتفعت  ا فط فيها، وعموما  ظر لتفاوت مكانة ال مليار دوالر  23,6بال

ة  ة  81إ حوا  2000س ة، أمهها ذلك التعرف بعدها تراجع ،2012مليار دوالر س ة بعد س  الرتاجع س
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فضت إ حدود ، 2015املسجل   فطية 58حيث ا ؛ أما  اململكة مليار دوالر بفعل تبعات آزمة ال
ة  68,8 رتفعت إيرادات املوازنة من حواالسعودية فقد ا مليار دوالر  332,4إ حوا  2000مليار دوالر س

ة  فضتبوترية حادة،  التعرف بعدها تراجع 2012س ة  163إ حدود  حيث ا ،  2015مليار دوالر س
امت املتحدةالعربية  اإلماراتاإليرادات العامة   دحني  ة  20,2من حوا  ت  إ 2000مليار دوالر س

ة  112.9حوا  س  ،، مع تسجيلها تراجع طفيف بعدها2014مليار دوالر س ما يعكس حالة االستقرار ال
 الذي تعرفه إيرادات اإلمارات العربية املتحدة.

فطية آخرية أدت إ تراجع   اصل مما سبق أن آزمة ال خاصة  اإليرادات العامة  الدول الثالث،  وا
زائر واململكة العربية السعودية،   عنمبا يعكس التأثريات السلبية على املوازنات العامة هلذ الدول املرتتبة ا
فط خالل عام  فاض اإليرادات العامة بني 2015تراجع أسعار ال   %41، حيث تراوحت نسب ا

زائر، أما  اإلمارات فقد بلغت نسبة تراجع اإليرادات العامة حوا  %21السعودية،   .%6.7 ا
ود تغطية في البترولية الجبايةأهمية  :يلثانا الفرع   في الدول الثالث اإلنفاق ب

The importance of Petroleum revenues in covering expenditure items in the three 
countries  

باية تعترب     فطية ا زائر عليها تعتمد ال اإليرادات أهم من ال واإلمارات العربية ة ، اململكة العربية السعوديا
ود تغطية  املتحدة فطية التبعية معامل خالل من قياسها وميكن ، انفقاهت ب سبة بأنه فو واملعر  ال  من ال

فقات باية واملغطاة،  (الضريبية الغري اإليرادات و العادية الضرائب) العادية باملوارد املغطاة غري ال فطية با  ال

فقات موع إ  .ال
باية البرتولية  متويل  اولة إجراء تقييم مقارنوقصد      فقات العامةٓمهية ا ل الدراسة،   ال الدول 

دول رقمفيما يلي  نوردمن الريع البرتو  نسبيا أي الدول متلصت ومعرفة باية  (17-4) ا وي عوائد ا الذي 
البرتولية املخصصة لتمويل املوازنة واإليرادات الضريبة مع ذكر نسبتها هليكل اإليرادات العامة  الدول الثالث 

ام. اتج احمللي ا  وكذلك نسبتها إ ال
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                      2016-2008  : تطور الجباية البترولية في الدول الثالث(17-4)الجدول رقم

قد العريب باالعتماد علىمن إعداد الطالبة المصدر:   دوق ال تلفة.، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، ص  أعداد 

دول     باية البرتولية تعترب مصدرا أساسيا  متويل ،(17-4) رقم يتضح من ا نفقات املوازنة  الدول  أن ا
  %55، مع تفاوت درجة االعتماد عليها من دولة إ أخرى، فإذا كانت ال متثل سوى الثالث

زائر)متوسط الفرتة(،  فطية السعودية تعتمد  العربية ن نفقات موازنة اململكةإفا  متويلها على العوائد ال

وات  الس
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وا  اإلمارات،  حني تعتمد %85وا  فطية  ما يعكس تبعية  ،%70 متويل نفقاهتا على العوائد ال
فط فيهما، وبدرجة  قيقة للمكانة  أقلهيكل املوازنة لل زائر، ويعزى ذلك  ا فطية ال  واإلمكانيات ا ال

زائر تشكل احملروقات ما يقارب هذ الدول،  وزها إيرادات من  %55من عائدات التصدير،  %97ففي ا
،%35امليزانية، و اتج احمللي اإلمجا فطية حوا  من ال من  %92أما  السعودية فتشكل اإليرادات ال

و  اإليرادات العامة للمملكة، ما تسهم بأكثر من %85و  اتج احمللي  %40، من إيرادات التصدير، بي  ال
  .اإلمجا

باية  ا تطور ا  :البرتولية واإليرادات الضريبة  الدول الثالثوالشكل التا يلخص ل
 (6-8الضريبية في الدول الثالث للفترة)اإليرادات  تطور الجباية البترولية و (:8-4الشكل رقم)

 
دول رقم المصدر:            (.17-4)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا

فطية مث اإلمارات العربية    باية ال ا جليا أن اململكة العربية السعودية تعتمد بدرجة كبرية على ا  يتضح ل
فطية  املتحدة زائر، وقد كان للصدمة ال سب مكانتها  هيكل أمث ا ثر مباشر وكبري على رصيدها، وذلك 

فطية( 2015 الدول الثالث خالل عام تراجعت وعموما فقد  ،اإليرادات   %50وا  )الصدمة ال
وا  السعودية زائر، و ص اإليرادات الضريبة فيبدوأما في. العربية اإلمارات  %34و ا زائر ما   أن ا

س املتحدة السعودية واإلمارات العربيةعليها بشكل أوسع مقارنة باململكة العربية تعتمد  ظر للتطور ال ، بال
يات القرن املاضي.  ذ بداية تسعي  هليكلها الضري واإلصالحات املطبقة عليه م

 Diagnosis of the  الثالث في الدول االنفاقيةتشخيص توجهات حوكمة السياسة : المبحث الثالث

public expenditure policy governance in the three countries   
قيق االستدامة املالية أصبحلقد  و حوكمة السياسة االنفاقية من أهم متطلبات  ا  فاظ على  اال وا

قدية  االقتصاديات املعاصرة،  الكفاءة  اإلنفاق باعتبارها تسعى لتحقيق الرشادة و التوازنات املالية وال
تلف هيئات الق وكمة   طاع العام الذي ال ميكن تصور العمومي  مع اهتمامها بضرورة إرساء قواعد ا

اول كل   قيق ظور  وكمة، ومن هذا امل فقة العمومية  ظل عدم التزام الدولة وهيئاهتا مبتطلبات ا كفاءة ال
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زائر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية ذ الصدمة  املتحدة من ا قيق ذلك  ضمن م فطية آخرية  ال
 املا للدولة. معايري سالمة آداء

 للدول الثالث اإلستراتيجيةالمطلب األول: تشخيص إجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن الرؤى 

Diagnosis expenditure governance procedures within the strategic vision of the 
three countries 

دد الدول     تعترب الرؤى اإلسرتاتيجية من أهم املستجدات ال أصبحت تطبع اقتصاديات الدول، حيث 
من خالهلا أهم آهداف ال تصبوا لتحقيقها، وقد تتضمن كذلك برامج إصالحية تستهدف نقل اقتصاد 

قق من خالله من وضع مربكالدول  ددة،  ةالدول اقتصاديا إ وضعية  ا تتقاطع فيه الدول وهو مأهداف 
زائر واململكة ها خطة  العربية اإلمارات السعودية و العربية الريعية على غرار ا املتحدة، حيث وضعت كل م

قيق حوكمة نفقاهتا  ة، لعل املستجد فيها هو  ديد أهداف معي اول من خالهلا  وات  إسرتاتيجية متتد لس
وات عدة حاول  ،بعد أن تفاقمت لس حوكمة إطار ال تصب   اإلجراءات أهم إبرازو هذا املطلب س

موية.  نفقاهتا ضمن اسرتاتيجياهتا الت
موذج االقتصادي الجديد األول:  الفرع   2030-2016إجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن ال

موذج االقتصادي الجديدأوال: تقديم  مو ال موذج تثبألقد  :لل فطية آخرية هشاشة ال ت الصدمة ال
وات املمتدة من  زائر خالل الس ته ا موي الذي تب هو   خضم ذلكوعليه فاملستعجل  ،2015-2001الت

موي جديد مير ، مبا يضمن استدامة معدالت  إطالق منوذج ت عرب تعميق التحول اهليكلي لالقتصاد الوط
كمها عوامل اقتصادية وأخرى غري  فطية الدولية ال  مو االقتصادي بعيدا عن هتديدات السوق ال ال

 .على املكتسبات االجتماعية وفق مبدأ العدالة االجتماعية احملافظةاقتصادية، مع 
لس الوزراء يوم  وعليه فقد    ديد  اجتماع  موذج االقتصادي ا الذي يعكس  2016جويلية 26مت إقرار ال

؛ حيث ارتكز على 2030-2016الفرتة املمتدة بني   حيثياته مقاربة جديدة إلدارة االقتصاد الوط 
ح بتوسيع نس ملسامهة مفرتة انتقالية لتجسيد اإلقالع االقتصادي مبا يس ) آول ، يتعلق احملور1وريني

اتج( الذي ميتد بني  ترشيد اإلنفاق  من خالل بضبط سياسة املوازنة ،2019-2016القطاعات  تركيبة ال
باية العادية؛  حني يرتكز احملور الثا الذي ميتد من حالعمومي و توسيع  على  ،2030-2020صيلة ا

ويع االقتصادي من خالل فك توطيد فط من خالل رفع مسامهة برتباط االقتصاد الوط ال هنائي الت ربميل ال
اتج احمللي وتعميق اإلصالحات االقتصادية خاصة ما تعلق  تلف  القطاعات االقتصادية  تركيبة ال

ديث القطاع املصر وتوسيع االعتماد على أسواق رؤوس آموال؛ وقد ح   دد بإصالح القطاع املا السيما 
 الذي يسمح باستدراك ،2025-2020احملور مرحلتني، مرحلة تعميق التحول االقتصادي ات هذا تحقيق تطلعل

                                                           

 http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-be15d6d0e0ffa387bfb08d8f5d8698ab.pdfباالعتماد على:    1
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تلف السياسات؛ أما املرحلة الثانية فتمتد من  -2026تلف احتياجات اإلقالع االقتصادي من خالل 

  .وهي مرحلة االستقرار االقتصادي ،2030
موذج االقتصادي (18-4)الجدول رقم مو الجديد:أهداف ال  2030-2016 لل

ويع والتحول االقتصادي 2019-2016 الشق الموازني   2030-2020 شق الت
باية العادية مبا يسمح بتغطيتها جململ نفقات  - سني ا

 ؛التسيري
فقاتيفيض العجز املواز برتش -    ؛العامة د ال
يدة للموارد املالية الضرورية  السوق املا  -   التعبئة ا

 .الداخلي
 

 ؛%6.5 قيق منو اقتصادي خارج احملروقات  حدود-
اتج بأكثر من  -   ؛مرة 2.3قيق منو  نصيب الفرد من ال
اتج - اعة  تركيبة ال طلق  مضاعفة مسامهة قطاع الص )من م

ة % 5,3القيمة املضافة( من  من  %10إ  2015 س
اتج أفاق   ؛2030ال

تطوير القطاع الفالحي مبا يسمح بتحقيق آمن الغذائي  -
ويع الصادرات  ؛ويساهم  ت

قيق التحول الطاقوي مبا يسمح بتحقيق  استهالك داخلي  -
ويا  %3قدر  ة  %6بعدما كان يتعدى  ،2030فاق آس س
2015. 

 http://www.mf.gov.dz/article_pdf  باالعتماد على:المصدر: من إعداد الطالبة 
موذج االقتصادي الجديد - طلقات ال مو م موذج االقتصادي  :2019-2016 لل إن املرحلة آو لل

ة  ديد املمتدة من س طلق لسياسات االستقرار  املدى  ،2019-2016ا ليست هدفا  حد ذاهتا إمنا م
اشئة البعيد، ال تستهدف إدخال زائر ضمن االقتصاديات ال قيق ما ؛ا  وذلك من خالل العمل على 

 يلي:
ا إ تصحيح هيكل الموازنة:-أ زائر يكشف ل ليل هيكل املوازنة  ا ارية الكبري  توسع  عن ن  فقات ا

زائر  أمهيةما يعكس  فقات التحويلية ال تعترب ا الدولة  االقتصاد، ويتضح ذلك جليا من خالل حجم ال
فط سياسة التحويال آوائلالدول بني من   %15حيث متثل ما يقارب  ،ت والدعم  الدول املصدرة لل

وات آخرية،  اتج كمتوسط للس تلف أساليب من ال ب إصالح هيكلها ومراجعة   ؛الدعموعليه 
ظر في-ب فقات  يتعلق برتشيد: 2019-2017الماكرو اقتصادي خالل الفترة  اإلطار إعادة ال ال

وات الفرتة؛  ظل ش  وتسقيفها  املوازنة ل اريوهني ملعرفة وضعية  من خاللح املوارد املالية، س وضح سي
قدية واملالية  ؛التوازنات ال

قيق االستقرار سياسة اإلنفاق يعترب من أهم سإن إصالح  :صالح السياسة الميزانيةإ -ت ياسات 
ا االقتصادي وات القادمة وذلك من خالل ا زائر خالل الس تلف إجراءات الرتشيد  ا وضبط أوضاع ذ 

باية العادية ، باإلضافة إ حوكمة إيراداتاملالية العمومية  ؛الدولة  وتوسيع ا
 وذلك من خالل: إصالح اإلطار المؤسسي لالقتصاد: -ث
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رجات قانون املالية  اإلصالحتسريع  -  ؛2016املواز وفق 
وكمة،العمومي  اإلنفاققيق فعالية  - التكلفة  مبدأالتقييم وفق إجراء عملية و  من خالل تكريس مبادئ ا
د من  – فعة وا باية عدمية  اإلعفاءاتامل  ؛-عةاجالا
فقات  خدمة  - مو أهدافوضع ال  .ال
ظام الجبائي: إصالح-ج ظر   ال بائيةوذلك من خالل إعادة ال ة  ،اإلجراءات والقواعد ا وذلك مبعا

ا من خالل: بائي ا ظام ا  تلف نقائص ال
باية البرتولية إلعداد املوازنة؛ - ساب إيرادات ا فط املعتمد  ديد سعر ال  مراجعة 
دو  -  ضبط املوارد؛ قإصالح طريقة توظيف موارد ص
باية العادية-  ؛ضرورة تغطية نفقات التسيري مبوارد ا
للمؤسسات  املشرتكالرقم التعريفي  وإطالق ،الضريبة من خالل سياسية تكوين مالئمة اإلدارةعصرنة  -

باية  إوالتحول    ؛االلكرتونيةا
ورفع معدالهتا لبعض القطاعات خاصة تلك  ،سني تغطية الرسم على القيمة املضافة ملختلف آنشطة -

 ؛املتعلقة بقطاعات الرفاهية
باية احمللية - ماعات احمللية  تقدير  تطوير ا قيق استقاللية ا  ؛إمكانياهتاو
فقات العامة: وذلك من خاللترش- بائية يد ال فقات ا  مراجعة سياسات الدعم والتحويالت، وال
 ؛واملؤسسات آفرادها م يد( ال يستفاإلعفاءات)
ص املؤسسات ومراجعة - تلف سياسات التدخل العمومي فيما  بائية اإلعفاءاتتقييم   ؛ا
 ؛ميد مؤقت لبعض املشاريع ال ترهق كاهل الدولة -
قل ،كالغاز حالة الشركات الكربى   -  إعادةب خدماهتا متدنية  أسعارال الزالت  ،االتصاالت ،ال

فيض دعمها من طرف الدولة ما يتطلب رفع  ظر فيها من خالل  يا مع ضرورة حوكمة  أسعارهاال تدر
لس  والعمليات من  ،(اإلدارةتلف القطاعات وتوضيح طبيعة العالقة بني الدولة املسامهة )من خالل 

تلف آهداف  .خالل اتفاقية توضح 
موذج االقتصادي الجديد -3 مو مرتكزات ال  2030-2020في مرحلة توطيد االستقرار  لل

زائري  ويل االقتصاد ا تعترب هذ املرحلة مبثابة مقاربة لتعميق التحول االقتصادي  املدى الطويل هبدف 
قيق ما يلي: إ  اقتصاد ناشئ وذلك هبدف 

 ؛%6.5 قيق منو اقتصادي خارج احملروقات  حدود -
اتج بأكثر من  - على أساس  2030دوالر  العام  11500)حوا  مرة2.3قيق منو  نصيب الفرد من ال

( الدخل ا  ؛ا
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اتج - اعة  تركيبة ال طلق القيمة املضافة( من  مضاعفة مسامهة قطاع الص ة %5,3)من م إ  2015  س
اتج أفاق  10%  ؛2030من ال
ويع الصادرات تطوير القطاع الفالحي مبا -  ؛يسمح بتحقيق آمن الغذائي ويساهم  ت
ويا أفاق  %3قيق التحول الطاقوي مبا يسمح بتحقيق  استهالك داخلي قدر  - بعدما كان  2030س

ة %6يتعدى   ؛2015س
ويع الصادرات مبا يسمح بدعم التمويل امل - مو االقتصادي.تسارع ت  لل

ديدولتحقيق هذ آهداف مت وضع ثالث  موي ا موذج الت د عليها إسرتاتيجية التحول ضمن ال  .ركائز تست
اك      ه  قدرة الربنامج  مدى عدة تساؤالت حول آخري نشري إ أن ه قيق آهداف املرجوة م

ة،  ي من متويل بعض  واالنسحاببضبط نفقات الدولة، خاصة ما تعلق ومواجهة التحديات الراه التدر
ويا  ، فالدولةاالجتماعية ذات الصبغة املشاريع فق س فيض تلك الربامج  ، مليار دوالر 30حوا  ت ومع 
زائري وضاع االجتماعيةآ ستتأثر زائر على ذلك  ظل ما هو للمواطن ا . فهل يقوى صانع القرار  ا

 معتاد اجتماعيا لعقود طويلة؟

 2030الثاني:إجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن رؤية المملكة العربية السعودية  الفرع
تلف إجراءات حوكمة السياسة االنفاقية  اململكة العربية      حاول  هذا احملور الوقوف على  س

موية املتوسطة املدى.  السعودية انطالقا من خطتها  الت
 أهدافها" وأبرز 2030رؤية السعودية تقديم " -1

ت  االقتصاديإسرتاتيجية لإلصالح  ،2016أطلقت اململكة العربية السعودية خالل العام     موي  والت
وان  فط فحسب.  استثماري اقتصاداململكة إ  اقتصادلتحويل  "2030رؤية السعودية "ع ال يعتمد على ال

"رؤية اململكة  والذي يعد من أهم الربامج آساسية،  المالي،برنامج التوازن صدور  "2030"ولعل البارز 
مية، هبدف رفع كفاءة اإلنفاق الرأمسا والتشغيلي، إضافة إ  لس الشؤون االقتصادية والت ال يقوم هبا 
كومي الذكي املوجه إ مستحقيه، عالوة على اإلدارة  فطية، وتطبيق سياسة الدعم ا مية اإليرادات غري ال ت

كيمة للدي قيقن العام، ا ك  زيادة مع العمل على  فطية من اإليرادات ا إ  لاير مليار 163ومية غري ال
ويا  ؛( مليار 43.46)حوا  تريليون لاير س

فطية، وقد     قيق أعلى عائد ما من املصادر غري ال ذ بداية أويستهدف الربنامج  عام ثبت جدوا م
سبة 2016 فطية ب فطية إ ،%30، إذ زادت اإليرادات غري ال كما أنه يضع  أولوياته رفع العائدات غري ال
ة مليار لاير فقط خالل  163، مقابل 2020لول  مليار دوالر( 141.33)مليار لاير  530 ومن  ،2017س

فطي  أوج فرتاته  2030املتوقع أن تقفز العائدات إ تريليون لاير  عام  اتج ال ، ما يساوي حجم ال
 .2014و 2013عامي 
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 :20301لرؤية اململكة العربية السعودية  االقتصاديةومن أبرز آهداف  
 ؛%7إ  %11.6فيض معدل البطالة بني السعوديني من  -
اتج احمللي اإلمجا  تركيبة %35إ  %20 مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة من رفع -  ؛ال
 ؛%30إ  %22رفع نسبة مشاركة املرأة  سوق العمل من  -
اص من  زيادة - اتج احمللي اإلمجا إ   %40مسامهة القطاع ا احمللي  االستثمارعرب تشجيع  ،%65ال

دمات واإلسكان والتمويل والطاقة  ؛وآج  قطاعات الصحة وا
بية املباشرة من  االستثماراترفع نسبة  - اتج احمللي اإلمجا  %3.8آج  ؛%5.7إ املعدل العاملي البالغ  ،ال
فطية من  - فطي  %50إ  %16رفع نسبة الصادرات غري ال اتج احمللي غري ال  ؛إمجا ال
فطية  - كومية غري ال دوالر مليار  266.7مليار دوالر إ  43.5أضعاف من حوا  06زيادة اإليرادات ا

ويا  ؛س
دوق  - دوق سيادي بأصول تقدر االستثماراتويل ص  ؛تريليو دوالر واقيمتها  العامة السعودي إ ص
شآت الصغرية واملتوسطة  -  ؛تأسيس اهليئة العامة لدعم امل
شيط  - لق فرص متويل أكرب وت فتحة  اء سوق مالية متقدمة وم  ؛االقتصاديةوالدورة  االستثمارب
طرح أسهم الشركات السعودية، وإدراج بعض الشركات اململوكة للدولة، مثل أرامكو،  السوق تسهيل  -

 ؛املالية
دمات اإللكرتونية،  فيف اإلجراءات البريوقراطية الطويلة، وتوسيع  - الشفافية واحملاسبة  واعتماددائرة ا

 ؛الفورية

فيض رواتب ومزايا الوزراء ترشيد اإلنفاق العام بدءا - لس  من  لس الشورى، إضافة إ قرارات  وأعضاء 
كومية بشأن نظام اإلجازات واملكافآت  .الوزراء السعودي ال طالت املوظفني  الدوائر ا

 2030رؤية المملكة العربية السعودية نموذج حوكمة   -2

وكمة "وضعت اململكة     -4)  الشكل رقم "كما هو مبني2030رؤية اململكة العربية السعودية منوذجا 

وكمة الرشيدة  (9 قيقها مع مراعاة مبادئ ا ، وهذا هبدف التحديد الدقيق لألهداف املزمع 
اصة بالربامج املخططة ضمن الرؤية، مراعية  ذلك سقف  إلنفاق العام ومقدار لاالسرتاتيجيات املتخذة وا

قيق وفورات مالية تتيح للمملكة االستفادة اإليرادات الالزمة لتغطية املصروفات، مع العمل على إمكان ية 
قيق هذ املستهدفات  فع على اجملتمع السعودي، وميكن  ها من خالل مشاريع استثمارية إضافية تعود بال م

                                                           

  ة لرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطحول  ملزيد من التفصيل  354 ، ص(2-4أنظر  امللحق رقم) ، آهداف املعل
1http://www.uabonline.org/ar/research/economic/15781591160815851575157815751604157316021578158
915/35043/0 
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فيذ آمثل هلذ الربامج والوصول إ مستويات  هات الداعمة من وزارات وهيئات، قصد الت بتظافر عديد ا
از.  عالية من اإل

 2030نموذج حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية  :(9-4)الشكل رقم  

 
           Source: http://vision2030.gov.sa       

وال تصب ضمن  اإلسرتاتيجيةمجلة من الركائز اإلطار وضعت اململكة العربية السعودية  اوضمن هذ  
قيقها إال أهداف رؤية اململ هود املادية والبشرية وميكن تلخيص هذ كة ، وال ال ميكن  اد ا بتظافر وا

:  الركائز  الشكل املوا
 2030العربية السعودية لرؤية المملكة  اإلستراتيجية: الركائز (10-4)الشكل رقم

 
قيق التوازن املا  من إعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر:   متوفرة على املوقع: -2018ديث  -وثيقة برنامج 

http://vision2030.gov.sa 

 : ململكة العربية السعوديةركائز اإلسرتاتيجية لرؤية االأهم  استخالصميكن  ،(10-4) من الشكل رقم

http://vision2030.gov.sa/
http://vision2030.gov.sa/download/file/fid/1380
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يهدف هذا املبدأ إ تعزيز املسـاءلة  :المالية في جميع الجهات الحكومية اءلةتأسيس مبدأ المس -أ
فقـات عـن امليزانيـة.  ـاوز ال ـد مـن  كوميـة قصد ا وزيـادة الشـفافية املاليـة وزيـادة اإلشراف املـا للجهـات ا

 :ى مبادرتـني رئيسـتنيلتشـتمل هـذ الركيـزة عـ
حيـث تسـعى هـذ املبـادرة إ تعزيـز آليـات ين الجهـات الحكوميـة مـن اسـتدامة التـوازن المـالي: تمكـ ■

قيق آهداف املس مع االلتــزام بســقوف اإلنفــاق للجهــات  طرة  إطار امليزانية املعتمدةإدارة آداء لضـمان 
ية   ؛املع

هجية إعـداد امليزانيـة وســيتم تطبيــق هــذ  تطويــر إجــراءات إعــداد الميزانيــة: ■ وذلك عن طريق تطوير م
وي كجــزء مــن مراحــل إعــداد امليزانيــة  املســتقبل، ديــدة بشــكل ســ هجيــة ا وية يـث تتوافـق امليزاني امل ـة السـ

ديــدة إلعــ . ومـن أبـرز مالمـحمـع آهداف املسطرة هجيــة ا داد امليزانيــة وضــع ســقوف لإلنفــاق مــن امل
وتطبيــق  مع عقد ورشات ملراجعــة امليزانيــة، تفصيــلي ومراعــاة آولويــات،إ املســتوى ال املســتوى اإلجــما

تظر البدء بالعمل هبا   وكمــة.  وي املسـتوى وهي تقتصر على مبدأين هـما: توزيع امليزانية من  ،2018نظــام ا
 ؛رفـع كفـاءة اإلنفـاقو اإلجـما إ املسـتوى التفصيـلي، 

على وضع السياسات املالية املالئمة لبلوغ تشـتمل هـذ الركيـزة  :التخطيط المالي واالقتصادي الكلي -ب
كومــي إ القطاعــات التــي تدعــم آهــداف   اإلسرتاتيجيةآهداف املسطرة وذلك بتوجيــه اإلنفــاق ا

ديــد اإليــرادات املاليــة  ، وهي تشتمل على عدة خريةلتحقيــق هــذ آ الالزمةللمملكــة، مبــا  ذلــك 
 ؛مبادرات

خلق مصادر إيرادات جديدة كفيلة بتعميم فوائد إضافية  وذلك قصد :ةيلحكوماتعظيم اإليرادات  -ت
ني عامة تجات البرتولية وامليا والك أساسا، وهي تتعلق على املواط ظومة دعم امل رباء وإعادة هبتعديل م

ادفة إ ترشيد اإلنفاق العام، ورفع كفاءة استخدام ع السياسات آخرى اهلمتكامل متسعريها بشكل 
ني م  ؛اهاإليرادات العامة للدولة وتعظيم استفادة املواط

                                                           


ديـد سـقوف3-5 هتدف هـذ املبـادرة إ وضـع إطار واضـح لإلنفاق عـلى املـدى املتوسـط )مـن إطـار الماليـة العامـة متوسـط األجـل:  وات،( مبـا  ذلـك  اإلنفـاق عـلى  سـ

هــات الوصية ملشـاريع ميزانياهتـا . هــات، ووضــع معايــر إعــداد وتقديــم وتقييم ا  مســتوى امليزانيــة وعـلـى مســتوى ا
شــآت الصغــ ■ وات الثـالث إعادة الرسـوم املسـد املبادرة تتمثل هذ  رة والمتوســطة:يمبــادرة إعــادة الرســوم المســددة مــن الم ـاء السـ شـأة حديثـاً  أث دة مـن الشـركات امل

ـاص على االستثمار.  فيـز القطـاع ا  آو من نشاطها، وذلك  إطار تشجيع و

شـآت الصغـ ■ كيـة التجارية لتوزيـع القـروض عمـن شـبكة مقدمـي القـروض غـر ا املبادرة باالستفادةتسمح هذ  رة والمتوسـطة:يمبـادرة اإلقـراض غيـر المبـاشر للم ـى للب
شـآت الصغـ خفـض التكاليـف وإعـادة التمويـل. وهـذا مـن شـأنه أن يزيـد مصـادر التمري امل شـآت الصغة واملتوسـطة املسـتهدفة، مـن خـال إمدادهـا بالتمويـل م ـرة يويـل للم

 .واملتوسـطة مـما سيحسـن عملياهتـا واسـتثماراهتا

ـاص )الب رة:ثالـشركات المتعـدعـم  ■ اديـق(تقوم هذ املبادرة بتقدمي الدعم املا للشركات املتعثرة ذات البعد االسرتاتيجي ، ويتم متويلها بالتعـاون مـع القطـاع ا  وك والص
ية ■ ــدوق دعــم المشــاريع االستثمارية والسك ــدوق متويــلي إلعطــاء قــروضمبــادرة ص خفضـة لتمويـل مشـاريع القطاعـات الصحيـة والسـياحية  : هــو ص ذات فوائــد م

صـول عـلى املساكن، مع مراعاة عدة  .االقتصــادي املرتفــع لضــمان اســتمرار املشــاريع واســتكماهلا والعقاريـة الكـربى ذات آثـر باإلضافة إ تقديـم الدعـم املـا لتسـهيل ا
ه  مستوى الدخل وحجم أفراد العائلة.ا اعتبارات من بي
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وذلك بتب مجلة من اإلجراءات والتدابري متس اإلنفاق العمومي بشقيه  :رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي-ث
 الرأمسا والتشغيلي.

 إجراءات وتدابير حوكمة اإلنفاق العمومي المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية: -3
قيق مزيد من كفاءة اإلنفاق العمومي ومناإلنفاق العام: إنشاء مكتب ترشيد  -أ ها   أجل  رغبة م

كومة اإلنفاق  مكتب ترشـــيد اململكة العربية السعودية نشـــأتأ ،التحكم أكثر  امليزانية املسطرة من قبل ا
مية الرأســـما والتشـــغيلي هـــات  ،كوحـــدة مســـتقلة تابعـــة جمللـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والت قصد دعـــم ا

كوميـــة لتحديـــد الفـــ ـــة لتحســـني الكفـــاءة فـــي كل من املشـــاريع الرأســـمالية ضمن أولويـــات ا رص املمك
فيـــذ مبادرات هتـــدف لرفع كفاءة على تدعيم  كما يعمل .واإلنفاق التشـــغيلي 2030اململكة لرؤية   ت

فيذ. كما  والسياســـات  يســـعى لتطوير اآللياتاإلنفـــاق، ووضـــع حلول للتغلب على العقبـــات ال تعرتض الت
فيذ  ؛الالزمة لتحســـني كفـــاءة اإلنفاق وضمان اســـتدامة الت

 ويتعلق ذلك أساسا بـ:رفع كفاءة اإلنفاق التشغيلي: -ب
يـــن االســـتهالك: - وذلك من خالل ترتيب آولويات وآساسيات واملسامهة  ترشيد سلوك  تق

 ؛للخدماتاملستهلك  استهالكه 

افع: - صول على أعلى خدمة  تعظيم الم   ؛ودة رفيعة وتكلفة أقلوذلك با

 ؛بالرشادة والعقالنية بعيدا عن اهلدر واإلسراف آليات تتســـم وذلك باعتماد تحســـين اإلنفـــاق: -
كومة السعودية بتب مجلة من املبادرات جاءت نتيجة عدة دراسات     اءا على ذلك قامت ا موسعة حول ب

قيق وفورات ،حجم وطبيعة اإلنفاق سني كفاءة اإلنفاق التشغيلي و   نستوضحها مالية وال من شأهنا 
  ما يلي:

سني اســـتهالك مصادر الطاقة واملوارد -  ؛رفع كفاءة العمليات التشـــغيلية وأيضا 

 هيكلة نظـــام مكافـــأة التعليم العالـــي وربطإعـــادة ب وتتعلق أساساخاصـــة بـــوزارة التعليم  مبـــادرات -
 ؛وإعـــادة تقييـــم معايري االســـتحقاق إلعانات التعليـــم العـــام ،اســـتحقاقها بالتفـــوق آكادميـــي 

كومية - دمات( سني كفاءة العقود ا سني أسلوب وجودة ا  ؛)
كومية -   .سني نظام املشرتيات ا
هجية رفع كفاءة ترشيد اإلنفاق الرأسمالي: -ت موي اإلنفاقتعتمد م  الرأســـما على دراســـة العائد الت

  ؛املضافة للمشـــروع وتقييم القيمة 2030ومدى توافقه مع رؤية اململكة  للمشـــاريع

هجية لرفع كفـــاءة اإلنفاق الرأســـما االلتزاموفـــي إطار      مت  إجراء دراســـات موســـعة علـــى اإلنفاق  ،هبذ امل
ديد التكلفـــة الكليـــة للمشـــاريع مع آخذ بعني . و ديـــد آولويـــات والتأكد من إبقـــاء  االعتبار الرأســـما

قيق رؤيـــة اململكة  مـــوي املرتفـــع وال تســـاهم فـــي   أفضلتطبيق مع  ،2030املشـــاريع ذات العائد الت
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لول تؤدي  ـــروج  ـــاء عليـــه مت ا ها إلغاء املشـــاريع ذات  إاملمارســـات العامليـــة، وب رفع كفاءة اإلنفـــاق وم
خفض وفر  مـــوي امل دســـة القيمية للمشـــاريع الكبرية.  ضالعائـــد الت اص واهل  مشـــاركة القطاع ا

فطية اعتماد كبريا  متويل نفقاهتا اتعتمـــد اململكـــة على اإليرادرفع كفاءة الدعم الحكومي: -ث ت ال
ويع االقتصاد، وعليه  موية ، وعليه البد من البحث على مصادر بديلة  إطار تكريس سياسة ت وخططها الت

ظر  سياسة دعم  ائر و إطار ترشيد استهالك الطاقة البد أن ي عاد ال با لالستهالك ا املوارد الطاقوية 
:  هلذ املوارد وحفاظ عليها من اهلدر واالستغالل العشوائي. وهتدف هذ السياسة أساسا إ

 ؛سني الوضع املا  اململكة 

 ؛فيز االستهالك الرشيد 

 اعي  ؛تشجيع إقامة استثمارات جيدة  القطاع الص

 ت املستحقة فعلياإعادة توزيع الدعم إليصاله للفئا. 

 2021الثالث: إجراءات حوكمة اإلنفاق ضمن رؤية اإلمارات العربية المتحدة  الفرع 
باط    حاول است صر س  .حوكمة اإلنفاق  رؤية اإلمارات العربية املتحدة  إجراءات هذا الع

مد بن راشد آل مكتوم :"2021"رؤية اإلمارات تقديم -1 ية  2010،  فيفري أطلق الشيخ  وثيقة وط
ة 2021هي"رؤية اإلمارات بعيدة املدى  لول س عل دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العامل  "، وال تطمح 

ه الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان 2021 ، وتستلهم هذ الرؤية مبادئها من برنامج العمل الوط الذي أعل
ميع خطط  وات املقبلة؛رئيس الدولة ، حيث تشكل اإلطار العام  كومة خالل الس  ا

اصر أساسية2021تتكون رؤية اإلمارات"    معه  ،" من أربع ع اد قوي  شعب طموح واثق ممسك برتاثه، وا
افسي  ، وجودة حياة عالية  بيئة معطاءة مستدامة؛معر مب على االبتكار مصري مشرتك، واقتصاد متميز ت

مد بن راشد آل مكتوم،سرتمجة هذ الرؤية إ واقع ملمو ول ية لرؤية  ، أطلق الشيخ  دة الوط آج
فيذية لتحقيق رؤية اإلمارات "2021"اإلمارات وات "2021"ال تعد مبثابة خارطة طريق وخطة ت ، خالل الس

لية، وأكثر من  90القادمة، وقد عمل على صياغتها أكثر من  ادية و مسؤول وخبري ،  300جهة حكومية ا
 اله واختصاصه؛كل حسب 

ية إ ست أولويات     دة الوط قسم آج ية متثل القطاعات الرئيسيةو ت بالرتكيز آكرب  ستحظىال  ط
ية  وات املقبلة، وتتلخص  التعليم، الصحة، اجملتمع، االقتصاد، آمن والعدالة، والبيئة والب خالل الس

موعة من ية على  دة الوط ية بعيدة املدى تغطي القطاعات الرئيسية  التحتية، وتشتمل آج املؤشرات الوط
ني وتقيس أداء الدولة داخليا  عدد من املواضيع ذات  لية تركز على املواط : مؤشرات  قسم إ الستة، وت

 .1ةآمهية، ومؤشرات دولية تعمل على مقارنة أداء الدولة مع أفضل الدول  العامل، وترتيبها  التقارير العاملي
                                                           


لس الوزراء حاكم ديب.   نائب رئيس 
   www.vision2021.ae :، متاحة على املوقع اإللكرتو2021رؤية اإلمارات  1 

http://www.vision2021.ae/
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ية لرؤية اإلمارات -2 دة الوط ية لرؤية : "2021"مستهدفات األج دة الوط قيق مستهدفات آج إن 
مـد بـن راشـد  شـرفت وزارةأالتـي  "2021"اإلمارات ةاالقتصاد بتكليف من الشـيخ  سـيق مـع ، 2014 س بالت

هـات قيق ،على املستوى الوط كافـة ا دول التامستهدفاهتا ال     : يلخصها ا
ية لرؤية اإلمارات العربية المتحدة 19-4الجدول رقم) دة الوط  2021(: مستهدفات األج

ي ة  المؤشر الوط  2021المستهدف س
فطي اتج احمللي اإلمجا غري ال  %5 نسبة منو ال

 دول 10من أفضل  نصيب الفرد من الدخل احمللي اإلمجا
اتج احمللي اإلمجانسبة صا تدفقات   %5 االستثمار آج املباشر من ال

فطي اتج احمللي اإلمجا غري ال  %70 نسبة مسامهة الشركات الصغرية واملتوسطة  ال
مية  دول 10من أفضل  املؤشر العاملي لريادة آعمال والت

 دول 20من أفضل  مؤشر االبتكار العاملي

 "2021اإلمارات على وثيقة "رؤية  باالعتمادمن إعداد الطالبة المصدر: 

ـاتج احمللـي لقد    ابية علـى مسـتوى نسـبة منـو ال فطـي  اإلمجا حققت الدولة نتائج هامة وا ومتوسـط غري ال
ـو اقتصـاد املعرفـة القـائم  كمـا أنـه فـي سـبيل،  نصـيب الفـرد مـن الـدخل قيـق تلـك املسـتهدفات والتحـول 

ويـع مصـادر واإلبداع علـى البحـث جاح  تفعيـل سياسـة ت قيق املزيد من ال هت  واالبتكار، و الدخل ا
ة وتسليحها اصر البشرية املواط اء الع كومية علم واملعرفة وتطوير املؤ بال سياسة الدولة لتأهيل وب سسات ا

مية لبلـوغ وابتكاريا، باعتبارمها من معرفيا يـة أهم ركائز الت ـدة الوط قيـق مسـتهدفات آج  مسـتقبل أفضـل و
ـه ـا ا افسـة العامليـة، ومـن ه يفها وترتيبها فـي مضـمار امل اصر التالية للدولة ورفع تص  :تركيز الدولة إ الع

 ؛ول إ نظام تعليمي رفيع املستوىالوص -
ية  اإلسرتاتيجيةق إطال - يةو  لالبتكارالوط ة الوط  ؛لالبتكار تكوين اللج
ولوجيا واالبتكار - ال العلوم والتك  ؛اعتماد السياسة العليا  
 ؛انشاء وكالة اإلمارات لالبتكار -
فط -  .اقتصاد ما بعد ال

  قياس حجم تدخل الدولة في االقتصاديات الثالث المطلب الثاني:

Measure the size of state intervention in the three economies   
ددات قياس تدخل الدولة  االقتصاد      فقات العمومية من أهم  دل حول  ،تعترب ال إال أن تواصل ا

قق التخصيص آمثل للموارد ددون حجما أمثال  -السوق أم الدولة -من  جعل  خرباء املالية العمومية 
اء عليه س ، تفاديا ٓثر اإلزاحة  االقتصاد. وب ب أال تتجاوز حاول الوقوف على تطور حجم لتدخلها  

زائر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، باعتبار ذلك أصبح من  تدخل الدولة  كل من ا
 .ؤشرات املمكن استخدامها لتشخيص حوكمة السياسة االنفاقيةاملأهم 
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فقات  مؤشرالفرع األول:  اتج المحلي العامة الحجم الكلي لل  :الخام في الدول الثالثإلى ال
ام من أهم مؤشرات قياس حجم تدخل الدولة، ومدى        اتج احمللي ا فقات اإلمجالية إ ال تعترب نسبة ال

وكمة  سياستها االنفاقية،  زائر واململكة تطبيقها إلجراءات ا سبة  كل من ا نقف على تطور هذ ال
ة، حيثالعربية  ة بعد س تزايد حجم تدخل الدولة من خالل  آرقام الواردة أدنا عن شرؤ ت السعودية س

خفضة  اإلمارات العربية  سبة م د هذ ال سياستها االجتماعية ودعمها لالستثمار العمومي،  حني 
 املتحدة.

فقات العامة إلى20-4الجدول رقم) . اتج المحلي اإلجمالي)%( (: نسبة إجمالي ال  ال

قد العريب المصدر: دوق ال تلفةنشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، ، من إعداد الطالبة باالعتماد على ص  أعداد 

دها       زائر  ، تفاوت الدول الثالث فيما يتعلق بتدخل الدولة، فإذا أخذنا ا دول أعال ا من ا يتضح ل
د  %40 تقارب كمتوسط للفرتة املدروسة ما يدل على الدور القوي للدولة  االقتصاد وهي تتجاوز ا

سبة ترتاوح بني  فقات العمومية ، أما  اململ%30-25آمثل لتدخل الدولة واحملدد ب كة العربية السعودية فال
سبة   %35متثل حوا  د هذ ال امي تدخل الدولة،  حني  كمتوسط للفرتة وهو مؤشر كذلك لت

دود املثلى لتدخل الدولة.  اإلمارات العربية املتحدة ضمن ا
لص     زائر واململكة العربية السعودية ضبط سياستها االنفاقية  أن إليهما   وإتاحةيتوجب على كل من ا

اص والسوق للقيام مبهامها التمويلية، والعمل على حوكمة سياستها االنفاقية، واالستفادة من  اجملال للقطاع ا
  ربة اإلمارات العربية املتحدة.

 في الدول الثالث: الخدمات االجتماعيةعلى اإلنفاق تطور  مؤشرالفرع الثاني: 
تلف أوجه      إن أهم ما مييز الدول الريعية عموما، هو زيادة حجم تدخالت الدولة االجتماعية من خالل 

فقات العمومية  الدول الثالث  الدعم  املباشرة وغري املباشرة دمات(، وبالعودة إ هيكل  ال )للسلع وا
اول التحكم فيها تتوسع  سياسا أهنا د فط، و ت الدعم ملختلف شرائح اجملتمع  أوقات رواج أسعار ال
تصرة  أوقات  ا حملة  دول أدنا يعطي زائر واململكة العربية السعودية، وا ، خاصة  ا عن ذلك ركود

فقات العامة  الدول الثالث  :انطالقا من التبويب الوظيفي لل
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ود الموازنة الجارية. على الخدمات االجتماعية اإلنفاق(: نسبة 21-4الجدول رقم)           )%(من إجمالي ب
وات  2014 2012 2010 2008 2006 2004 الدولة/ الس

زائر  44 46 - 40 43 40 ا

 38 36 37 33 34 34 السعودية العربيةاململكة  

 - 30 25 14 11 11 املتحدة  العربية  اإلمارات

قد العريبمن  المصدر:   دوق ال ،                                        395، ص 2013، التقرير االقتصادي العريب املوحد ، إعداد الطالبة باالعتماد على ص
 .351، ص 2017التقرير االقتصادي العريب املوحد 

، أن الدول الثالث تعرف تفاوت   دول أعال ا من ا دمات االجتماعية  اكبري   ا يتضح ل  اإلنفاق على ا
دمات االجتماعية فقات على ا فقات(، حيث تستحوذ ال  %42حوا  )باالعتماد على التبويب الوظيفي لل

ق حجم التحديات ال تواجهها موازنة  )متوسط الفرتة( زائر، ما يعكس  من هيكل موازنة التسيري  ا
زائر  حال تواصل تذ فط  آسواق الدولية، مع العلم أن حجم اإلنفاق الدولة  ا بذب أسعار ال

فطية، حيث آزمةعيات اقياسية رغم تد أرقامال يزال يسجل  ككل االجتماعي ة  ال حوا  2017مثل س
زائري 20% صصات مالية الدولة ا ام  %9 أي حوا، ةمن إمجا  اتج احمللي ا زائريمن ال فق    .1ا كما ت

ارية  %35حوا  اململكة العربية السعودية دمات االجتماعية، )كمتوسط الفرتة(من نفقاهتا ا  على تقدمي ا
طقة،  حني تعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة  حيث تعترب آكرب حجما )بآرقام املطلقة( بني دول امل

وات آخرية إ حدود  اميه  الس من إمجا نفقات التسيري،   %30أكثر اتزانا  اإلنفاق االجتماعي رغم ت
ة  %11بعدما كان ال يتعدى      .2004س

 الحكومي:االستهالك  مؤشر تطورالفرع الثالث: 
يعترب مؤشر االستهالك العام من أهم املؤشرات ال يستدل هبا على حجم تدخل الدولة  االقتصاد،      

هائي.  سبة من االستهالك ال د وبإسقاطحيث عادة ما يتم أخذ ك ميثل نسبة  ذلك على الدول الثالث 
زائر واململكة العربية السعودي اميةمعتربة  ا د  اقتصادمها،  حني  ةحجم تدخل الدول ، ما يعكس ت

دول  صار تدخل الدولة  االقتصاد، وا يسجل نسبة ضئيلة  اإلمارات العربية املتحدة، ما يدل على ا
ا ذلك  .أدنا يلخص ل

 
 
 
 

                                                           

زائرية انظر :  - 1 زائر،  اإلذاعة ا زائري، عبد الرمحن راوية،  حوار حول سياسة الدعم  ا ، 2018-7-2 :تاريخ االطالع ،2018-7-2 وزير املالية ا

 https://www.sabqpress.net/economics  : متاح على
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هائي في الدول الثالث(: 22-4الجدول رقم) ة  تطور االستهالك الحكومي واالستثمار ال  2016 س

 
قد العريب، آفاق االقتصاد العريب دوق ال  .25  ص 2017،املصدر: ص

دول أعال       كومي أنيتضح من ا زائر  االستهالك ا من إمجا االستهالك،  %36 ميثل حوا ا
يدل  دولة اإلمارات العربية املتحدة، ما  %14ال يتعدى  حني  اململكة العربية السعودية،  %40وحوا 

صار ذلك  على  زائر، وا تواصل تدخل الدولة بشكل مكثف  اقتصاديات اململكة العربية السعودية وا
 اإلمارات العربية املتحدة.

كومي أما     حو فيساهم  ،االستثمار اإلمجا بشقيه العائلي وا زائر، وما %43ب  كل  %26يقارب   ا
الذي ميثل الفارق بني كل من صادرات فجوة الموارد ما فيما يتعلق مبكون من السعودية واإلمارات، أ

دمات، فقد كان له مسامهة سالبة  الطلب الكلي زائر  وواردات السلع وا  ،%0,07- لغتسبة بب ا
دمات، وذلك راجع بآساس لتفوق الواردات ابية   حني سجل مسامهة على الصادرات من السلع وا إ

 .على الرتتيب %13، %15 كل من السعودية واإلمارات بلغت ز هاء 
قيق مزيدا من التوازن  هيكل مكونات الطلب احمللي يستلزم املضي قدما  تب سياسات و     عليه، فإن 

ويع اهلياكل  دمية اإلنتاجيةلت الستثمار مبا يساعد على زيادة مستويات االستهالك واهذ الدول،   وا
ويع هيكل الصادرات هبدف زيادة القدرة ارجية وت زائر   املقابل ،على امتصاص الصدمات ا ب على ا

هائي مبا يوفر موارد  كترشيد االستهالالعمل على  افسية   لإلنفاقال على زيادة االستثمارات ودعم الت
دمية لزيادة صادراهت اإلنتاجيةالقطاعات  ارجية  وتوفري اوا قد آج الالزمة لتجاوز االختالالت ا املوارد بال

فيف الضغوطات على أسواق الصرف والعمالت احمللية  .و
 في الدول الثالث حوكمة اإلنفاق العموميالثالث: تشخيص مؤشرات التوجه نحو المطلب 

Diagnosis of trends of public expenditure governance index in the three countries  
ذ عام        ك الدو م اء 1996كما هو معلوم فقد مت إصدار املؤشرات العاملية للحوكمة من طرف الب ، ب

ثي طويل آمد، والذي يتضمن  )املساءلة واملشاركة، االستقرار السياسي وغياب  مؤشرات 06على برنامج 
ف كومة، سي ،الع  ؛دولة  200ومكافحة الفساد(، يتم قياسها  أكثر من  دة القانونافعالية ا

                                                           


 (100-0الرتتيب املئوي بني دول العامل)  

Estimate of governance (ranges from approximately -2.5 (weak) to 2.5 (strong) governance performance) 

كمنتائج  **  (2.5-إ  2.5)+ تقدير جودة ا
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حاول فيما يلي      قت هبذ املؤشرات باعتبارها  وس د إليها إحصائيات مهمة يرصد التطورات ال  ست
وانب موية  كافة ا اع السياسات  رسم أو تصحيح مسار السياسات الت  .ص

 الحكومية:الفرع األول: مؤشر شفافية السياسة 
ال على اإلسراف      عكس بطبيعة ا ، والذي ي إن ضعف عملية الرقابة على املال العام تؤدي إ سوء تسيري

 اإلنفاق العمومي وإهدار املال العام، هذا ما يستدعي ضرورة إحكام العملية الرقابية ضمن الضوابط ال 
وكمة، وال هتدف إ تعزيز الشفافية  إدارة املال ا لعام لتال تفشي ظاهرة الفساد واالختالسات تفرضها ا

دول أدنا  وإهدار املوارد املالية العامة للدولة، ال تؤثر سلبا على أهداف السياسة االقتصادية للدول،  و ا
حاول  كومية  الدول الثالث: إبرازس   تطور مؤشر شفافية السياسة ا

 في الدول الثالث الحكومية(:تطور مؤشر شفافية السياسة 23-4الجدول رقم)
"Transparency of government policymaking" 

 

          Source :competitiveness Report 2012–2018. 
دول أعاليتضح     ا من ا كومية للدول الصادر ترتيب الدول الثالث حسب  ل مؤشر شفافية السياسات ا

افسية العاملية  حيث تتفاوت الدول الثالث تفاوت كبري جدا ، فدولة ، 2012/2018 للفرتةعن تقرير الت
وات  اإلمارات ت ترتيبها خالل الس دها عامليا 10) آخريةالعربية حس متذبذبة  اململكة العربية (،  حني 

مية فيها، أما ظر لضخامة برامج الت زائر السعودية لكن تبقى معقولة بال  127املرتبة ) فتحتل املراتب آخرية  ا

 .، وهذا ما يدل على عدم وجود قواعد وأطر فعالة تؤسس للشفافية(نقطة 3.2دولة، بواقع  139من بني 
د هذا  جح والسؤال الذي يطرح ع فقات العمومية أن ت املستوى من التحليل كيف ميكن لسياسات ترشيد ال

 ل الغموض وانعدام شفافية اهليئة العمومية القائمة باإلنفاق؟ظ 
 في اإلنفاق: والكفاءة الفرع الثاني: مؤشر اإلسراف

ا سابقا فإن        الدول  إلنفاقياسراف ظاهرة اإل وتتفا إ يشري اإلنفاق  الدول الثالثواقع  كما مر ب
كومي ، فمن خالل تفاوت كفاءة السياسة االنفاقية كذلك  ما يعكس ،الثالث مؤشر اإلسراف  اإلنفاق ا

                                                                                                                                                                               

Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank( 
Source : http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators 

ة الدولة \2012 الس
2013 

2013\
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017\
2018 

 3.2 3.2 3.4 3.6 3.4 2,6 القيمة الجزائر

/144 الرتبة
144 

133/148 107/144 122/140 127/139 121/137 

 4.4 5.1 4.5 4.5 4.6 4.8 القيمة السعوديةالمملكة العربية 

 48/137 23/139 37/140 38/144 36/148 34/144 الرتبة

 5.7 5.6 5.4 5.4 5.2 5,1 القيمة اإلمارات العربية المتحدة

 10/137 14/139 16/140 10 12/148 21/144 الرتبة
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افسية العاملية، والذي يو  عنالصادر  املؤشر بني هذا ترتاوح قيمة ) ضح  درجة رشادة اإلنفاق العامتقرير الت
دول رقم )آكثر إسرافا(، وسبعة نقاط نقطة واحدة هذا املؤشر  تطورات، يوضح (23-4))أكثر كفاءة(، وا

ل الدراسة قي الفرتة   :  (2018-2009) الدول 
 الدول الثالثتطور مؤشر اإلسراف في اإلنفاق الحكومي :(24-4)الجدول رقم

" Wastefulness of government spending" 

   Source :competitiveness Report 2016–2017      

دول أعال     حيث تسجل اإلمارات تفاوت الدول الثالث  مؤشر اإلسراف  اإلنفاق،  يتضح من ا
ت  العربية تل مراتب جد متقدمة عاملة )الثانية عامليا(، كما حس كم جيد  سياستها االنفاقية حيث 

تل املرتبة ااململكة العربية السعودية من ترتيبها عاملي زائر   عامليا، أما 12، حيث  قيمة متواضعة فقد سجلت ا
ة  ظاهرة اإلسراف ال تزال مرتبطة باإلنفاق ، ما يع أن عامليا( 75) نقطة 3.1بواقع  2017/2018جدا س

زائر، كومي  ا زائر  ا اذوعليه فقد بات لزاما على ا التدابري الالزمة للقضاء على مصدر اإلسراف  ا
جل املبادئ املرتبطة هبا خاصة ما ، من خالل تكريس والتبديد، وذلك من خالل حوكمة نفقاهتا وإيراداهتا

موية من جهة واستدامة مصادر متويلها  تعلق بالشفافية، ، قصد مواصلة مسريهتا الت املساءلة، واملشاركة...إ
 من جهة أخرى. 

ة    كومي لس ا إ مؤشر كفاءة اإلنفاق ا د2018وإذا رجع دولة اإلمارات العربية املتحدة حازت املرتبة  ، 
كومي، وقد حصدت الدول ال تائج التا وفقا آو  مؤشر كفاءة اإلنفاق ا ل الدراسة على ال ثالث 

افسية العاملية.  لتقرير الت
 
 
 
 
 
 

ة الدولة /2008 الس
2009 

2009/
2010 

2012\
2013 

2013\
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

 3.1 3.1 3.1 2.8 2.4 3.2 3.7 القيمة الجزائر

/48 الرتبة
134 

80/
133 

116/
144 

101/148 74/144 76/140 75/136 

 4.7 4.7 4.7 5.1 5.5 - - القيمة المملكة العربية السعودية

/13 الرتبة
134 

13/
133 

5/144 7/148 12/144 12/140 12/136 

 6.0 6.0 6,0 5.8 5.7 - - القيمة اإلمارات العربية المتحدة

 2/136 2/140 2/144 3/148 2/144 4/133 4/134 الرتبة
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ة الحكومي اإلنفاقمؤشر كفاءة (: 25-5الجدول رقم)  2018-2017 لس
 "Efficiency of government spending" 

ة  اإلمارات العربية المتحدة  2018\2017 الس

 6.2 القيمة

 139\1 الرتبة

ة  لسعوديةالعربية االمملكة   2018\2017 الس

 5.3 القيمة

 139\7 الرتبة

ة  الجزائر  2018\2017 الس

 3.1 القيمة

 139\75 الرتبة

Source :competitiveness Report 2017–2018 
 

  :وشفافيتها والموازنة المفتوحة قطاع مالية الحكومة تطور مؤشر الثالث: الفرع
افسية  مؤشر تطور قطاع مالية الدولة:  -1 كومة من أهم املؤشرات ال تقاس هبا ت يعترب مؤشر مالية ا

ة باالقتصاد،  قد العريب س دوق ال افسية العربية الصادر عن ص تويها، وبالعودة إ تقرير الت ود ال  ظر للب ال
د  2017 زائر سجلت  أن،  اءا عليه الرتبة  ،املؤشر قيمة  0,075- حوا ا بني من  14وقد احتلت ب

الدول العربية،  حني سجلت كل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة قيم مؤشر موجبة، 
دول التا يلخص ذلك:على التوا 7و 3احتلت على إثرها الرتبة   . وا

 2016: مؤشر قطاع مالية الدولة (26-4) الجدول

 
، جوان  :المصدر                  افسية االقتصاديات العربية،  العدد الثا قد العريب، ت دوق ال  2017ص

يعترب مؤشر املوازنة املفتوحة من أهم املؤشرات ال ميكن االستدالل من خالهلا : مؤشر الموازنة المفتوحة -2
ل الدراسة  ظم مالية تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة، وبإسقاط ذلك على الدول  على مدى تب الدولة ل

ا بياناهتا( وي ملدى  ،)ال توفرت ل قاط املسجلة  املسح الس املعلومات  احةإتنقف على ضعف عدد ال
، و  وقابلية القائمني عليها للمساءلة هاوالرقابة علي إعدادهاللجمهور ومشاركتهم    أنباعتبار ذلك ..ا

صي  املؤشر يقوم على  ال املوازنة املفتوحة تلك الدول ال  نقطة، متثل فيه الدول الضعيفة جدا  
دول التا يلخص 4أقل  زائر واململكة السعودية نقطة ؛ وا وزها  كل من ا  . الدرجات ال 
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 2017-2006لموازنة المفتوحة للفترة ادرجات مؤشر : (27-4الجدول رقم)
 

 
 

 
Available  , 55-P 54, report of the Open Budget Survey 2017, , IBP : Source                

-budget-https://www.internationalbudget.org/open    at 
2018.-04-:05 , last seen=publicationssurvey/downloads/?utm_source           

   ، دول أعال زائر والسعودية ال مشلها املسح سجلت نقاط متدنيةأن يتضح من ا  ما يعكسجدا،  ا
ف إعداد املوازنة وإعالن وثائها وشفافية حساباهتا ومشاركة آطراف ذوي املصلحة  حجم الغموض الذي يكت

   إعدادها والرقابة عليها.
املشاركة من أهم و تعترب الشفافية  :شفافية الموازنة ومشاركة العامة في عملية الموازنة وأجهزة الرقابة -3

مهور، ومسامهتهم  الرقابة عليها، ناملؤشرات ال  كم على انفتاح املوازنة على ا ستطيع من خالهلا ا
تلف مؤشراهتا، ويتضح ذلك من  وبإسقاط ذلك على الدول املدروسة وال مشلها املسح، نقف على تد 

دول التا  قاط املتحصل، وا  ذلك. يلخصخالل ال
 2017عمليات الموازنة  مؤشر الرقابة على: (28-4) الجدول رقم

 

 

 

 

 

 
 Source : IBP , report of the Open Budget Survey 2017, ,P 56-57 , Available 
at : https://www.internationalbudget.org/open-budget- , last seen :05-04-2018. 

   Voice and Accountability (VA)المساءلة  المشاركة مؤشر  الفرع الرابع:
كومات أداء ومراقبة وتغيري يعترب هذا املؤشر من أهم مؤشرات قياس درجة اختيار     يقيس مدى ، كونه ا

ني على  اذ القرارات ورسم االسرتاتيجيات باإلضافة املسامهة  قدرة املواط  قياس مستوى حرية إعملية ا
ول دون تفشي الفساد ذلك على اعتبار ، حيث التعبري واإلعالم رباء أن تطبيق هذا املبدأ  يرى العديد من ا

وات  2017 2015 2012 2010 2008 2006 الس
 3 19 13 1 2 0 الجزائر

 1 0 1 1 1 0 السعودية

 - - - - - - اإلمارات
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https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/downloads/?utm_source=publications
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/downloads/?utm_source=publications
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/downloads/?utm_source=publications
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قت هبذا املؤشر  الدول و  .أن اجملتمع يشارك  عملية الرقابة ل الدراسة، قصد معرفة التطورات ال 
، الذي يوضح ترتيب هذ الدول  الفرتة املمتدة من  دول املوا  .(2016-2000)نستعني مبعطيات ا

 (2016-2000) والمساءلة للفترة المشاركة :  ترتيب الدول الثالث في مؤشر(29-4)الجدول رقم 

      Source:world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI)  

دول رقم حيتض    ا من بيانات ا زائر تبوأت مراتب جد متدنية بني دول العامل ال مشلها (29-4) ل ، أن ا
ة  200التقرير)أكثر من  ك الدو لس بأهنا حققت أفضل من  2000دولة( ، حيث أسفرت نتائج تقرير الب

، و   13% من عدد دول العامل املشمولة بالدراسة % 26.5من عدد دول العامل املشمولة بالدراسة كحد أد
ة  تائجها كانت سيئة للغاية حيث تراوحت مرتبتها بني 2005س % 2.84كحد أقصى، أما اململكة العربية ف

ة  ، وفقا لتقريري س  من بني %10.10، وحوا 2013، 2012من عدد دول العامل املشمولة بالدراسة كحد أد
ة  تلف 2004عدد دول العامل املشمولة بالدراسة كحد أقصى س سبة لإلمارات العربية املتحدة فلم  ، أما بال

ل   ،  2012كحد أد وفق تقرير  %18.48الدراسة، إذ تراوحت مراتبها بني نتائجها كثريا عن بقية الدول 
ة % 31.73، وحوا 2013 ا حملة عن قيم (11-5) ، ولعل الشكل البيا رقم2000كحد أقصى س ، يعطي

 .مؤشر املساءلة واملشاركة  الدول الثالث
 (2016-2000)والمساءلة في الدول الثالث للفترة المشاركة : نتائج مؤشر(11-4) الشكل رقم

 
  world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI) من إعداد الطالبة باالعتماد علىاملصدر: 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.21- الجزائر -1.12 -1.14 -0.82 -0.76 -0.92 -1.00 -0.99 -1.06 -1.03 -1.00 -0.90 -0.89 -0.93 -0.84 -0.88

1.48- المملك العربي السعودي  -1.66 -1.67 -1.31 -1.52 -1.70 -1.62 -1.65 -1.78 -1.74 -1.86 -1.81 -1.82 -1.78 -1.84 -1.78

0.54- اإلمارا العربي المتحدة -0.70 -1.07 -0.76 -0.78 -1.00 -0.91 -0.92 -0.84 -0.91 -0.91 -1.01 -1.03 -1.06 -1.11 -1.12

-2.00

-1.80

-1.60

-1.40

-1.20

-1.00

-0.80

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 البيان

 19.71 19.71 22.12 26.44 24.52 17.31 17.31 12.98 الجزائر

 5.29 6.25 5.29 7.21 10.10 5.29 4.33 8.17 المملكة العربية السعودية

 21.63 21.63 20.67 25.96 25.96 20.19 27.88 31.73 اإلمارات العربية المتحدة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 23.65 24.63 22.66 22.75 21.80 18.31 18.01 17.06 الجزائر

 3,94 3.45 3.45 2.84 2.84 3.29 3.79 3.79 المملكة العربية السعودية

 19.21 19.21 19.21 18.48 18.48 24.41 22.75 25.59 اإلمارات العربية المتحدة
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ا     دولجليا يتضح ل ة نتائج ا أعال ، أن الدول الثالث حققت نتائج متدنية  والشكل من خالل معاي
ظر إ قيم املؤشر ال اقرتبت من غياب دور ومسامهات القطاعات غري وميكن إيعاز ذلك إ ، (2,5-) بال

كومية  ظمات غري ا اص وامل كومية مثل القطاع ا لى مؤشر املساءلة، أما على ما انعكس بالسلب عا
زائر املرتبة آو باملقارنة مع الدول الثالث، وذلك يعزى أساسا لغياب شبه   صعيد املراتب فقد احتلت ا

زائر كلي للمشاركة  كل من اململكة واإلمارات،  رى على  تتجسد املشاركة فيها  االنتخاباتو ا ال  
، املستوى الرئاسي ، لكن عموما الزال هذا املؤشر يسجل نسبا متدنية ال ترقى للمستوى الوالئي،الربملا

صر  دودة ودون املستوى، أما  اململكة فيعا ع املطلوب، على اعتبار أن املشاركة وإبداء الرأي تبقى 
 . 1املشاركة قصورا كبريا على اعتبار أن املواطن السعودي ال يشارك  اختيار حكامه

فقات شر املشاركة واملساءلة  مؤ سني إن    سن عملية ترشيد ال  هذ االقتصاديات من شأنه أن 
 .للمساءلة  ضع اإلنفاقاملشرف على  عل، باعتبارها توجهاهتاوحوكمة 

 Political stability and االستقرار السياسي  ؤشركما يرتبط مؤشر المساءلة والمشاركة  بم

absence of violence(PS)  كومات أداء ومراقبة وتغيري مؤشرات قياس درجة اختيارباعتبار من أهم ، ا
وكمة مؤشرات أحد أهمو  فعالية وكفاءة يدعم ذلك فإن سياسيا مستقرة الدولة كانت الرشيدة، وكّلما ا

فيذية التشريعية السلطة دول املوا ترتيب الدول الثالث  مؤشر االستقرار والت ا ا  .السياسي،ويوضح ل
 (2016-2000) للفترة السياسي االستقرار:  ترتيب الدول الثالث في مؤشر (30-4) الجدول رقم

         
 

 

 

 

 

 

 

 

        
             Source: world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI)  

تائج ال حققها مؤشر االستقرار السياسي،    ظر إ ال ا بال أن قيم مؤشر االستقرار السياسي  يتضح ل
كأقصى قيمة،  %20.67وحوا دنيا، كقيمة  %5.3عرفت تذبذبا طيلة فرتة الدراسة، حيث سجلت حوا 

زائر من بني الدول آضعف  مؤشر االستقرار السياسي نظرا لكثرة أعمال وعلى هذا آساس ص   فت ا

                                                           

وكمة الرشيدة  اململكة العربية السعودية)حالة دراسية(،آكادميية للدراسات االجتماعية  واإلنسانية، ص   1  .19بسام عبد اهلل البسام ا

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 البيان

 14.83 14.42 15.87 20.67 10.58 5.29 6.73 9.13 الجزائر

 30.62 27.88 29.33 37.50 24.04 47.60 42.79 50.96 المملكة العربية السعودية

 69.86 81.25 76.92 74.52 73.56 81.25 76.44 77.88 اإلمارات العربية المتحدة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 3 11.4 11.90 10.19 12.32 9.95 10.38 11.32 13.27 الجزائر

 28.57 23.81 35.44 33.18 32.70 31.60 36.79 27.96 المملكة العربية السعودية

 60.95 70.48 75.73 75.36 73.46 73.58 73.11 81.04 اإلمارات العربية المتحدة
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ة  ذ س ه امللحوظ م س شاط اإلرهايب  هذ الفرتة، رغم  ف وال سن الوضع 2004الع ، وذلك نتيجة 
 آم والظروف السياسية احمليطة بالبالد؛

سبة للمملكة العربية السعودية سجل فيها مؤ  ، حيث شر االستقرار السياسي معدالت معتدلة نسبياأما بال
ة  ، %50بواقع  2000سجل املؤشر أعلى قيمة له س أن  على الرغم من ، وال توحي بوجود استقرار نس

ة  %30أقل من  سجلاملؤشر  اء ابتدآعمال اإلرهابية ال شهدهتا السعودية  ، وذلك على خلفية2004 س
تائجها كانت أثر على نتائج مؤشر االستقرار السياسي،  ما 2003من عام  ص دولة اإلمارات ف وفيما 

ة  سبة  2007آحسن بني دول املقارنة، حيث سجلت أعلى نسبة هلا س   .كقيمة دنيا% 89.86و  %81.25ب

فيذ صياغة على الحكومة قدرة قياسمؤشرات  :الخامسالفرع   : السياسات وت
كومة   فيذ السياسات انطالقا من مؤشر جودة التشريعات ومؤشر فعالية تقاس قدرة ا على صياغة وت

كومة.  ا

   Regulatory Quality (RQ) وتطبيقها التشريعات جودة مؤشر  -1

كومات  سبيل دعم القطاع ي    اها وتطبقها ا هتم هذا املؤشر بقياس مدى جودة اللوائح وآنظمة ال تتب
اص كمكون رئيسي  اص ا مية االقتصادية للدول، وهذا اعرتاف واضح بالدور الذي يلعبه القطاع ا  الت

اس والطريقة ال  ظم حياة ال مية االقتصادية. أيضا يهتم هذا املؤشر بقياس جودة القوانني ال ت  تعزيز الت
وكمة. كومة  تشكيل عملية ا اس مع ا  يتفاعل هبا ال

كومات،لوالقوانني وضعف جودهتا وال إن غياب التشريعات      كان سبب جوهري   وائح املطبقة من قبل ا
ودة العالية، تساهم بشكل كبري  التقليل  إذ،  حدوث آزمات كومية ذات ا أن التشريعات والقوانني ا

د من وب من حدة آزمات االقتصادية وغري االقتصادية مثل الكوارث الطبيعية على االقتصاد احمللي، التا 
فقات غري الضرورية، فقة العمومية، و ال مي كفاءة ال دول املوا  مبا ي مراتب الدول تطور  اول توضيحا

  .2016-2000خالل الفرتة  التشريعات جودة مؤشرالثالث  
 (2016-2000)للفترة وتطبيقها التشريعات جودة : ترتيب الدول الثالث في مؤشر(31-4)الجدول رقم       

     Source: world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI)  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 البيان

 21.84 27.18 29.90 38.24 29.90 29.90 28.92 23.04 الجزائر

 55.83 54.37 52.45 56.37 55.88 55.88 50.98 51.47 المملكة العربية السعودية

 69.42 70.87 70.10 71.08 76.47 70.59 83.33 75.00 اإلمارات العربية المتحدة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 10,10 10,58 9.62 11.96 9.09 9.95 10.53 13.40 الجزائر

 55,77 54,33 53.37 55.50 55.02 53.55 55.98 56.94 المملكة العربية السعودية

 80,29 82,69 80.29 75.12 73.21 66.82 61.72 65.55 اإلمارات العربية المتحدة
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دول رقم    ا(31-4)من خالل ا كومحجم ال ، يتضح ل ل الدراسة ففي تباين  أداء ا السعودية ات 
ايب  عام  توصل  مبعدل 1998 عام  ، أما قمة آداء السل فكان0.171+، إ 2008قمة آداء اإل

 -0.198. 
زائر أداء   وات الدراسة ،سلكما سجلت ا يا على مر س فضت قيمه تدر فإذا سجل ما قيمته  ،حيث ا

ة  23.04% فض إ حدود 2000س ة  %9.62، فإنه ا ، وهذا داللة على الضعف املزمن الذي 2014س
سبة للم ال جودة التشريعات، أما بال زائر   فت ضمن املراتب متعانيه ا لكة العربية السعودية فقد ص

سبة احملصلة بني  كأعلى %57حواو  ،كأد قيمة %51.47املتوسطة طيلة فرتة الدراسة حيث تراوحت ال
تائجها كانت قيمة،  ما يعكس جهود اململكة لتحسني متوقعها ضمن املؤشر، أما على صعيد اإلمارات ف

ل املق ظر إ البلدان  ة مرضية بال ، والشكل املوا %83.33 ، بواقع2001ارنة، إذ سجلت أعلى قيمة هلا س
ا ذلك:  يوضح ل

 (2016-2000) في الدول الثالث للفترة وتطبيقها التشريعات جودة نتائج مؤشر(: 12-4)الشكل رقم

 
 :من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:

- world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI)  
وات الدراسة، وال كانت كلها سلبية      ظر لقيم املؤشر احملققة  س زائر مراتب متدنية بال تبوأت ا

زائر مل تستطع  1.21-و  0.69-تراوحت بني  من جهة   خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ما يع أن ا
اص من جهة أخرى، إذ بقي القطاع وعدم قدرهتا على  العام هو املهمني، ضف إ تفعيل دور القطاع ا

ظيمية اللوائح نقصذلك العراقيل اإلدارية والتشريعية،  اصة الت ربات واملهارات  ، قلة العمل بسوق ا ا
ية التحتية آساسية... ضعف ، للعاملني نتائجها أحسن من  فقد كانت؛ أما اململكة العربية السعودية  الب

زائر اص، وكذا انضمامهانظريهتا ا  ، وذلك راجع بآساس لتحسني بيئتها االستثمارية وتشجيعها للقطاع ا
ظمة التجارة العاملية عام  طط ال  االستثمارية، بيئتها،كخطوة لتعزيز 2005إ م عالوة على ذلك الربامج وا

سني جودة تشريعاهتا تها ٓجل  برنامج امللك عبد اهلل لتطوير القضاء وإنشاء احملاكم اإلدارية  عام  ) تب
قائمة الدول فتتصدر اإلمارات العربية املتحدة  أما(، ما عزز مكانتها نسبيا  مؤشر جودة التشريعات، 2008

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.69- الجزائر -0.59 -0.55 -0.54 -0.43 -0.58 -0.62 -0.79 -1.07 -1.17 -1.19 -1.29 -1.18 -1.21 -1.17 -1.17

0.07- المملك العربي السعودي  -0.06 0.08 0.04 0.11 -0.06 0.04 0.15 0.18 0.18 0.03 0.1 0.08 -0.01 0.03 0.08

0.73 اإلمارا العربي المتحدة 1.12 0.66 0.83 0.69 0.65 0.64 0.6 0.47 0.34 0.47 0.68 0.78 0.98 1.11 0.97
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وزل املقارنة، على اعتبار أهنا خطت خطوات حثيثة صوب رفع تقديرات جودة التشريعات،    لىع كما 
فزة بامتياز، وخري دليل على ذلك املراتب آو عامليا وعربيا ال حصدهتا دولة اإلمارات   بيئة استثمارية 

ظمات الدولية   .واإلقليميةعديد املؤشرات الصادرة عن امل
  Government effectivness(GE)  مؤشر فعالية الحكومة -

دول املوا     ل الدراسة ضمن تطوريوضح ا مؤشر فعالية وكفاءة آداء  مراتب الدول الثالث 
كومة" خالل الفرتة  كومي"فعالية ا   .2016-2000ا

 (2016-2000)فعالية الحكومة للفترة : ترتيب الدول الثالث مؤشر(32-4)رقم الجدول

Source: world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI) 
ا     ،  يتضح ل دول أعال زائر املمن خالل ا راتب وعلى غرار باقي املؤشرات ال مت دراستها، تذيل ا

يف العاملي يا  آخرية  التص سن مرتبتها تدر كومي، على الرغم من  ا ضعف كفاءة آداء ا ما يعكس ل
ة  وحوا  2006-2000 بني س %40حوا ، أما اململكة العربية السعودية فرتتيبها تراوح بني  2000بعد س

سبة ل،  الفرتة ال تليها 50% ل الدراسة فقد عززتمارات إلوبال حيث  ،متوقعها  الصدارة بني الدول 
ة  78.05سجلت حوا  كومي وتسجل ما 2000س ، لتواصل جهودها الرامية لتحسني كفاءة آداء ا

ة  %90.38يقارب   . 2014س

زائر      كومات  ا لص إليه أن أداء ا ، وكذا خلل  العملخلل كبري ومزمن  طريقة  يعا منما 
ظيمات ا سجلت قيم املؤشر نتائج سلبية على امتداد  حيث، ملعتمدة من قبل السلطة التشريعيةاللوائح والت

ة  ذ س ة م س فيذ الربامج االنفاقية ال قامت هبا ، وال تتوافق مع ف2001فرتة الدراسة على الرغم من  رتة ت
تها، إال أهنا افتقرت إ مقومات الكفاءة  تسيري هذ الربامج  زائر، وال على الرغم من الثمار ال ج ا

كومة  إضافيةعلى اعتبار تأجيل بعض املشاريع، رصد اعتمادات  للمشاريع...، ما يدل على عدم قدرة ا
 للمشاريع، إضافة إ ضعف الرقابة وهدر املال العام؛على التقييم الفعلي 

ه     زائر وإن كان أفضل م تلف أداءها كثريا عن ا سبة للمملكة العربية السعودية فلم  حيث  ،أما بال
كومي السعودي مل يرق هاز ا اب والسلب، ما يع أن ا ى بعد ملستوى الكفاءة تراوحت قيم املؤشر بني اإل

اذ  ، تسيري ويعا خلل كومي آداءالكفيلة بتحسني  اإلجراءاتما يتطلب ا خاصة ما تعلق باللوائح  ،ا

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 البيان

 32.04 30.10 35.61 39.02 35.12 30.24 30.73 14.15 الجزائر

 52.43 51.46 46.83 40.49 44.88 44.39 44.88 46.34 المملكة العربية السعودية

 78.16 79.61 79.51 74.15 76.59 72.20 77.07 78.05 اإلمارات العربية المتحدة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 35,10 35,58 33.65 33.49 34.93 35.07 38.76 35.89 الجزائر

 63,46 60,58 62.02 57.89 57.42 44.08 56.94 52.15 المملكة العربية السعودية

 90,87 91,35 90.38 83.25 83.25 81.99 77.99 81.34 اإلمارات العربية المتحدة
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طط و وآنظمة والقوانني املصدرة وتطبيقاهتا  فيذ ا درجة وضوحها؛ وجدير بالذكر أن عدم الفعالية  ت
موية الضخمة ال قامت هبا السعودية كان له دور كبري  توا ضع مراتبها  هذا املؤشر، والذي والربامج الت

فيذ والرقابة على امليزانية يعزى أساسا  كومية بآنظمة املتعلقة بت هات ا إ ضعف الرقابة على إلتزام ا
كومي،. ولعل أهم ما  وطرق صرف االعتمادات املالية سواء للمشاريع والربامج أو غريها من أوجه اإلنفاق ا

فيذ السياسات هوب القيام به  هذا الص كومات وقدرهتا على صياغة وت التأكيد  دد لتحسني فعالية ا
كومية االلتزامعلى  هات ا ظمة لعمل ا رص  بالتعليمات وآنظمة امل  اجملاالت اإلدارية واملالية ، مع  ا
فيذعلى  دعم كفاءة  أجل وذلك منسواء  أوقات الرخاء أو الركود االقتصادي ، الرقابة الصارمة على الت

كومية  هات ا قيق وفعالية أداء ا مية مستدامة على آمد الطويل و  ةياإلسرتاتيج آهداف للوصول إ ت
 . املتوخاة
 (الدولة مؤسسية درجة واحترام سيادة القانون) الفساد اتمؤشر  :السادسالفرع 

املؤشر سيادة القانون"مدى ثقة يقيس هذا : Rule of Law (RL)القانون سيادة احترام مؤشر  -
كومة ب ظمات، وبشكل  آفرادكل   وعادل علىكل متساوي شاملتعاملني بتطبيق القوانني من قبل ا وامل

ف". رائم والع  خاص الثقة  محاية حقوق امللكية، عمل الشرطة، واحملاكم، فضال عن احتمال حدوث ا
كومية من جهة  ن ارتفاع مؤشر سيادة القانون ماإ     فيذية ا هات الت هو إال دليل على وجود الثقة بني ا

اص وآفراد من جهة  وهذا ما يعزز فرص االستثمار  وزيادة روع اإلبداع واالبتكار   ،أخرىوبني القطاع ا
ماية حقوق امللكية الفكرية وهبذا  تيجة  وكمة الرشيدة. يعتربك  هذا املؤشر من مقومات ا

دول امل  (؛2016-2000)القانون خالل الفرتة  سيادة مؤشر تطور مراتب الدول الثالث  وا يوضح ا
 (2016-2000)للفترة القانون سيادة :  ترتيب الدول الثالث في مؤشر(33-4)الجدول رقم 

Source: world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI) 

دول     ا من ا زائر  تواضع نس أعاليتضح ل على امتداد فرتة الدراسة برتتيب ملؤشر سيادة القانون  ا
ة  %12.44أد  وا 2000س ة %35.41، وترتيب أعلى   ولضبابيةما يؤشر لغياب دولة القانون، ، 2004س

ما  السعودية، وعلى التشريعات وسوء تطبيقها،  فاض الرتتيب املئوي بي بني دول العامل إ  هلاالرغم من ا

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 البيان

 27.88 26.79 30.14 30.62 35.41 34.45 33.49 12.44 الجزائر

 58.17 58.37 55.50 56.46 57.42 59.81 56.46 50.72 المملكة العربية السعودية

 64.90 60.29 61.24 63.16 64.59 68.42 71.77 71.29 اإلمارات العربية المتحدة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 19,23 18.75 25.48 30.81 27.01 25.35 27.01 26.07 الجزائر

 67,79 60,10 65.38 60.66 60.66 58.69 62.09 59.24 المملكة العربية السعودية

 79,81 73,08 76.44 70.62 66.82 65.73 62.56 63.03 اإلمارات العربية المتحدة
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مقارنة بدول العامل، ها ، إال أنه من خالل البيانات املتاحة يالحظ ثبات نس  ترتيب2000 عام  50%
العربية املتحدة فقد شهدت مراتبها تقدما  اإلماراتأما عن دولة . %65-50حيث تراوحت مرتبتها بني 

وات الدراسة، إذ تراوحت قيم املؤش بفعل أنظمتها القانونية  ،%76-60 ر فيها بنيسوسا على مر س
تية قانونية  ية  ا لعديد املستثمرين آجانب باعتبارها توفر ب ذب املتطورة، حيث تعترب مالذا آم

بية طقة الشرق آوسط ومشال إفريقياعلى مستوى  فقد تبوأت املرتبة آو  ،االستثمارات آج  32، واملرتبة م

  .20181-2017للعام  "justice project world " مؤسسة الصادر عن العاملي  مؤشر سيادة القانون عامليا،

من بني Control of Corruption CC الفساد  على السيطرة مؤشر يعترب: الفساد مكافحة مؤشر -2
كم للحكومات. عرجا  وقد املؤشرات املهمة املساعدة  قياس جودة ا استفحلت هذ الظاهرة وأخذت م

تم على الدول أخذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة هذ الظاهرة والتصدي  خطريا خاصة  القطاع العام، ما 
،  عديد هلا، و هذا الصدد  اهتمت  ك الدو ظمات  الدولية بقضايا الفساد على رأسها الب دول  وامل ا

ا املوا   حققتها الدول الثالث. ملراتب الايرصد ل

 (2016-2000):  ترتيب الدول الثالث في مؤشر السيطرة على الفساد للفترة(34-4)الجدول رقم

Source: world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI)  
 

دول رقم خالل من     ة البيانات املوضحة  ا زائر حققت مراتب متدنية (34-4) معاي ا أن ا ، يتضح ل
ها مل تصل إ املستوى املطلوبجدا   يا، لك حيث تراوحت مراتبها   ،بداية آلفية، لرتتفع بعدها تدر

عدد البلدان املشمولة بالدراسة، وعلى صعيد اململكة العربية السعودية فقد حققت  %(37-14)  كأفضل من
وات الدراسة ة بني س من عدد  ( % 60-40)حيث احتلت مراتب تراوحت كأفضل من  ،نتائج متوسطة متباي

ما حققت اإلمارات العربية املتحدة نتائج جد مرضيالدول امل ة على الصعيد العريب أو شمولة بالدراسة، بي
صرت بني العاملي، وات الدراسة، وعموما فهي ا يا على مر س  .(%84-63) حيث ارتفعت مرتبتها تدر

ا قيم مؤشر السيطرة على الفساد   الدول الثالث. والشكل املوا يوضح ل

                                                           

1 https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_ROLI_2017-18_Online-Edition.pdf 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 البيان

 34.47 36.41 37.56 41.46 28.29 30.24 21.46 14.15 الجزائر

 57.77 53.88 49.27 53.17 46.34 51.22 60 40.49 المملكة العربية السعودية

 83.5 83.5 78.54 82.93 84.88 80.98 84.88 63.41 اإلمارات العربية المتحدة

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان

 27.40 28.85 31.73 39.71 39.23 37.44 37.14 34.45 الجزائر

 62.98 58.65 59.62 58.37 56.94 43.6 59.52 58.85 المملكة العربية السعودية

 88.46 82.69 84.13 87.56 83.25 81.99 80 79.9 اإلمارات العربية المتحدة
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 (2016-2000)السيطرة على الفساد في الدول الثالث للفترة : نتائج مؤشر(13-4)الشكل رقم

 
 :من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:      

- world Bank, The Worldwide Governance Indicators (WGI)  

ا جليا القيم امل ،(13-4) من خالل الشكل رقم     زائريتضح ل كلها ، حيث جاءت  تدنية ال أحرزهتا ا
ية ال بذلتها  سبيل مكافحة الفساد، حيث هود املض أنشأت  سلبية طيلة مدة الدراسة، بالرغم من ا

اصة مبكافحة ة املعلومة ا العديد من آجهزة واآلليات ا لس احملاسبة وخلية معا ملالية، الفساد، تتمثل  
ية للوقاية من الفساد ومكافحته، إ جانب الديوان الوط لقمع الفساد واهليئة  .واملفتشية العامة للمالية الوط

ها رغم ذلك تتذيل املراتب الدنيا  التقارير العاملية ملكافحة الفساد، فوفقا  للتقرير الص ظمة مادر عن لك
ة  عامليا، ما يدل على غياب إرادة سياسية قوية ملكافحة هذ  112، احتلت املرتبة 2017الشفافية العاملية لس

 الظاهرة.
سبة     للمملكة العربية السعودية، فقد كانت نتائج املؤشر متذبذبة وغري مستقرة، وذلك راجع أما بال

زائر بعض بآساس لتغلغل الفساد   57"، إذ تبوأت املرتبة قطاعاهتا، رغم أنه يبقى أقل حدة من نظريهتا "ا

ة  ، وقد حرصت حكومة اململكة على تب إجراءات 2017عامليا، والثالثة عربيا  تقرير الشفافية العاملية لس
ة من شأهنا ردع كل ممارسات الفساد، كإنشاء العديد من اجملالس،كوقائية اجمللس االقتصادي آعلى س
ية "نزاهة" ملكافحة الفساد  2005 ، مشروع امللك عبد اهلل لتطوير القضاء الذي مت 2011، إنشاء اهليئة الوط
ة  البدء ؛ هذ ، نظام مكافحة الرشوة ...2007 )ديوان املظامل(  ، إصدار نظام القضاء اإلداري2008فيه س

فت و، متقدمة مراتبسامهت  انتقال اململكة إ اإلجراءات  ضمن قائمة الدول آكثر  على إثرها ص 
  .نزاهة

                                                           

 هم رجل آعمال  قامت السلطات السعودية باعتقال عدد من آمراء ووزراء ومسؤولني حاليني امللياردير  "وسابقني على خلفية هتم تتعلق بالفساد من بي
ه مؤخرا، وكذلك قرار العاهل السعودي "الوليد بن طالل ة ملكافحة الفساد يتو رئاستها و العهد الذي أفرج ع مد بن  سلمان بن عبد العزيز بتشكيل 

 سلمان

 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.95- الجزائر -0.94 -0.67 -0.63 -0.42 -0.49 -0.52 -0.56 -0.55 -0.49 -0.5 -0.48 -0.47 -0.61 -0.66 -0.69

0.42- المملك العربي السعودي  0.06 -0.2 -0.36 -0.1 -0.25 -0.18 -0.03 -0.01 0.06 -0.37 -0.06 -0.01 0.1 0.05 0.23

0.13 اإلمارا العربي المتحدة 1.25 0.94 1.14 1.07 0.95 1.08 1.13 0.95 0.93 1.07 1.18 1.29 1.23 1.07 1.28
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ال مكافحةوفيما تعلق بدولة اإلمارات فهي تعترب منوذجا ي       الفساد  تحذى به عربيا وإقليميا  
ة  ظمة الشفافية العاملية س ظمات العاملية على غرار م ، 2017والشفافية، ،فحسب التقارير الصادرة عن امل

سب التقرير يبلغ حوا ضعف وإقليميا يااحتلت املركز آول عرب قاط ال سجلتها  متوسط  )إن إمجا ال
تائج احملققة مثار جهودها ملكافحة  طقة الشرق آوسط ومشال أفريقيا(، وقد كانت ال قاط ال سجلتها م ال

امسة مواكبةوالتصدي لهلفساد ا  ذلك أهم  ، حيث حرصت على تب ترسانة من القوانني والتشريعات ا
 املعايري الدولية ذات الصلة.

قدية والمالية اإلنفاق العموميترسيخ حوكمة  متطلباتالمبحث الرابع:    للحفاظ على التوازنات ال

The requirements to consolidate public expenditure governance to maintain 
monetary and financial equilibriums 

وانبالإن حوكمة     قيقها مبعزل عن  ا االقتصادية واإلدارية آخرى، إذ تتطلب  سياسة االنفاقية ال ميكن 
ية اإليفاء ببعض الشروط اسبية، فيما تتعلق دعائم أخرى بتعميق اإلصالحات االقتصادية  التق وأخرى مالية 

حاول إبراز بعض الدعائم ال نراها ضرورية ل رتسيخ حوكمة السياسة االنفاقية، اهليكلية، و هذا املبحث س
 وذلك على ضوء ما تقدم عرضه. 

 The need for energy resource  حوكمة الموارد الطاقوية في الدول الثالثضرورة  المطلب األول:

governance in the three countries 
فط  تركيبة اقتصاديات الدول الثالث،      ضى هبا ال ظر للمكانة ال   بإنتاجهلتحديات املتعلقة وابال

و حوكمة استغالل هذ  آسواقوتسعري   احمللي واستهالكه ا  الدولية يتوجب على الدول الثالث اال
وكمة املوارد الطاقوية.املوارد  ، وذلك على ضوء املؤشر العاملي 

    ر حوكمة الموارد الطاقويةعلى ضوء مؤش حوكمة الموارد الطاقوية في الدول الثالث مؤشرات الفرع األول:
ديا  فطي، إال أهنا ال تزال متثل  كومات بشأن حوكمة القطاع ال ية ال تبذهلا ا هود املض على الرغم من ا
خفضة ومتوسطة الدخل، ما جعل هذ البلدان تفكر جديا باستخدام مواردها  سبة للبلدان م مستمرا بال

قتصادياهتا من جهة، وسبيل إحداث متثل عصب ا آخريةالطبيعية بشكل أكثر حصافة، على اعتبار أن هذ 
مية فيها من جهة أخرى، وقصد ا ببيانات لطاقوية  الدول الثالث نستعني متحيص سياسة إدارة املوارد الت

: RGIمؤشر  دول أدنا  الواردة  ا
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 في الدول الثالث 2017: أداء مؤشر حوكمة الموارد لعام (35-4)الجدول رقم
 اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الجزائر توصيف المؤشر/ الدولة

األداء 
اإلجمالي 
للمؤشر

 المحروقات المحروقات المحروقات المورد الخاضع للتقييم 

 RGI 33 36 42 قيمة المؤشر

 54 69 73 89الترتيب العالمي/

أداء المكونات الفرعية للمؤشر
 

 22 23 40 نتائج تحقيق القيمة

ح الرتاخيص -  20 17 37 م

 53 45 48 الضرائب -

 29 04 29 اآلثار احمللية -

 27 27 47 املؤسسات اململوكة للدولة -

 16 24 25 نتائج إدارة الدخل )اإليرادات(

ية -  10 30 28 املوازنة الوط

 0 0 0 دون الوط  تقاسم دخل املوارد  -

اديق الثروة السيادية -  21 18 21 ص

ية   78 60 35 البيئة التمكي

 48 35 15 البيانات املفتوحة   -

 91 83 49 مكافحة الفساد -

  Resource governance index 2017 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:
دول رقم    ا حجم اهلوة بني ما متتلكه الدول من ثروة (35-4) من خالل البيانات الواردة  ا ، يتضح ل

زائر املرتبة  وكمة املوارد، وال احتلت فيه ا دولة خاضعة  89من بني  73نفطية وبني أداء املؤشر املركب 
در اإلشارة 89/ 54أما اإلمارات فقد احتلت املرتبة  ،69/89 للتقييم، واململكة العربية السعودية ، لكن ما 

فوفا باملشاكل على مستوى املكونات الفرعية  إليه في أداء  تائج املركبة  الدول الثالث  هو أن هذ ال
:  ولتوضيح أفضل ٓداء املؤشر ومكوناته الفرعية  الدول الثالث نستعني بالشكل البيا املوا

 الدول الثالث نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في  :(14-4)الشكل رقم

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:

 - Resource governance index 2017, available at : http://resourcegovernanceindex.org  
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، ا من الشكل أعال زائر أن يتضح ل ، حيث احتلت املرتبة 100نقطة من  33ئ بتسجيل يأداء س حققت ا
موع  73 معهد حوكمة املوارد  الصادر عن "RGI" 2017إدارة املوارد املركب لعام دولة  مؤشر  89من 

اصة بحملالطبيعية، وذلك راجع بآساس  الرتاخيص والعقود، وكذا التقييمات احمليطة دودية املعلومات ا
فطية زائر فيما يتعلق باملؤشرات اأما  .بإيرادات مواردها ال على مستوى  تقييما سيئالفرعية، فقد حققت ا

 ، وتقييما100نقطة/ 25 فاشال على مستوى إدارة العوائد بواقع ، وتقييما100نقطة/ 40 قيق القيمة بواقع
 .100نقطة/ 35 سيئا على مستوى التمكني البيئي بواقع

  الجزائرحوكمة الموارد الطاقوية في ضرورة الفرع الثاني: 

 The need for energy resource governance in Algeria  
ظر للتهديدات بات لقد   زائر، بال  املتعلقة من الضروري اليوم حوكمة استغالل املوارد الطاقوية  ا
زائراملؤشر ابوميكن االستعانة استغالهلا واستهالكها وإنتاجها، ب وكمة املوارد  ا للوقوف على  ملركب 

 :متطلبات ذلك
 مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في الجزائر: نتائج (15-4)الشكل رقم

 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:
- Resource governance index 2017, available at:    http://resourcegovernanceindex.org 

ليلها  تباين آداء بني املؤشرات الفرعية هو ما يالحظ من خالل نتائج مكونات املؤشر املركب    ، وميكن 
 كما يلي: 

قيق القيمة يغطي املكون آول نتائج تحقيق القيمة: -أ ح أو( ) اد حقوق االستخراج، إ حوكمة م س
قيب واإلنتاج صيل الدخل واملؤسسات اململوكة للدولة والت ماية البيئية و ح فعلى صعيد املؤشر الفرعي  ؛وا م

اءا على إجراءات  التراخيص ح الرتاخيص مباشرة  بعد املفاوضات وليس ب زائر مت ،فإن وزارة الطاقة  ا
اك حاجة إلجراء عالمات للتأثري البيئي، وعلى الرغم من أن ا افسية، كما أن ه إلطار القانو لقطاع ت

زائر ليس  اعة االستخراجية متوفر على شبكة آنرتنت، إال أن ا لديها قانون حرية املعلومات، وال الص
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اعات االستخراجية ال الص ح تراخيص أو امتيازات لتطوير   .1تشارك  مبادرة الشفافية   كما أهنا ال مت
فط لشركات خاصة وال يوجد سجل على االنرتنت المتيازات الشركات ال متلكها الدولة؛  ذ ال إال أنه وم

ة  ذب الشركات 2013س زائري على إدخال حوافز ضريبية  بية، وافق الربملان ا ال  آج لالستثمار  
قيب البحري عن الغاز الصخري  .الت

ص     زائر فشلت على وجه  فقداآلثار المحلية  للمؤشر الفرعي املكونأما فيما  أوضح املؤشر أن ا
صوص  إدارة املخاطر البيئية، ما انعكس سل ، 100نقطة من  29با على درجات التأثري احمللي بتسجيل ا

زائر بقواعد  اإلفصاح عن تقييمات آثر البيئي وخطط التخفيف البيئي.لبآساس وذلك راجع    عدم التزام ا
زائرية سوناطراك  هذا وقد     كومية ا فط ا تل املرتبة  .نقطة 100نقطة من  47حققت شركة ال  39وهي 

فط تقييم 52ن بني م  31مت تقييمها  املؤشر، و (SOEs) شركة مملوكة للدولة 74من بني   اقطاعا لل
فط والغاز اململوكة للدولة( طقة الشرق آوسط ومشال أفريقيا 16 بني والسادسة من ،)شركات ال   .شركة  م

كومية والتقارير  كما    .املالية والشفافية حول اإلنتاجقق سوناطراك درجات جيدة  قواعد التحويالت ا

ية وتقاسم دخل )إدارة اإليرادات( وضع املوازنات يغطي املكون الثا نتائج إدارة اإليرادات:-ب  الوط
اديق الثروة السيادية؛ ولعل املوارد على املستوى دون الوط مرد   RGIآداء الضعيف للمؤشر املركب  وص

زائر آساسي  نقطة، 100نقطة/ 25التدهور الذي شهد املؤشر الفرعي إدارة اإليرادات، والذي سجلت فيه ا
ة بآساس ا دودية ا وال ، وعدم وجود بوابة للبيانات املفتوحة لبيانات عن الديونعن  غياب القواعد املالية، 

موعات البيانات الرئيسية للقطاع االستخراجي   .وال تضم 

ية:-ت د   ذلك إ  نتائج البيئة التمكي ية للبالد. حيث يست يقيم املكون الثالث للمؤشر البيئة التمكي
اث مسبقة بشأن قياس السياق آوسع للحوكمة، مبا  ذلك االستماع إ اآلراء واملساءلة )مدى قدرة  أ

اإلعالم(  ية التعبري وحرية االجتماع وحريةحكومتهم، باإلضافة إ حر  مواط البلدان على املشاركة  اختيار
زائر سجل هذا املؤشر أداء سيئا، نتيجة ضعف  وسيادة القانون، ومكافحة الفساد والبيانات املفتوحة. و ا

ته، درج  زائر،  ال تواجه البيئة احملفزة لالستثمار وذلك نتيجة التحديات املكونات الفرعية ال ت  ا
وعية دولة القانون، ومستويات املساءلة الدميقراطية  خاصة ما تعلق  .خفضة بشكل خاصاملب

ا أن  ما سبق، من خالل    ققة كانت على مستوى مؤشر نتائج القيمة وبآساس  يتضح ل أفضل نتيجة 
قاط احملصلة. ظر إ عدد ال   املؤشر الفرعي الضرائب، على الرغم من تد آداء عموما بال

                                                           

 باالعتماد على:  1
زائر، املؤمتر الدو آول حول السياسات اال - فط  ا مية القطرية وتأمني نبيلة نوي، أحالم حامدي، واقع حوكمة إدارة عوائد ال ستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات الت

 .16أفريل ص   07/08، يومي  1االحتياجات الدولية، جامعة سطيف
وكمة العوائد الطاقوية، املؤمتر الدو  - ليل حوكمة العوائد الطاقوية حسب املؤشرات الدولية  ميد، دراسة و ول السياسات  آول حصرارمة وحيد، قجا عبد ا

مية القطرية وتأمني االحتياجات الدولية، جامعة سطيف  .15أفريل ص   07/08، يومي  1االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات الت



قدية والمالية .......: الرابعالفصل        الثالث في الدول نحو حوكمة اإلنفاق العمومي لتحقيق التوازنات ال
 

- 306 - 

 

 The need for energyالعربية السعودية  المملكة في حوكمة الموارد الطاقويةضرورة  الثالث:الفرع 

resource governance in Saudi   
فط والغاز السعودي  سجل    تل املرتبة  ة،نقط 100نقطة من  36قطاع ال تقييما  مؤشر  89من بني  69و

العام السيئ للمملكة العربية السعودية  املؤشر إ حد كبري ويعزى آداء  ،RGI) 2017) إدارة املوارد لعام
قيق القيمة ومكونات إدارة إيرادات اإ تد درجاهت  100من  24و  23، حيث سجلت درجات البلد  

هتا  إدارة قطاع وعلى الرغم من أن اململكة العربية السعودية قد طورت مهاراهتا وخرب  ،نقطة على التوا
فط  ني RGI  ، إال أن تقييموالغازال كم ال تضعف املساءلة أمام املواط ديات ا وميكن أن  ،يكشف عن 

قيق أهداف اململكة العربية السعودية على املدى الطويل  .تعرقل 
وكمة املوارد  : اململكة العربية السعودية وميكن توضيح أداء مكونات املؤشر املركب    الشكل املوا

 المملكة العربية السعودية(: نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في 16-4رقم) الشكل

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:

- Resource governance index 2017, available at:    http://resourcegovernanceindex.org 

ا جليا ،(16-4)من خالل الشكل      قيق القيمة،ن أ يتضح ل  آداء الفاشل للمملكة العربية السعودية  

فاض املؤشر الفرعي اآلثار احمللية حيث سجلت  ما  ،نقطة 100نقاط فقط من أصل  04ناتج بآساس عن ا
تل املرتبة آ خفضة  إدارة اإليرادات نتيجة خجعلها  رية  هذا املؤشر، إضافة إ حصوهلا على درجة م

دوق الثروة السيادية،   موعة من تسعة لفشلها  إدارة ص كما تضع نتائج املؤشر اململكة العربية السعودية  
ظيمية بعشرة نقاط أو أكثر، مما ي شري إ عدم وجود إطار بلدان تتفوق فيها املمارسات على املتطلبات الت

فط والغاز  .حكم قائم على قواعد ال
ح التراخيص فيما يتعلقأما     قيب عن  ،بم ح عقودا لشركات خاصة للت قيض من الدول ال مت فعلى ال

ح اململكة العربية السعودية حقوق فط واستخراجه، مت فطية الكربى إ شركة مملوكة  اال ميسرة ملشاريعها ال
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طقة  فط فقط  امل بية  استخراج ال ما  تشارك الشركات آج  السعوديةللدولة "أرامكو السعودية". بي
 ، إضافة إ مشاركتها  تطوير احتياطيات اململكة من الغاز الطبيعي. الكويتية احملايدة

صو     ضئيال من املعلومات بشأن كيفية  قدراتوفر أرامكو  ،شركات المملوكة للدولةمؤشر حوكمة ال فيما 
فطية اهلائلة، فهذا يتطلب حرصا أكرب على  فط. وباعتبار أن معظم دخل اململكة ناتج عن مبيعاهتا ال بيعها لل

موعة من الثغرات  ،تفعيل حوكمة قوية وإال أصبحت هذ املبيعات عرضة للفساد املتعلقة ويعرض املؤشر 
ب أن تتضمن  وية وال  ها عزوف الشركة عن نشر تقاريرها الس بإدارة شركة أرامكو السعودية، من بي

فطية كم مبيعاهتا ال ضف إ ذلك  ،بيانات مالية شاملة أو معلومات حول القواعد واملمارسات ال 
اصل بني العائلة املالكة السعودية وإدارة الشركة، إضافة إ عدم التصريح بقائمة آنشطة  التشابك العميق ا

دوق الثروة السياديةصعيد المكون الفر  أما على غري التجارية وتكاليفها. ، فال تزال عي للمؤشر ص
دوق مت تقييمه  املؤشر غ على الرغم من أن اململكة العربية السعودية  ،امضةاملعلومات حول رابع أكرب ص

ية للمؤشر 100نقطة من  35تسجل  شر  ،نقطة  املكون الفرعي للبيانات املفتوحة للبيئة التمكي وهي ت
قد العريب السعودي بشكل شامل دوق مؤسسة ال فط عرب ص ، فإن املعلومات ومع ذلك ، بيانات قطاع ال

دوق نفسه  دوق من نشر إذ بالرغم، قليلةاملتعلقة بالص ويا  تقريرا الص العديد من التفاصيل  إال أن، ادقيقس
هولة   .حول االستثمارات والسحب واإلنفاق ال تزال 

 The need for energy اإلمارات العربية المتحدةحوكمة الموارد الطاقوية في ضرورة  الفرع الرابع:

resource governance in United Arab Emirates   
طقة الشرق آوسط ومشال إفريقياموط اإلمارات العربية املتحدة تعترب       ية  م وذلك  ا ٓفضل بيئة متكي

ظيمية ال تهابيئعلى اعتبار  ومع ذلك،  ،من جهة أخرى فعالةالكومة القانون و اسيادة و ، من جهة قويةالت
إدارة نقطة   100نقطة من أصل  16 اإلماراتسجل . حيث تواملساءلةفإن أداء مؤشرها ضعيف  الصوت 

قيق القيمةنقطة  100من  32و  ،اإليرادات  .  
االت السياسة العامةوقد تباين أداء دولة اإلمارات      تلف   100من  53بتحقيق نتيجة  ،ضعيف من،  

يةنقطة   100نقاط من  10 ء فاشل بواقعا الضرائب إ أدنقطة  فت حسب حيث ص  )  امليزانية الوط
ية (.  املؤشر من بني البلدان آسوأ أداء  املوازنة الوط

ما تكشف اإلمارات العربية املتحد    ، فإن الشفافية حول الديون ة عن بعض املعلومات عن ميزانيتهاوبي
ية غري موجودة فقات. و  تضع الدولة قواعد مالية لتوجيه حيث مل ،الوط مع ذلك، فإن هدف أبو اإليرادات وال

و ظ املعلن  وع هو السعي  سبة  ومتكنياالقتصاد املت فطي ب اتج احمللي %64القطاع غري ال اإلمجا  من ال
حو  حاليا )يسهم هذا القطاع 2030لول عام  اإلمارات العربية املتحدة ال  فإن ،عالوة على ذلك،  (%50ب

                                                           

 طقة احملايدة، وتبلغ مساحتها ا طقة السعودية الكويتية احملايدة واملعروفة أيضا باسم امل  الكويتو  اململكة العربية السعودية، وتقع بني حدود 2كم  5770مل
دود غري معروفة ما بني  اير  18ح  1922ديسمرب  2وبقيت ا  .1970ي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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وبك إلطالق قاعدة بيانات عاملية جديدة أمتلك بوابة بيانات، لكن اإلعالن املشرتك آخري بني اإلمارات و 
فط والغاز رباء بأداة لتحليل معلومات الطاقة ،لل ا نتائج  ،من شأنه أن يزود ا والشكل املوا يوضح ل

وكمة املو   ارد  اإلمارات.مكونات املؤشر الفرعي 
 : نتائج مكونات المؤشر المركب لحوكمة الموارد في اإلمارات العربية المتحدة(17-4) الشكل رقم

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر:
- Resource governance index 2017, available at:    http://resourcegovernanceindex.org 

ق  استكشاف وتطوير عادة ما ميٌ  التراخيصصعيد  على     فط  وإنتاجح ا  اإلمارات العربية  ال
يةاملتحدة  ح االمتيازات للشركات ال تسيطر عليها وعادة ما مت   ،عن طريق االمتياز من قبل اإلمارة املع

دمات  فط الدولية احملدودة  مصا ملكية آقليات وتوفري ا يةالدولة، مع إشراك شركات ال ال إذ  ،الف
قيب واإلنتاج ومعلومات عن امللكية ح حقوق الت ظم م ال يتم  كما ،يوجد  أبو ظ تشريع برتو شامل ي

موعاتاإلفصاح عن شروط العقد  قيق درجة فاشلة  فئة يؤدي، مما واملصا احملتفظ هبا   ح إ   م
وكمة على تحسني ل ها تسعىلك ،خيصارت ال ديدة. املدى املتوسطمؤشر ا    ظل تطبيق اإلصالحات ا

ح أدنوك  أند  :حوكمة الشركات المملوكة للدولةبوفيما يتعلق     اصة ملشاريع مت امتيازات للشركات ا
تفظ بامللكية الكاملة للغاز ها  فط ولك  تكما احتل ،نقطة 100نقطة من  27دنوك ت شركة أوسجل، وقد ال

شركة   16من أصل  15ا من الشركات اململوكة للدولة  املؤشر، و املرتبة تقييم 74من أصل  64املرتبة 
طقة الشرق آوسط ومشال أفريقيا ، وكذلك متوقع د ، شركة نفط وغاز م ق يَّمة 52من بني  45 املرتبة  تم و

ال اإلفصاح عن اإلنتاجقق أعلى درج أدنوك أن قق أداء ماهتا     إدارة الشركات، رض، كما أهنا 
 .لكن ما يعاب عليها أهنا ال تفصح عن بياناهتا املالية

دوقب أما فيما يتعلق  دوق الثروة السيادي ٓبوظ   تأسيفقد مت :الثروة السيادية ص ت 1976س  ص  ،
كومة، ي عهد إليها إدارة واستثمار ADIA)) رجهاز أبوظ لالستثمامسمى  ، وهي مؤسسة مستقلة عن ا

فاظ على استقرار املوازنة العامة ومحايتها من  ، من أجل ا فوائض  املوازنة العامة احملولة من حكومة أبوظ
اولة استدامة مواردها املالية للحفاظ على رفاهية آجيال املستقبلية من ارجية من جهة، و جهة  الصدمات ا
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ة  ، وكثريا ما يتم انتقاد بسبب كونه مليار دوالر تقريبا 600 حوا ، 2015أخرى. وقد بلغت قيمة أصوله س
وية فهيأما عن إفصاحها عن تقاريرها . شديد التعتيم قائق املالية الس تل ، مما جعلها توفر القليل من ا
  .نقطة 100نقطة/ 27مبقدار  همرتبة فاشلة في

ويع االقتصادي في الدول ضرورة  إرساء : الثانيالمطلب   The need toالثالثمتطلبات الت

establish the requirements of economic diversification in the three countries 
زائر، اململكة العربية السعودية،  تعترب    االقتصاديات من  ،اإلمارات العربية املتحدةوبدرجة أقل كل من ا

ياختالالت تعا من  ال  فطي اهليكلية تهاب ة القطاع ال اتج  تركيبة ومسامهته بشكل كبري  ،نتيجة هيم ال
ويع اقتصادياهتا .احمللي اإلمجا طط الكفيلة بت على اول أن نعرج  وفيما يلي ،ما يستوجب اليوم بلورة ا
و  أهم دواعي ديات الت ويع االقتصادي، وكذا جهود و    .الدول  هذ يع الت

ويع في الدول الثالثدواعي  :األولالفرع  ويع االقتصادي   للوقوف على دواعي: الت الدول عملية الت
ةا ب الثالثة مسامهة  إمجا القيمة املضافة،مثل مسامهة القطاعات املختلفة   ،ستقصاء مؤشرات معي

فط  الصادرات ونسبة فطية  مسامهة قطاع ال كومية إمجا اإليرادات ال ليل اإليرادات ا حاول  ، وس
زائر، اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة كما يلي:  واقع هذ املؤشرات  ا

سبية للقطاعات األضآلة  -أ فطية االقتصادية همية ال كن مي :إجمالي القيمة المضافةفي غير ال
، على إمجا القيمة املضافة  أمهية القطاعات االقتصادية مؤشرقياس  ذلك من خاللاالستدالل على 

وعا كلما زادت  اعمسامهة اعتبار أنه كلما كان االقتصاد م دمات قطاعات الزراعة والص إمجا  ة وا
فاض فط القيمة املضافة، بالتوازي مع ا ا مسامهة قطاع ال  . الدول الثالث ذلك، والشكل املوا يرصد ل

   في إجمالي القيمة المضافة في الدول  أهم القطاعات االقتصاديةتطور مساهمة : (18-4)رقم الشكل
 %الوحدة:       2014-2000 للفترة   الثالث)باألسعار الثابتة(

 
مية العربية المصدر         .70-67، ص 2017: املعهد العريب للتخطيط، تقرير الت

                                                           

  ( 3-4أنظر امللحق رقم،)اتج احمللي اإلمجا سبة من ال  .365ص القيمة املضافة ٓهم القطاعات االقتصادية  الدول الثالث ك
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ا      تطور مسامهة أهم القطاعات االقتصادية  إمجا القيمة املضافة   ،(18-4) الشكل رقميوضح ل
سبة لقطاع الزراعة تفاوتت نسب مسامهته  إمجا القيمة املضافة بني  الدول الثالث )بآسعار الثابتة(، فبال

زائر املرتبة آو بني الدول الثالث،  ها شهد نتيجة التطورات امللموسة الالدول الثالث، حيث احتلت ا
ات من القرن املاضيهذا القطاع م اهز حوا وال كانت  ،قارنة مع فرتة الثماني ، وقد ساهم  ذلك %5ت

مية الزراعية من خالل تطبيق "املخطط الوط  ات وتكثيف جهود الت تصف الثماني ذ م يع م تراجع التص
مية الريفية"، الذي أطلق  عام  ها من تطوير إنتاجها الزراعي؛ أما فيما يتعلق 2000للزراعة والت ، والذي مك

ل الدراسة، فامل حيث مل  ،الحظ من خالل الشكل تواضع نسب مسامهتها  القيمة املضافةبباقي الدول 
 كل من اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة على الرتتيب، ويرجع ذلك  %2، %3تتجاوز 

اطق جافة أو شبه باإلضافة إ تواجد هذ ال ،بآساس للصعوبات ال يواجها هذا القطاع ، جافةبلدان  م
اتج احمللي  ،عدم توفر قاعدة زراعية ومصادر ميا جيدةو  وتصحر آراضي، حيث بقيت مسامهة الزراعة  ال

ة %1,19 بسيطة بالرغم من ارتفاعها من اإلمجا ة %5,45إ  1980 س ومن  ، السعودية 2000 س
هبذا القطاع باملقارنة مع ء االهتمام الكا ضف إ ذلك عدم إيالاإلمارات؛   %2,9 إ 0,95%

ر عن ذلك ارتفاع فاتورة الواردات، وارتفاع العجز التجاري الزراعي.  القطاعات آخرى، وقد ا
سب معتربة  آنشطة االقتصادية، حي   دمات ب ث احتلت اإلمارات من جهة أخرى ساهم قطاع ا

قل، الصدارة  ذلك، قيق  نظري خدمات السياحة وال تها من  دمات التجارية، ال مك دمات املالية، وا ا
 .2015-2006قفزة نوعية على مستوى التصدير حيث تضاعفت قيمتها بأكثر من أربع مرات ما بني عامي 

اعة فقد شهد هو اآلخر تطورا مشهودا خالل الفرتة      ص  قطاع الص ، ليعرف (1995-1986)أما فيما 
فاض ضئيل  ، (2013-2010)والفرتة (2008-2003) الفرتات املوالية ومًرد  ذلك، هو أن الفرتة بعدها ا

سوسا  اعية ال عرفت تطورا  تجات الص فط، وغ عن البيان أن نوعية امل شهدت ارتفاعا كبريا ٓسعار ال
اعي، ولعل نسبة تطور قطاع ويع قطاعها الص كومات لت ويع ال تبذهلا ا اعات  تعكس جهود الت الص

ا حملة عن واقع هذا القطاع   الدول الثالث  .التحويلية  تعطي
 %الوحدة:     اعات التحويلية في الدول الثالث:تطور الص(19-4)رقم الشكل

 
مية العربية  المصدر:                       .71، ص 2017املعهد العريب للتخطيط، تقرير الت
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ا من       ، إذ ساهم بـ  ،(19-4) رقم الشكليتضح ل اتج احمللي اإلمجا اعات التحويلية  ال املسامهة الضعيفة لقطاع الص
زائر، اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة على الرتتيب، وذلك على % 9,2 ،11.7% ،4.5%  كل من ا

اعات  اعي هلذ الدول الزال قائم على الص نه بالرغم من أ أيضا ويالحظ وآنشطة االستخراجية؛اعتبار أن اهليكل الص
اعات التحويلية ميكن اعتبار فيها القوة احملركة ال  رحلة إ امل ،نه مل يصل بعدأغري  ،تطور قطاع الص

اعات التحويلية   ،لالقتصاد القومي ودة  إ  الدول الثالثكما مل تصل الص ية وا ال درجة من التق
افسة   ها من امل تجات البرتوكيماويةأمتك اء بعض السلع القليلة خاصة امل  سواق التصدير العاملية باستث

يوم، حيث بلغت حصة السلع متوسطة وعالية التقانة من القيمة املضافة التحويلية  %13 ،%21، %47 وآلوم

زائر، السعودية واإلمارات على الرتتيب؛   كل من ا

ة   -ب فطية هيم ويع يعترب الصادرات: إجمالي إلىنسبة الصادرات ال افذ اهلامة  الصادرات  الت أحد امل
ويع االقتصادي  فطية االقتصاديات للت ويع يكون ما فبقدر ،ال  ما بقدر وملحوظا مهما الصادرات  الت

ويع من متكن قد االقتصاد يكون افسة نشاطاته ت هودعموما وب. الدولية التجارة  امل ال قامت  الرغم من ا
فطية إ  سبة الصادرات ال ظر ل ويع هيكل صادرهتا، إال أهنا تبقى متواضعة بال هبا الدول الثالث  سبيل ت

:   إمجا الصادرات، حسب ما يوضحه الشكل املوا
فط في صادرات وإيرادات الدول الثالث(:20-4الشكل رقم)  مكانة ال

 
، متوفر  على املوقع - باالعتماد على  المصدر:          https://www.iif.com معهد التمويل الدو

مية العربية  -                    .80، ص 2017املعهد العريب للتخطيط، تقرير الت
فطية   آمهية أن ،(-أ–)الشكل  نستشف من خالل الشكل أعال   سبية للصادرات ال  إمجاال

زائر حيث  ،مازالت مرتفعة للدول الثالثةالصادرات  من عائدات  %95 حواتشكل احملروقات  ا
من اإليرادات العامة  اململكة العربية السعودية، أما عن اإلمارات العربية  %92حوا كما تشكل ،  التصدير

ل الدراسةاملتحدة وباعتبارها أكثر االقتصاديا وعا بني البلدان  فط  إمجا ت ت سبة مسامهة  ال ، ف
حو  فط  إمجا الصادرات بني س   ؛%35الصادرات تقدر ب )الشكل  2015و   2000ومبقارنة حصة ال

https://www.iif.com/
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فاض البارز لدولة اإلمارات  (-ب– سب متفاوتة  الدول الثالث، لكن يبقى اال فضت ب نالحظ أهنا  ا
وي  ناهز  فاض س فط  فيما ال ،%1.5تليها السعودية بواقع ، 2015-2000خالل الفرتة  %4مبعدل ا يزال ال

زائر.  يسيطر على الصادرات  ا
فطية مساهمة  ضخامة -ت كومية اإليرادات تلعب :الحكومية اإليرادات إجمالي فيالعائدات ال دورا  ا

ويع  جوهريا زائر ففي. االقتصادية القاعدة ت كومية اإليرادات تعتمد ا  اإليرادات على كبري بشكل ا

فطية، ا ال ا سابقا  ث فطية حوا ،هذا البحث يافكما مر ب املوازنة من إيرادات  %50 تشكل العوائد ال
زائر فطية حوا العامة  ا  ململكة،وازنة امن اإليرادات العامة مل %92، أما  السعودية فتشكل اإليرادات ال

فطية حوا هذ آخرية رغم ، املوازنة  اإلمارات العربية املتحدةإيرادات من % 50 كما تشكل اإليرادات ال
وعال من متقدمة مرحلةأهنا قطعت  كومي القطاع أن غري االقتصادي، ت  مداخيل قطاع على يعتمد يزال ال ا

فط ظام دودية بسبب ،بشكل الفت ال  .اإلمارات دولة  الضري ال
تائج، أهنا يالحظما  و      بني الدول الثالث، ففيما قطعت اإلمارات أشواطا   فاوتتت من خالل هذ ال

ويع إيراداهتا، خطت السعودية أيضا حذوها ويع مصادر دخلها وت زائر تعتمد كبرية  ت ما بقيت ا ، بي
فط عليها :  على مصادر التمويل التقليدية وال يهيمن إيراد ال   كما يوضحه الشكل املوا

وع(21-4)الشكل رقم         في البلدان الثالثة مقارنة ببياقي البلدان العربية : الت

 
قد الدو المصدر:    دوق ال  .2016 مستجدات آفاق االقتصاد العاملي،، ص
فطية ح ولو تفاوتت   وجدير  بالذكر أن هيكل اإليرادات العامة  الدول الثالث يركز على اإليرادات ال

دودة جدا نسب االعتماد عليه بني الدول، أما عن  مسامهة اإليرادات الضريبية  إمجا اإليرادات، فهي 
ما تساهم الضرائب على الدخل وآرباح، وعلى السلع  خصوصا  دول السعودية واإلمارات ، بي

دمات زائر وا سب معتربة نسبيا  إمجا اإليرادات الضريبية  ا على الرغم من سيطرة اإليرادات  ،ب
فطية     .ال

                                                           

 ويع االقتصادي(4-4)أنظر امللحق رقم فيذها  اململكة العربية السعودية لدعم الت اري ت  .356، ص، املتعلق باإلصالحات ا
   راجع املبحث الثالثةملزيد من التفصيل حول اإليرادات الضريبية  الدول  .  الثا
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ويع االقتصادي: دعائممتطلبات و  الفرع الثاني:  فيما يلي: أمهها إمجالميكن  الت
ي إستراتيجية -1 ويع االقتصادي:ل واضحة تب هجية اقتصادية  لت ويع االقتصاد وفق م لقد أضحى ت

ه، وذلك بدعم قطاعات اقتصادية ذات مردودية  املدى املتوسط اواضحة املعامل خيار   وال، ال بديل ع
قيق منو اقتصادي مستدام  ، وتساهم   اتج الوط فط  تركيبة ال ميكن من مبا تعوض شيئا فشيئا مكانة ال

مية االقتصادية  ؛مواصلة جهود الت
مية -2 صر هو البشري إّن تراكم رأس املال: البشري المالرأس   تراكم ت   آكرب والتحدي آهمّ  الع

مية عملية ويع الت رجات اقتصاد ، االقتصاد وت وذلك من خالل االهتمام بالتكوين والتدريب واالعتماد على 
ديثة. ولوجيات ا اصة عدم إيالء أمهية معتربة هلذا ال املعرفة والتك زائر  صروما يالحظ  ا ساس،  ع ا

 فيما يلي: اجتماع مجلة من آسباب نوجز أمههاوذلك نتيجة  

 اص القطاع دور وضعف االقتصاد،  الفرص صتقل مية،  ا ني توظيف و الت  عام؛بوجه  املواط

 ازعو  فيه، املقَّعة البطالة وكثرة وترّهله العام القطاع متضخ كثرة و  ،حول الريع البرتو موعات املصا ت
وكمة وضعف اإلدارة، وسوء الءاتوالو  الفساد واحملسوبية  .الريعي علل االقتصاد من ذلك وغري والرقابة ا

ويع -3  االقتصاد االستقرار  لتعزيز العام اإلطار إصالح مع بالتوازييتأتى ذلك : اإلنتاجية القاعدة ت

ويع من خالل ا،أيض العرض جانب  إصالحاتتطبيق  من بدال إذ ي،الكل  عن ابعيد اإلنتاجية القاعدة ت

اعات اهليدروكربو القطاع ويع له، املصاحبة والص  البعيد، والذي املدى  اإلنتاج وهياكل الدخل مصادر وت

مية اص القطاعو  العام القطاع وإصالح البشري، املال تراكم يتطلب ت اء ،ا اعية قاعدة وب  عملية تدعم ص

ويع  ؛الت
ويع: -4 يع من أجل الت ظريات الفكرية  تشري  غ عن البيان أن تحريك عجلة التص رجات ال  إمعظم 

مو أن اعية آنشطة  بالتوسع ايتار امرتبط كان در املط ال  ارب  بوضوح هذا ويالحظ.  ادائم الص

امية الدول اعية الدول ارب من أكثر املاضية القليلة العقود  ال  الثورة خالل بريطانيا مثل اسابق الص
اعية،  طلب. وكما هو معلوم أن عشر التاسع القرن أواخر  هبا اللحاق اوالت  املتحدة والواليات الص

تجات العاملية السوق اعية للم هوض بقطاعها  دود، غري الص اصة ال زائر  لذلك بات لزاما على ا
اعي املتخلف زائر  ؛الص وات طويلة  تظلفا املتضخم غري بني اإلنفاق العام  مجع منوذجا معزوال وناشزالس

تشمة.الذي يساهم  تواضعاملمو اقتصادي الو الفعال  سب  اعي ب سبة للمملكة  فيه القطاع الص أما بال
مو  هوض به، إذ أن ال اعي وال العربية السعودية فقد أطلقت ترسانة من اإلصالحات هبدف تعزيز القطاع الص

عة بدل املواد البرتولية  قابل لالستمرار وال يعا من إشكاليا ت تقلبات آسعار  القائم على تصدير املواد املص
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مو القائم يعا ال حني   ،1للتقلبات عرضة تبقىكمثيله من باقي السلع  واملواد آولية ال   تصدير على ال

عة املواد  ؛اإلشكالية هذمن  املص
زائر واململكة العربية السعوديةالقطاع الخاص تحفيز -5 سني بيئة  من خالل ويتأتى ذلك  ،: خاصة  ا

بية آعمال، بدءا د من البريوقراطية إ تغيري قواعد امللكية آج اخ االستثماري مع ضرورة ، من ا ترقية امل
اص الوط وآج  ؛وفق متطلبات جذب االستثمار ا

صول على التمويل، وإصالح السوق املالية ويتأتى ذلك  :إصالح القطاع المالي -6 من خالل تسهيل ا
كية  ظيمات املتعلقة بالتجارة واالستثمار  سوق الصرف؛ وضبطوالب مع مراجعة العديد من التشريعات والت

زائروالصرف  ...ا  .، خاصة  ا
ا جليا حجممن خالل ما سبق،      ويع تواجه ال التحديات يتضح ل ،  الدول الثالث االقتصادي الت

 والطويل اعتقادنا إحراز أي تقدم فيها على املدى املتوسطو  ،للحكومات املستقبلية ططا كم مطامح
ويع ورؤاهاتكريس خططها على  رادة سياسة قوية تعملكذلك إل  تاج  ات الت تلف ممك ، واستغالل 

تلف املعايري الدولية ذات الصلة  ، وترسيخ  املتاحة، وزيادة درجة االنفتاح واالندماج  االقتصاد الدو
 السليمة لالقتصاد. باإلدارة

 The need to strengthen fiscal في الدول الثالث الحوكمة الجبائيةضرورة تعزيز  :الثالثالمطلب  

governance in the three countries 
و حوكمة سياستها االنفاقية ي إن     ا الدولة  فاظ على التوازنات املالية  للدولة  ظل ا فرض الوفاء ا

بائية.تتعلق بالقطاع املا العمومي من املتطلباتمبجموعة  وكمة ا  ، وعلى رأسها ترسيخ مبادئ ا
ظام وحوكمة أهمية إصالح  الفرع األول:  الجبائيال

تلف القوية عامال مهما  تعبئة التموي الضريبيةثل آنظمة الضريبية املستقرة واإلدارات مت      بائي   ل ا
بؤ فيها بكيفية التعامل الضري مع الصفقات واملعامالتنظرا الدول، وذلك   ،ٓهنا توفر بيئة شفافة ميكن الت

ظام الضر  صيل وإدارة الضرائب تؤثر على املتعاملني مع اإلدارة يعلى اعتبار أن الطريقة ال يتبعها ال   
ظام وقتالتكاليف املرتتبة على ذلك البية من حيث الوقت الالزم لالمتثال و يالضر  ، وعليه فمن شأن ال

كومات على زيادة اإليرادات آساسية املمولة لإلنفاق العمومي من جهة، مع  الضري املثا أن يساعد ا
شاط االقتصادي من جهة أخرى.  بائيوعليه فعدم إعاقة ال ظام ا ها  حوكمة ال وترشيد تطبيقاته وم

ديثة لتطبيق مبادئ  بائية ترتبط ارتباطا وثيقا باملبادئ الرتشيدية املتفق عليها  غالب الدراسات ا فقات ا ال
                                                           

1 -M. Woolcock, L. Pritchett , J. Isham, “Social Foundations of Poor Economic Growth,” in M. Richard 
(ed.), Resource Abundance and Economic Development (Oxford: Oxford University Press, 2001); 
-Samuel G. Asfaha, “National Revenue Funds: Their Efficacy for Fiscal Stability and Inter - generational 
Equity,” International institute for Sustainable Development (August 2007), at: 
https://www.iisd.org/pdf/2007/trade_price_nat_rev_funds.pdf 

   قيق قواعد الضريبة مبادئدور ملزيد من التفصيل حول وكمة    .357، ص(5-4)امللحق رقمأنظر  ا
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طلق من مبادئ العدالة والوضوح، الشفافية، املساءلة، إمكانية  بائي الراشد ي ظام ا وكمة، ذلك أن ال ا
موعها دعائم أساسية لتجويد آداء وضمان الفحص واحملاسبة، وغريها من ا ملبادئ ال تشكل  

بائي على مستوى املكلف هات والقطاعاتو وعلى مستوى آنشطة  ،اإلنصاف ا على مستوى كذا و  ،ا
الية واملستقبلية  .1آجيال ا

موع آدوار وامل      بائية على أهنا: " وكمة ا سؤوليات ال تقع على عاتق انطالقا مما سبق ميكن تعريف ا
بائية  ويل املعلومات ا بائية والشفافية املعتمدة  نقل و بائية وال تتمثل أساسا  الرقابة ا اإلدارات ا

 ؛ 2للجمهور  قصد القضاء على مصدر التبديد واإلسراف  موارد الدولة"
 ةالجبائي ؤشرات الحوكمة الفرع الثاني: م

اول    بائي الوقوف فيما يلي  للدول الثالث ومعرفة مدى امتثاله  لإلنفاق العمومي على واقع التمويل ا
وكمة الرشيدة بائية ومكافحة الفسادالعدالةة، فعاليال )الشفافية، املساءلة، ملبادئ ا  (، الرقابة ا

ظام الضريبي:  -1 لقوانني وآنظمة يقصد هبا آسلوب أو الطريقة ال ميكن من خالهلا عرض اشفافية ال
دار الضريبة وذلك من شأنه أن يؤدي إ زيادة قدرهتم  معرفة مق ،والتعليمات الضريبية على املكلفني

اسبة ال يتمحور حول كيفية توفري البيئة امل الضريبية، وعليه فإن مفهوم الشفافية املفروضة على دخوهلم
، املتمثلة أساسا بالتصريح والدفع وإجراءات التحاسب وآنظمةتسمح للمكلف من اإلطالع على القوانني 

بائية و  ازعات ا شر ا ،وغريهاامل تقدير واقتطاع ملختلفة، إضافة إ معرفة كيفية وذلك عن طريق وسائل ال
ال على مدفوعات املكلف من الضرائب عكس بطبيعة ا ولعل مؤشر  .الضرائب أو االشرتاكات وال ت

ؤشر إمجا الضريبة واالشرتاك، ومؤشر مدفوعات الضريبة من أكثر املؤشرات شيوعا، وال ، مالضرياالمتثال 
 من املمكن أن نستدل من خالهلا عن واقع البيئة الضريبية  الدول الثالث:

ويا-مؤشر االمتثال الضريبي )دفع الضرائب، الوقت-1-1 هذا املؤشر الوقت  يقيس :(-عدد المرات س
الضريبة : املستغرق  إعداد اإلقرارات وتقدميها وتسديد ثالثة أنواع رئيسية من الضرائب واالشرتاكات، هي

اصة بالعمالة، مبا  ذلك  على دخل الشركات، وضريبة القيمة املضافة أو ضريبة املبيعات، والضرائب ا
ن الوقت املستغرق  مجع كافة ويتضم ،ن االجتماعيالضرائب على آجور والرواتب، واشرتاكات الضما

اسبية  .ية الحتساب الضريبة مستحقة الدفعاملعلومات الضرور  وإذا كان يتوجب حفظ سجالت ودفاتر 
فصلة فصلة لألغراض الضريبية أو إلجراء حسابات م  .يتم إدراج الوقت املرتبط بتلك اإلجراءات فإنه م

ة عدد الساعات ال  الزمة لدفع الضرائب  الدول الثالث كما يلي:وميكن معاي

                                                           

زائر، عجالن  1 شورة، جامعة ا ال الوعاء والتحصيل رسالة ماجيسرت غري م زائري   بائي ا ظام ا  .15، ص2005العياشي، ترشيد ال

2ChristianValenduc,Les Dépense Fiscales ,p88,Site Internet : 
http//www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RPVE, Consulte Le:15-04-2018 
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وبلغ عدد الساعات ا    زائر 265 لالزمة لدفع الضرائب  حسب تقرير ممارسة آعمال لعام   ساعة  ا
وال  ،نتيجة اإلصالحات ال قامت هبا ساعة  اململكة العربية السعودية،47 وا. وذلك مقارنة 2018

سني نظامها اإللكرتو لرفع اإلقرارات الضريبية  هتدف أساسا إ تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خالل 
فيض عدد الساعات الالزمة لدفع الضرائب من     .ساعة 47إ  67وتسديد الضرائب، مما أدى إ 

ا اإلمارات أما دولة حت  تب أفضل املعايري العاملية   ولوجيا فقد  ل االمتثال الضري القائم على التك
ولوجيا املتقدمة واالبتكار، على لذي عزز قدرة ا يء تسهيل اإلجراءات الضريبية الشتسهم  اعتبار أن التك

ك الدو  يفها املتقدم  مؤشر سهولة ممارسة آعمال الصادر عن الب دولة اإلمارات على احملافظة على تص
اص بدفع الضرائب ، املؤشر العام عامليا 21 ـاملرتبة اللت فيه تحاوالذي   .واملرتبة آو  املؤشر الفرعي ا

وقد أكدت املؤشرات آولية أن دولة اإلمارات حريصة على تقدمي أفضل ممارسات ضريبية من خالل      
ولوجيا،  تلاالستفادة من التك  من حيث سهولة دفع الضرائب.  املركز آول عامليا ما جعلها 

مبلغ  واالشرتاك الضريبة معدلمؤشر إمجا  يقيس :واالشتراك مؤشر إجمالي معّدل الضريبة -1-2
ة ال شأة آعمال  الس ل إمجا معد ثانية للتشغيل. وميثلالضرائب واالشرتاكات اإللزامية ال تتحملها م

تلف أشكال الضرائب واالشرتاكات مستحقة الدفع بعد آخذ  واالشرتاك الضريبة شأة  الذي تتحمله امل
صومات )االستقطاعات( واإلعفاءات املسموح هبا. وقد  باالعتبار زائر على مستوى هذا املؤشر  حققتا ا

 .%15.9العربية املتحدة  اإلمارات  حني حققت، %15.7 فحققت السعودية اململكةأما  ،%65.6 حوا
يعكس مؤشر مدفوعات الضرائب إمجا عدد مرات دفع الضرائب  :مدفوعات الضرائبمؤشر  -1-3

زائر على مستوى  واالشرتاكات، وطريقة الدفع، ووترية الدفع، ووترية تقدمي اإلقرارات الضريبية، وقد حلت ا
، أما  اإلمارات العربية املتحدة فقد الثالثة املرتبة  وحلت اململكة العربية السعودية، 27هذا املؤشر  املرتبة 

  الشكل املوا : ذكرها. وميكن رصد تطور املؤشرات السالف الرابعةاحتلت املرتبة 
ظام الضريبي: أهم مؤشرات  (22-4)الشكل رقم  2016-2004 شفافية ال

 
 Source:https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2018 
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ظام الضريبي فعالية مبدأ -2 صر املردودية، : The efficiency of a tax system ال تتحدد أساسا بع
بائية،  اإليرادات، ومؤشر الكمية أمهها مؤشر الضغط الضريهذ آخرية تقاس مبجموعة من املؤشرات  ا

، مؤشر املرونة الضريبية، وذلك على اعتبار أن اهلدف املا يبقى على رأس وكذلك مؤشر التهرب الضري
زائر، اململكة  آهداف ال تسعى السياسة املالية لتحقيقها. ظام الضري بني ا وعموما تتفاوت فعالية ال

:  ا توضحهات العربية املتحدة، حسب مالعربية السعودية واإلمار   املؤشرات املذكورة أدنا
سبة :Tax pressure مؤشر الضغط الضريبي-2-1   بائي ب اتج إ اإليرادات الضريبية  يقاس الضغط ا ال

ل الدراسةاحمللي اإلمجا ظام الضري السعودي أن د، ، وبإسقاط ذلك على االقتصاديات    واإلمارايت ال
فاض بسمة يتسم  الذي يشري إ أمهية هذ اإليرادات  اقتصاد البلد  الضغط الضريأساسية وهي ا

 كل من السعودية واإلمارات على  فقط% 3.2،  %3.4 الضري نسبة وبالتا  ميزانيته. فقد بلغ الضغط
بطاقة ضريبية عالية متكن  الدولتنيمتتع ، ما يعكس مقارنة بالبلدان آخرى وهي نسبة متدنية جدا ،الرتتيب

زائر إذ المس عن طريق  الدولة من التوسع فيها د مرتفع نسبيا  ا  %14فرض ضرائب جديدة،  حني 

ة  وا  آمثل، ويبقى  عمومه أقل من مستوى الضغط 2016 هناية س تلف الدراسات  دد  الذي 
  الدول الثالث. حجم الضغط الضري و الشكل املوا يربز  ،25%

 (2016-2010) تطور الضغط الضريبي في الدول الثالث للفترة(: 23-4)الشكل رقم

 
دول رقم المصدر:  .(8-4)من إعداد الطالبة باالعتماد على ا

ظام لإلشارة يتسم   من  %36.7بضعف الضرائب املباشرة ال ال تشكل سوى  السعودي أيضا املا ال
صيلة الكلية  وحصيلة ضريبة  (مليار لاير 14 )حوا دوالرمليار  3,73 للضرائب. إذ بلغت حصيلة الزكاةا

لفردي من الدول ذات الدخل اتعترب السعودية  رغم أن. (مليار لاير 14,5 )حوا مليار دوالر 3,87 الدخل
 عامليا.املرتفع 

امىأن التهرب الضري  العموميةاملالية من الثابت   :Tax Evasion  مؤشر التهرب الضريبي -2-2  يت
ديد حجمها ، بوجود الضريبة املباشرة وبسبب طبيعة هذ املمارسة وما يرتتب عليها من عقوبات يصعب 
امية زائر وغريها من البلدان. خاصة  الدول ال  على غرار ا
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زائر     هيظاهرة التهرب الضري من أكرب املعضالت ال  تعترب ا زائري اعا م خاصة بعد  ،االقتصاد ا
ج والمهمستوى  مهاأن بلغ حج كومية من  طط ا تعددة من أخذت أشكاال م م ظاهرةيمل تتمكن سائر ا

ة العمومية تتكبد خسائر جسيمة خالل العشريتني آخريتني، املمارسات غري املشروعة زي و جعل ا ، على 
اع القرار ضرورة االحتك لول املالئمة ال  إسرتاتيجيةام إ ما يستوجب على ص اد ا مثلى من شأهنا  إ

ظر لألرقام  ،ول دون استفحال هذ الظاهرة اذ اإلجراءات القانونية والتدابري اإلدارية املالئمة. فبال وذلك با
زائر، فإهنا تشري إ أن العائدا بائية أقل واإلحصائيات املصرح هبا من قبل املديرية العامة للضرائب با ت ا

قيقية، ح %60من  باية ا  حجم أموال الضرائب مبا فيها الغرامات القضائية غري احملصلة يث بلغمن حجم ا
ار جزائري 11 حصيلة تراكمية  الضخم ميثلهذا املبلغ فمليار دوالر أمريكي(،  95)ما يعادل  ألف مليار دي

وات،  حني بلغ ما يقارب  ة  ارملي 800لعدة س ار س  .2017دي
طبق عليها ما ي ومالية فريضة إسالميةها باعتبار )يعد التهرب من الزكاة ف ،اململكة العربية السعوديةأما     

طبق على الضرائب آخرى د  (ي ظام الضري  اململكة العربية السعودية، حيث  أحد السمات البارزة  ال
لس التعاون بسعر نس قدر  أن الزكاة كقاعدة عامة. ومن  %2.5تفرض على السعوديني وعلى رعايا دول 

اتج احمللي اإلمجا هو الوعاء العام هلذ الفريضة.  اتج احمللي لعام املعلوم أن ال واملقدر بـ  2016وإذا أخذنا ال
 مليار دوالر 16.07 حوا ب أن تكونن حصيلة الزكاة إف، مليار لاير( 2411)حوا  مليار دوالر 642,93

اتج احمللي اإلمجا بسعر الزكاة) (مليار لاير 60.2) صيلة الفعلية(حاصل ضرب ال مليار   3,73 .  حني أن ا
 . و شكال من أشكال عدم االمتثال والتهربالفرق بني املبلغني ميثل (. مبع أن مليار لاير 14دوالر فقط )
 .الدخل فقط بل على رأس املال أيضايبدو أن حجمه أكرب من ذلك. ٓن الزكاة ال تفرض على حقيقة آمر 

والتهرب من الزكاة يقلص دور الدولة  توزيع آموال ويقود إ تردي أحوال احملتاجني. فالزكاة هي آداة 
صيلة بل تشمل اإلنفاق أيضااملالية الوحيدة ال ال تقتصر ع اع القرار  امللكة . لى ا ب على ص وعليه 
ة آسباب ال تفضي إ تفاقم التهرب الضريالعربية السعودية العمل على   من خالل تعميق معا

ظر و  ة،املالي اتاإلصالح ظام الضري  إعادة ال ة ل  ومتحصيوطرق ال إدارة ال  .املرتبطة به شاكلاملعا
بائي العادل إن مبدأ العدالة الضريبية: -3 ظام ا ٓن  ،أمر جد ضروري،  Equitable System Fiscal ال

ابية، وبالتا  باية بإ عل من اجملتمع الضري يتفاعل مع ا على عالقة  اإلبقاءعدالة السياسة الضريبية 
بائية، هو آمر الذي يؤدي  واإلدارةمتوازنة بني املكلف بالضريبة  ن ظاهريت الغش والتهرب التقليل م إا

ا أن يكون كل املكلفني بالضريبة متساوون  أداء الضريبة، وعمودية الضريبيني، وللعدالة وجهان أفقية  ومع
وزوهن فيها يقتضي ا دفع الضرائب وفقا للمقدرة التكليفية لألفراد ووفقا للمراكز االقتصادية ال  اولة م ا، و

ا كاآليت: ليل واقع العدالة الضريبية ل الدراسة يكون تعليق   الدول 
زائر  أداة باعتبارها  خ قاعدة العدالة الضريبيةسيتر  سبيلالتشريع الضري عدة إصالحات   عرف ا

والتخفيضات، وذلك حفاظا على  من خالل توزيع الدخول عن طريق نظام اإلعفاءات تتم اجتماعية تدخلية،
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د آد للمعيشة، دول وميكن ا وضيح مدى مسامهة نصيب آجراء  حصيلة أدنا لت االستعانة با
 الضرائب.

ي المتاح في حصيلة الضرائب المباشرة (:36-4)الجدول رقم      مقارنة مساهمة  نصيب األجراء من الدخل الوط

 
   mf.gov.dz-www.dgpp ات والتخطيط بوزارة املاليةساملديرية العامة للسيا  -المصدر:              

 www.ons.dz   لإلحصائيات  لديوان ا  -                            
دول       االختالل الواضح بني نصيب آجراء من الدخل الوط املتاح ومسامهتهم ،(36-4) نالحظ من ا

خالل فرتة  نسبة كتلة آجور إ الدخل املتاح متوسط حصيلة الضرائب على الدخل وآرباح، حيث بلغ 
على  من إمجا الضرائب، 55%من  آجراء يسامهون بأكثرأن  دحني   ،27.66% حوا ةسالدرا

ظام  زائري،الدخل وآرباح خالل نفس الفرتة، وهذا يعرب بوضوح عن عدم عدالة ال ففرض  الضري ا
 حني أن الواقع  الضرائب التصاعدية يقوم على مبدأ أن من يتحصل على مداخيل أكرب يدفع ضرائب أكرب،

دودي الدخل من أصحاب آجور واملرتبات يسامهون بالقسط آكرب من الضرائب  العملي يدل على أن 
 .1املباشرة

سبة      آمر  ،ا من الضعف الشديدتع هاحصيلة الضرائب املباشرة فيفإن  ،لسعوديةلملكة العربية الأما بال
ظام الضري إ الكثري من مقومات  حيث ،موميالذي يؤثر على مسامهتها  متويل اإلنفاق الع يفتقر ال

د ة.العدال ظام الضري السعودي  فع ة ال فيذية  أن دمعاي فيه ال يوجد نظام ضريبة الدخل و الئحته الت
بائي افتقار القانون عالوة على ذلكأد للدخل املعفي من الضريبة.  حد  السعودي لإلعفاءات العائلية ا

الف أسس العدالة الضريبية، وال تقضي ب بائي الضرورة وهذا  د تساوي املقدرة تساوي العبء ا ع
ظام الضري السعودي تشوبه بعض التشوهات على اعتبار العدالة لتحقيق متطلباتالتكليفية  ، غري أن ال

                                                           

زائري خالل الفرتة  1 ظام الضري ا التجارية وعلوم التسيري ، كلية العلوم االقتصادية، ,6العدد  أبعاد إقتصادية لة (، 2014-2010) فاتح أمحية، تقييم مؤشرات أداء ال
مد بوقرة بومرداس  .85ص  امعة أ

    ها 1927العراق عام آعزب يعامل معاملة املتزوج. وال فرق بني من له ومن ليس له أطفال. والضريبة السعودية من هذ الزاوية تشبه أول ضريبة دخل فرضت . لك
ظر االعتبار آعباء العائلية 1939ألغيت  عام  لها ضريبة تأخذ ب  .وحلت 

http://www.dgpp-mf.gov.dz?
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/279
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جد أن  الفرد السعودي يدفع زكاة معدهلا تباين العبئ الضري بني املكلفني رغم تساوي املقدرة التكليفية، ف
وي  وي لألج من ضريبة الدخل إ .(رياالً 673دوالر ) 179.46الس  375.20  حني وصل املعدل الس

وملا كان الدخل الفردي للسعودي أعلى بكثري من الدخل الفردي لألج يصبح . (لاير 1407) دوالر
عالوة على ذلك . العبء الضري املباشر املفروض على الثا أعلى بكثري من ذلك املفروض على آول

ص صراحة على إزالة  برنامج التوازن املافإن  ٓن هذا الربنامج ديني وآجانب. التفاوت بني السعو هذا مل ي
ع فرض ضريبة على دخل السعوديني. وال توجد أية بادرة للتخفيف من ثقل الضرائب على  ص على م ي

ظام الضري ال ميكن أن يكون موما ميكن قوله أن آجانب.  استطاع إقامة نوع من التوازن إذا إال  اسباال
صول على اإليرادات واعت  .بارات العدالةبني هدفه  ا

وحة ملوظفي لل اإن توفر أنظمة للمسائلة واحملاسبة وفق المساءلة:مبدأ  -4 مسئوليات والصالحيات املم
فيذيةة السلط زاهة اإلدارة الت سني   ،املالية تعمل على تعزيز ثقة آطراف ذات العالقة ب كما أهنا تعمل على 

د من الفساد املا واإلداري.  أداء العاملني وا

ظم الجبائي دواعيالفرع الثالث:   :ةحوكمة ال
زائري بالرتكيز على     بائي ا ظام ا و تكريس قواعد   تستدعي عدة نقائض د يعا ال ا  وكمة اال ا

تلف مستو  بائي. ومن   ظام ا قائص نذكر ما يلي:يات ال  أبرز هذ ال
فقات الجبائية -1 اءات املوجودة :  Tax expendituresكثرة ال بائية عن االستث فقات ا يعرب مصطلح ال

ظم الضريبية وال تكون  شكل  فيضات  ضريبية أو  إعفاءات ال ، من القاعدة الضريبية إسقاطاتأو 
بائيةحيث  اءات ا فقات العامة هاما  امليزانية العامة للدولةنقصا ماليا   تشكل هذ االستث ، وهي تشبه ال

لفها على امليزانيةمن  ح  ،حيث االنعكاسات ال  زائر على م بائية، وقد أقدمت ا فقات ا هلذا مسيت بال
شاط االقتصادي، وقد أخذت هذ امن عديد ال بائية قصد تشجيع االستثمارات وبعث ال وافز ا وافز ا

ة الدولةشكل إعفا ملتها خزي ما  ،(2015-2009) حيث بلغت كلفتها  للفرتة املمتدة ما بني، ءات جبائية 
، تطوير ترقية التشغيل، الستثمارطوير وترقية ا تإمليار دج؛ وال  كانت هتدف بآساس  928 يقارب

اري "أساليب التمويل املا بائي على،القرض اال دول رقم ..؛،املؤسسات فيف الضغط ا ، (37-5) وا
زائر ن  .بة جململ اإليرادات الضريبيةسيوضح حجم اإلعفاء الضري  ا

                                                           

 السعوديني.حاصل قسمة إيرادات الزكاة على عدد 
.حاصل قسمة إيرادات ضريبة الدخل على عدد آجانب املقيمني 
  اص (2016)حسب اإلحصاءات آخرية  ( للسعودي مقابلرياال  4967)أي دوالر  1324.53 لوزارة العمل بلغ متوسط الراتب الشهري  القطاع ا

. أي أن رياال 1154) أي  دوالر  307.73 د الرجوع إ % 10.1من راتب السعودي و  %1.1العبء الضري ميثل ( لألج . وع من راتب آج
ا مع قاعدة ضع له السعودي وهذا يت ضع لسعر يعادل مثانية أضعاف السعر الذي   .العدالة الضريبية آسعار الضريبية املذكورة أعال نالحظ أن آج 
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 (2014-2000) بة لمجمل اإليرادات الضريبيةسحجم اإلعفاء الضريبي في الجزائر ن :(37-4)الجدول رقم
وات  الضريبي/اإليرادات الضريبيةاإلعفاء  اإليرادات الضريبية حجم اإلعفاء الضريبي الس
2000 32.457 349.5 9.28 
2003 69.246 524.9 13.19 
2005 49.717 640.5 7.76 
2008 83.689 965.3 8.66 
2014 954 2078 ,6 45 .89 

          Source: Ministère De Finance Algérien, Direction Générale Des Impôts,  

         -Ministère De Finance,Direction du Recueil Des Information, rétrospective 
statistique, Opération du Trésor, Disponible sur : http://www.mf.gov.dz/ 

سارة الاإلإ  عفاء الضريإلتعرب نسبة ا     ة الدولةلها تتحم يرادات الضريبية عن حجم ا  وقد ،خزي
ة  بلغت وات السابقة ، وهي45.89%حوا  2014س فيها ال تراوحت  نسبة كبرية جدا إذا ما قورنت بالس

وحة لالستثمارات وكذا   اإلعفاءاتسبب التوسع الكبري ويعود  كمتوسط للفرتة، %9 ما يقارب املم
تجة وامتصاص البطالة  ؛1مشاريع تشغيل الشباب لدعم القطاعات امل

ظر إ تكلفة اإلعفاءات      بائية حسب وبال )الرسم على القيمة املضافة،  الت الضرائب املختلفةاا
ا أن اإلعفاء من الرسم على القيمة  ...( يتبني ل شاط امله الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على ال

ة % 96,51حيث بلغ ما يقارب  ،املضافة أخذ حصة آسد ، ويعود ذلك إ ارتفاع حجم امللفات 2012س
صوص باقي اإلعفاءات املتعلقة املستف آخرى من الضرائب فهي تتباين بني  بآنواعيدة من اإلعفاءات. أما 

فاضاالرتفاع  بائية املستحدثة  قوانني املالية واال وعموما ميكن رصد التطور  ،تبعا للقوانني واإلجراءات ا
ق  بائية لكل نوع من الضرائب وا الذي  :بتكلفة اإلعفاءات ا زائر  الشكل املوا  لرسوم  ا
( 2014-1999):تطور تكلفة اإلعفاءات الضريبية في الجزائر للفترة (24-4)الشكل رقم

 
ا المصدر: بائي  تطور القطاع ا لة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم ، صحجار مربوكة، دور اإلنفاق ا

 .204ص  ،2016، 15التجارية، العدد 

                                                           

1   ، يش أمحد، الرقابة كآلية لرتشيد اإلنفاق الضري لة دراسات جبائية العدد  ح شور    .172ص  ،2017، البليدة، 10مقال م
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بائي و سبيل تكريس     ب إساءة استخدامه أقر املشرع ا بائي و الشفافية  استخدام اإلنفاق ا
زائر  ب االحتيالمن اإلجراءات للحد من مجلة  يا  ئي تتمثل فيما يلي:اا

 يتعني على املكلفني بالضريبة الذين يستفيدون من اإلعفاء أو التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات -
"IBS"،،إعادة استثمار حصة من آرباح املوافقة هلذ اإلعفاءات أو   إطار نظام دعم االستثمار

وات ة املالية ال  ابتداء ،التخفيضات  أجل أربع س ظام جبائي من تاريخ اختتام الس ضع نتائجها ل
وات مالية، ويرتتب  وان عدة س ة مالية أو بع وان كل س سبة لع جز إعادة االستثمار بال ب أن ت فيزي، و

وح مع تطبيق غرامة مالية تقدر ب بائي املم  ؛30% ــــــعلى عدم احرتام هذ اإلجراءات إعادة اسرتداد اإلنفاق ا

بائي بالتهر  حدة من التخفيف قصد - بائية التحريات مصلحة إنشاء مت ا  املستوى على تكلف وال ا
بائي؛ والتهرب الغش مصادر ديد قصد بالقيام بتحقيقات الوط  ا

بائي املشرع أقر فقد املضافة، القيمة على الرسم خصم ال  - زائر  ا  على صارمة مالية عقوبات ا
اضع آعمال برقم  التصريح نقص كل صم بأن تبني إذا ما حالة  أو ،للضريبة ا  له، غري  طبق ا
بائي طريق التحقيق عن ثبت إذا ما حالة ففي  املضافة القيمة على الرسم صم قام بالضريبة املكلف بأن ا
قوق مبلغ كان ، مهما%40 بـ تقدر مالية غرامة عليه تطبق له غري  ها، املتملص ا  استخدامه حالة و م

 زيادة عليه تطبق للخصم قابلة غري عمليات املضافة عن القيمة على الرسم خصم أجل من تدليسية طرقا
سبة قوق مل على %100 ب  .1ا

زائري  ذات  الكثري من الضرائب  املكونة  للهيكل  مردودية األوعية الضريبية:ضعف  -2 الضري  ا
ها  مثال مردودية ضعف  إيرادات  الضريبة  على  الدخل  اإلمجا  لغري  آجراء،  خاصة   :ضعيفة  نذكر  م

من  إيرادات الضريبة  % 78 إذا  ما  قورنت  بالضريبة  على  الدخل  اإلمجا  لألجراء  وال  تشكل  حوا
 .على الدخل اإلمجا

بائيرغم اجملهودات الكبرية  املبذولة من قبل  ضعف الرقابة الجبائية: -3 زائرية لتحسني نظام اإلدارة ا ة ا
بائية عرب آلياته املختلفة  الرقابة ، التحقيق ”Vérification de Comptabilité “VCالتحقيق  احملاسبة ( ا

بائية     VASFE” approfondie de situation fiscale d'ensemble Vérification“مل الوضعية ا
ظام (، VPC”  de comptabilité La vérification ponctuelle“ ةالتحقيق املصوب  احملاسب إال أن ال
ديث معايري اختيار  نتيجةالرقايب مازال ضعيفا وذلك  هم مع  عدم  نقص عدد احملققني وعدم تأهيل البعض م

بائية مع بعض اهلي  الرقابة قلة تعامل مصا ناملؤسسات القابلة للتحقيق فضال ع ت اإلدارية آخرى ذات ئاا
                                                           

زائرية، العدد   1 لة أداء املؤسسات االقتصادية ا زائر،   كومي  ا بائية لسياسة اإلنفاق ا وكمة ا -153، ص 2015، 08مولود مليكاوي، واقع ا
154. 

  DGI , les procedures de contrôle fiscal 2017 , p 01-02, sur le cite web: 
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_fiscales/Controle_fiscal_2017.pdf 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsuMe58tbcAhUjz4UKHTAmBFAQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mfdgi.gov.dz%2Fimages%2Fpdf%2Fbrochures_fiscales%2FControle_fiscal_2017.pdf&usg=AOvVaw2LcyDi1dgG0i0vEf3S1cG6
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بائيةالصلة بامل سبية الدالة على الوضعية عدم االوكذلك  ،علومات ا عتماد على آساليب الكمية واملؤشرات ال
قيقية للمؤسسات اعية  ،ا ا حملة عن نتائج الرقابة و  ية،اإلنتاجو السيما املؤسسات الص دول املوا يعطي ا

بائية زائر ا  ؛ ا
 (2011-2007)الجبائية في الجزائر في الفترة نتائج الرقابة  (:38-4) الجدول رقم

 
دول     ، من خالل ا بائية مبختلف أنواعها خالل نالحظ زيادة املراقأعال  2009-2008س بة ا

خفض  س  بائية  مكافحة الغش بمما يوحي ،  2011-2010لت .جاعة املراقبة ا  الضري

 The need to : ضرورة إصالح سياسة اإلنفاق العمومي وتحقيق االستدامة الماليةرابعالالمطلب 

reform public expenditure policy and achieve financial sustainability 
قيق االستدامة  سياسة اإلنفاق العمومي إصالحمن أهم ركائز حوكمة السياسة االنفاقية،      ،  املاليةو
فقة العموميةمن خالل  ذلكيتأتى و  مع ضرورة مواصلة ، االبتعاد عن اإلسراف والرفع من كفاءة وفعالية ال

ظام الضري ،تعبئة اإليرادات كما ميكن أن يؤدي وجود قواعد مؤسسية مالية داعمة إ تعزيز  ،وإصالح ال
حاول الوقوف على  ،العمومي فعالية إصالحات اإلنفاق باالعتبار خذها أالضرورات الواجب وفيما يلي س

قيق االستدامة املالية. االنفاقيةإصالح السياسة من أجل    و
 الفرع األول: ضرورة إصالح سياسة اإلنفاق العمومي

من بني  املهام آساسية للحكومات هو ضمان بقاء مواردها املالية على مسار قابل لالستمرار  الشك أن    
مو االقتصادي، ومواجهة الضغوط الرافعة لإلنفاق بصورة ما، وح حاضرا ومستقبال ، مع العمل على تعزيز ال

كومات توازنا دقيقا تكتمل هذ املهام قق  ا بغي أن  تلف السياسا ي ت اإلصالحية سواء اهليكلية أو بني 
 الظرفية.

طلقات العامة إل -1  صالح سياسات اإلنفاق: الم
طلق من     ديث عن إصالح سياسة اإلنفاق العمومي البد أن ي ترشيد سياسة الدولة االنفاقية  إن ا

فقة العمومية مع ضرورة مواصلة تعبئة اإليرادات وإصالح  ، 1واالبتعاد عن اإلسراف والرفع من كفاءة وفعالية ال
ارجية، وتدفقات رأس املال بشقيه القريب آجل املوجه إ أسواق آوراق  رير التجارة ا ، و ظام الضري ال

افسية.  ل جل املستهدفاملالية والبعيد اآل صيص املشاريع العامة  ظل أسعار صرف ت الستثمار املباشر، و
                                                           

قد الدو فيما تعلق   1  دوق ال   WWW.FMI.COM :متاح على مشاورات املادة الرابعةانظر ص

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/surva.htm
http://www.fmi.com/
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ب  ه عدم  قدرة  اإلنفاق الشامل الذيمع ضرورة  جر ع ه ليس ذا كفاءة، ما ي قد يكون موايت، لك
مو على املدى الطويل باإلضافة إ إعادة املوارد العامة إ مسار قابل لالستمرار  .االقتصاد على مواصلة ال

ة نظم معاشكذا و  مبا يتطلب احتواء اإلنفاق االجتماعي وفاتورة آجور العامة، ات التقاعد العامة معا
يار آكثر جذبا هو رفع ومساعدات الرعاية االجتماعية، و حالة إصالح معاشات التق اعد، يبدو أن ا

يا اجةسن التقاعد تدر د ا صول على املزايا ع  .، مع محاية الفئات املعرضة للتأثر وتوسيع نطاق ا

أثبتت  إ تعزيز فعالية إصالحات اإلنفاق، حيث كما ميكن أن يؤدي وجود قواعد مؤسسية مالية داعمة     
سني مراقبة  آدلة التجريبية أن أطر الالمركزية الفعالة وقواعد اإلنفاق، على سبيل املثال، ميكن أن تساعد  

قيق  مع ،اإلنفاق طاقضرورة  اح توافق سياسي واسع ال  . إصالحات اإلنفاق واستمراريتها إل
 اإلنفاق االجتماعي:ضرورة التحكم في  -2
صوص بارتفاع معدل اإلنفاق االجتماعي الذي عادة ما    زائر واململكة العربية السعودية على وجه ا تتميز ا
ارية أويق سبة من املوازنة ا ام، وبالعودة للجدول رقم  اس ك اتج احمللي ا سبة من ال من املوازنة ككل، وكذا ك
ا جليا حج1(4-21) زائر  %36و %45تفاقمه حيث يتعدى نسبة  م، يتضح ل من إمجا نفقات التسيري  ا

ام  %10من إمجا املوازنة وحوا  %20واململكة العربية السعودية، أي ما يقارب  اتج احمللي ا من إمجا ال
د ال يتعدى  ها  %5من موازنة اإلمارات العربية املتحدة و %10للدولتني،  حني  .من نا  اإلمجا

ويالت    د أن هذا اإلنفاق يستهدف تقدمي  زائر  للطبقات اهلشة  اجملتمع على شكل  وإعاناتففي ا
ا حملة عن ذلك. و إعانات مباشرة وأخرى غري مباشرة،  دول التا يعطي   لعل ا

 (2018-2014) : تطور التحويالت االجتماعية في الجزائر للفترة(39-4)الجدول رقم

 
زائرية، مذكرة المصدر: ة املالية قانون مشروع عرض وزارة املالية ا  .44، ص 2018 لس

                                                           

دول  1 ود املوازنة بتطور  واملتعلق ،(21-4) رقمانظر ا دمات االجتماعية من إمجا ب اريةنسبة اإلنفاق على ا   الدول الثالث . ا
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تلف أوجه اإلنفاق االجتماعي ميس العديد من     دول أعال أن تدخل الدولة من خالل  ا من ا يتضح ل
القطاعات والشرائح اجملتمعية اهلشة، كالسكن والرتبية والتعليم واملعاشات وذوي اإلعاقات، والصحة وقدماء 

، مبا ميثل حوا ام، لكن هل هذا  من% 10 ز هاءو ، موازنة الدولة من %20 اجملاهدين..ا اتج احمللي ا ال
 ؛الدعم يذهب فعال ملستحقه؟

زائرإن من أه   فط، هو ضرورة مراجعة توجهات اإلنفاق  م التحديات ال تواجهها ا  ظل تراجع أسعار ال
ه مباشرة، واالبتعاد عن كل أشكال الدعم املعمم ال أثبتت فشلها، حيث يهه إ مستحقياالجتماعي، بتوج

تمعية ال تتعدى  ة  ه،  %10تستفيد شر بل أصبح ذلك من أهم مقتضيات حوكمة اإلنفاق من اجملتمع م
زائر.  العمومي  ا

صصات املوازنة أو من  كذلك  شكل اإلنفاق االجتماعي اململكة العربية السعودية، فيأما  نسبة معتربة من 
ة  ام، ففي س اتج احمللي ا اتج احمللي اإلمجا% 10.5مثال سجل حوا  2016ال   للتعليم %7.4 شامال ،من ال

مية االجتماعية، مرتفعالل %3.1و كومي خالل  صحة والت بذلك عن متوسط مسامهة اإلنفاق االجتماعي ا
الشكل دية نورد ولتوضيح تطور اإلنفاق االجتماعي  اململكة السعو  .%6.1بواقع  (2010-2000)الفرتة 

االتا الذي  ام.نسبة اإلنفاق االجتماعي من إمجا  يوضح ل اتج احمللي ا  ال
اتج المحلي اإلجمالي: (25-4)الشكل رقم  في السعودية نسبة اإلنفاق االجتماعي من ال

 
ريية، سياسات اإلنفاق االجتماعي وضرائب االستهالك، ورقة سياسات، المصدر:  .10ص  ،2017مؤسسة امللك خالد ا

فيذية ومبادراتوصفوة القول أن    برتشيد اإلنفاق مع  نوع ما التزمتقد  ،رؤية اململكة وما تبعها من برامج ت
دمات ذات آثر املباشر على  ودة، وتقدمي آولوية  اإلنفاق على ا احملافظة على تقدمي خدمات عالية ا

فرض ضرائب )ويبقى التحدي آكرب لتحقيق التوازن املا هو املوازنة بني اهليكلة االقتصادية  رفاهية املواطن؛
دودية الفرص االقتصادية وشحهاومحاية آسر من تداعيا (االستهالك حيث ال  ،ت زيادة تكلفة املعيشة و

اوز اإلشكالية ال تفرضها طبيعة الضرائب ال سيتم فرضها، كوهنا ضرائب  ميكن 

دودي الدخل، وتضع عليهم أعباء إضافية إزاء ارتفاع تكلفة املعيشة.  استهالكية، تؤثر بشكل أكرب على فئة 
كومية، بسبب بقاء معاشاهتم ومن املتوقع أن يقع  العبء آكرب على املستفيدين من اإلعانات االجتماعية ا

د مستويات متدنية دون تغيري وات ع ذ س  .م
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موي: -3 موذج الت  ضرورة إصالح ال

زائر واململكة   تتخذ مل    طوات املتحدة السعودية وبدرجة أقل اإلمارات العربيةالعربية ا  من الالزمة ا

ويل اقتصادالطفرة  أوقات  السليمة السياسات القطاع  عتمد علىيمن اقتصاد ريعي ياهتا البرتولية من أجل 
فطي إ ويع العمل اقتصاد يعتمد على قيمة ال ويل والصادرات، آنشطة واإلنتاج، وت  الطبيعية املوارد و

اضبة ها يتولد أصول إ ال موذج البشري، املالرأس  وأمهها ؛البعيد املدى  لالستدامة قابل منوّ  م مو ف  ال

وات طويلة يعتمد السائد فط مداخيل على ظل لس  اإلنفاق آلية خالل من االقتصاد  توزيعها يعاد ال ال

كومي، ني بأجور قمتعل استهالكي اإلنفاق هذا من وجزء ا ه آخر وجزء ،العام القطاع  ورواتبهم املواط  م

مية، مشاريع  مساأر  بإنفاق قمتعل دمات أو الب الت 1االجتماعية التحتية وا
. 

كومي اإلنفاق إن     فطيةرة الطف أوقات  الضخم ا  املال  من رأس وكثافتها اإلنتاج عوامل ورخص ال

قيقة  دخلها ليشك ،املهارة قليلة ةعمالالو  رخيصةال طاقةال ومدخالت ية، آموال رؤوس  اتسرب ا  الوط

اص فالقطاع فطية ووفرات الطفرة من السريعة آرباح لتحقيق يسعى ا  حني  هلا، املصاحبة العام اإلنفاق ال

ني معظم أنّ   رواتب يتقاضون وهم واإلنتاجية، الكفاءة قليل مرتهل عام قطاع  الدولة لدى موظفون املواط

فقون اص القطاع رجات من استهالكي طلب  هاجل ي كومي اإلنفاق من يستفيد القطاع فهذا ،ا  ا

،لرأا اإلنفاق من مباشرة بصفة يه،بشق اري اإلنفاق من مباشرة غري وبصفة مسا  للقطاع وأجور رواتب  ا

سبة استهالكيا اطلب االحق لال تشك العام اص القطاع إ بال  .ا
مية إن    ب أن ترتك الت شودة  اء رأس  على  امل ولوجي والتطور واالبتكار، البشري، املالب ، مع التك

قيق  اتج ولالعمل على  اعي ميكن من رفع مسامهة هذا القطاع  تركيبة ال  إإذ تشري اإلحصائيات  ص
اتج احمللي اإلمجا من أقل من  ارتفاع  يع  اململكة العربية السعودية من ال تقريبا  ٪12إ  ٪5حصة التص

ة ا من اعتبار  اء وكذا العمل على ،2016س ، اقتصاد ب هد احمللي   معر ويع الصادرات واالعتماد على ا وت
مية مع االنفتاح على االقتصاد العاملي ضمن معادلة املصا املشرتكة.  دفع عجلة الت

ظم الضريبية:استغالل الحيز المالي ضرورة  -4 وذلك  المتاح، ومحاربة الفساد من خالل إصالح ال
استغالل الطاقة الضريبية املتاحة على بدال من ذلك إ املباشرة والتوجه  بتخفيف العبء على الضرائب غري

مستوى ضريبة الشركات، وميكن تعظيم اإليرادات الضريبية  الدول الثالث من خالل تعظيم الطاقة الضريبية  
TAX EFFORT  ريبية  بلد معني مع اإليرادات الضريبية إ املقارنة بني اإليرادات الض)وال تشري

، ويشري الفارق بني اإليرادين إ أوجه القصور   القصوى السائدة  بلد آخر له نفس خصائص البلد املع
، والفساد وغريها من الضرائب  %50ال تتجاوز  2الطاقة الضريبية ، وباعتبار(جباية الضرائب، والتهرب الضري

                                                           

قد الدو فيما تعلق   - 1 دوق ال   www.fmi.com :متاح على مشاورات املادة الرابعةانظر ص
دول رقم  - 2  من هذا الفصل. (8-4)والشكل  (17-4)انظر ا
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ة أو  ااحملتملة  هذ الدولالكام ،  ، فهذا مع اك تدفقات نقدية كبرية خارج إطار الوعاء الضري أن ه
اتج احمللي إ أن حيث تشري اإلحصائيات  الشرق آوسط  بلدان مشال إفريقيا، و  مجااإلحوا ثلث ال

 .غري مصرح به، وهو أمر يوفر طاقة ضريبية إضافية
 وذلك يتأتى من خالل القيام مبا يلي: :وحوكمته القطاع العامضرورة إصالح  :الفرع الثاني

التوظيف  كما هو معلوم أن معظم الدول تستخدم سياسةإصالح فواتير أجور القطاع العام:  -1
اصب الشغلاقتصادية متعددة، و  أهداف اجتماعية والتعويضات  القطاع العام لتحقيق من  قصد توفري م

وأصبح عدد  . ونتيجة لذلك، ارتفعت فواتري أجور القطاع العاممن جهة ثانية توزيع الثروة وإعادة جهة،
اص العام حجم التعويضات  القطاعما أدى إ ارتفاع ، العاملني  القطاع العام كبريا   .مقارنة بالقطاع ا

صر فعلى سبيل املثال اص حوا  ، تبلغ الفجوة بني متوسط أجور القطاعنيال ا  دول  %200العام وا
ليجي لس التعاون  .ا

تائج االجتماعية االقتصادية دون املستوى املرغوب. -ورغم أن فواتري آجور  القطاع العام مرتفعة، ال تزال ال
زائر معدالت البطالة مرتفعة فقد ظلت ، كما أدت التعويضات املبالغ فيها  القطاع العام إ خاصة  ا

اص؛ما تسبب  ،اصة  اململكة العربية السعوديةخ تشويه أسواق العمل الشكل و   تقييد نشاط القطاع ا
ا املوا  مقارنة بدول العامل.  الدول الثالث فاتورة آجور والتوظيف  القطاع العام يرصد ل

 (2016-2005): فواتير األجور والتوظيف في القطاع العام للفترة (26-4)الشكل رقم

  
،  المصدر:            قد الدو دوق ال  .09، ص 2018 ماي ،آفاق االقتصاد اإلقليميص

اتج احمللي مرتفعة جدا   ،(26-4) رقممن خالل الشكل      سبة من ال ا جليا أن فاتورة آجور ك يتضح ل
نتيجة زيادة عدد العاملني  القطاع العام الذي  وذلك  ،%14 بلغت حوا حيث  ،اململكة العربية السعودية

حو  زائر ال متثل فيها فاتورة آجور ما % 32قدر ب اتج  %11سبته نمن التوظيف الكلي، تليها ا من ال
مثل ما اإلمارات العربية املتحدة فتمن التوظيف الكلي، أ %35القطاع العام حوا  احمللي، حيث يستقطب

سبة من  %10على اعتبار أهنا توظف ما نسبته  ،فقط %3ما نسبته  فيهافاتورة آجور   القطاع العام ك
اص الذي أخذ مكانة وحصة كبرية  االقتصاد  التوظيف الكلي، وهذا دالله على تشجيع القطاع ا

 اإلمارايت.
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اع السياساتو إطار ضبط أوضاع املالية العامة،   ، أجور القطاع العامتقييم فواتري   هذ الدول بدأ ص
ذت حيث  زائر  هذ البلدان على غرارا ات، لتعديل  ية عدةوالسعودا ميد آجور والتعيي تدابري، مثل 

، يتعني لسياسة إصالح آجور قيق آثار دائمةقصد  و .سياسات التوظيف والتعويضات  القطاع العام
زائر على فيذ  (،اإلمارات العربية املتحدة قطعت أشواطا  هذا الصددعلى اعتبار أن )خاصة  والسعودية ا ت

  :1، تشمل ما يليإصالحات أعمق
 ديد  التأكد من أن سياسات التوظيف والتعويضات  القطاع العام تتسم باالستدامة املالية من خالل 

 جل للمالية العامة؛ آ العوامل احملركة لفواتري آجور العامة واالعتماد  زيادهتا على خطط متوسطة
  دمات العامة بفعالية وكفاءة  من خالل ،وإنصافالرتكيز  سياسات التوظيف والتعويضات على توفري ا

دمات العامة؛   إجراء مراجعات لإلنفاق وتعزيز آليات توصيل ا
 التعويضات بآداءوالبدالت، وربط  تقوية املؤسسات ونظم البيانات، مبا  ذلك السيطرة على العالوات. 

اصة بكل بلد بغي أن يعكس تسلسل إصالحات فواتري أجور القطاع العام الظروف ا وأن يهدف  ،وي
اء أوجه التضافر مع السياسات اذ خطوات   ،آخرى إ ب اص من خالل ا بغي دعم القطاع ا كما ي

سني بيئة آعمال ورفع كفاءة وكمة و ويع االقتصاد وتقوية ا  .سوق العمل لت

 :تعزيز حوكمة القطاع العام  -2
وكمة الرشيدةإن العمل على      تلف مؤشرات ا يعترب من أهم التحديات ال تواجه رامسي  سني 

عد و اعتقادنا ال يتأتى ذلك إال بالوفاء بشروط ومتطلبات إرساء قوا ، الدول الثالثالسياسات العمومية 
وكمة ومبادئها، وفيما يلي  حاول إبراز أمهها:ا  س

وكمة  القطاع العام يتطلب وضع إطار عام  العام:طار العام لحوكمة القطاع وضع اإل -2-1 قيق ا إن 
موعة من املبادئ يتوجب على كل دائرة حكومية االلتزام هبا، ويكون ذلك  شكل دليل  للحوكمة يتضمن 

اصة، ومن أهم  متطلبات ذلك نذكر ما يلي  :2شامل، يأخذ كل دائرة حكومية وفقا لتشريعاهتا ومتطلباهتا ا
ديد للحوكمة:وضع هيكل  -أ تلف آطراف ذات العالقة  يتم فيه  قوق واملسؤوليات والعالقات بني  ا

اذ القرار والرقابة عليه.  وذلك على مجيع املستويات اإلدارية وقواعد ا

                                                           

1 For more details see: Tamirisa Duenwald and Others, Public wage bills in the Middle East and Central 

Asia, Middle East and Central Asia Departemet, International Monetary Fund,2018, P 09 . 
 باالعتماد على: - 2

وكمة  القطا  -      www.mopsd.gov.jo  ، 11-9، ص2014ع العام، آدلة اإلرشادية، وزارة تطوير القطاع العام آردنية، دليل تطبيق ا
، دليل شفافية املالية العامة ،  -    قد الدو دوق ال متاح على املوقع  29-12، ص2008ص

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf 
لة وزارة الدفاع، العدد -    شور   صخصة، مقال م وكمة وا ا بني ا  ، متاح على املوقع: 11-7ص102،2017 بياريت فريفر، القطاع العام اللب

 my.gov.lb/ar/contentwww.lebar  2018 جوان27، تاريخ االطالع. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidkK2f857cAhVMaRQKHY4-CtoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FDP%2F2018%2F45535-mcddp-public-wage-bills.ashx&usg=AOvVaw0miEbH9rSuC4AcrWXjQDaj
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidkK2f857cAhVMaRQKHY4-CtoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FDP%2F2018%2F45535-mcddp-public-wage-bills.ashx&usg=AOvVaw0miEbH9rSuC4AcrWXjQDaj
http://www.mopsd.gov.jo/
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content
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ديد وظائفها، صالحياهتا وواجباهتا،  انتشمل كيفية اختيار أعضائها، وتبي تشكيلة اإلدارة العليا: -ب
ققها  أعضاءها، وكذا آليات اللجان  ربات الواجب  الدائمة واملؤقتة وكيفية اختيار أعضائها، واملؤهالت وا

 عقد اجتماعاهتا وكيفية الدعوة إليها..ا
تلف التشريعات املالتشريعات:-ت كومية والواردة  دليل حوكمة القطاع العمومي.ظتشمل   مة للدائرة ا
تلف الصالحيات لكل مستوى إداري وحدود : اتتحديد مصفوفة الصالحي -ث يتم فيها توضيح 

ها ومرجعيتها، وذلك تفاديا للتداخالت ال قد تؤثر سلبا على مهام الدائرة  تفويض الصالحيات لكل م
كومية ومستوياهتا اإلدارية.  ا

ديد مجيع املتعاملني  ضرورة تحديد حقوق األطراف ذات المصلحة: -ج مع الدائرة وذلك من خالل 
كم عالقة الدائرة مع آطراف ذات  ية ال  كومية داخليا وخارجيا، مبا يسمح بتحديد ونشر املعايري الف ا

ديد معايري جودة املعلومات ومدى رضا م زاهة والشفافية.تلالعالقة و دمة عليها، باإلضافة ملعايري ال  قى ا
د آد للمعلومات املالية وغري املالية ال وضع إطار لإلفصاح والشفافية والمساءلة:  -ح ديد ا يتم 

د الطلب ب أن تتاح للجمهور، وكيفية نشرها وتوقيت ذلك، باإلضافة إ املعلومات ا ل ميكن نشرها ع
ب تداوهلاوال  تلف اإلجراءات 1)ذات الطابع السري( ال  ب وضع إطار للمساءلة يتضمن  ،كما 

 نونية حملاسبة املسؤولني...ااإلدارية والقا
كومية واهليئات  آليات المتابعة والتقييم: -خ تلف الدوائر ا تلف اإلجراءات املعدة ملتابعة التزام  تتضمن 

هة املخولة بذلك. وكمة، وا لس  اإلدارية مبتطلبات ا ارجني، أو  )مثال هل يعتمد على تقارير املدققني ا
.)  احملاسبة...ا

من أهم املتطلبات  واإلجراءاتتعترب اإلصالحات اإلدارية احملددة آهداف  تعميق اإلصالح اإلداري: -2-2
كومي، ومن أمهها نذكر ما وكمة  القطاع ا  :  2يلي لتحسني ا

بعض موظفي اإلدارة العامة من ذوي الكفاءة واالختصاص وأفراد  تضمة مشرتكة  إطالقالعمل على  -
لول،  اهليئة العامة واملشاكل ال تعرتضها وعليها اقرت  أداءدورية حول تتلقى تقارير  ، حيثاجملتمع املد اح ا

تج، صعوبات العملكما هلا حق مراقبة  ازاهتم، سلوكهم اإلداري، حجم العمل امل  ؛..مهمات املوظفني، إ
 وتقوم بدورها بإعداد تقارير دورية ترفع للجهات العليا؛

                                                           

ية ا 1 كومي،  مداخلة  امللتقى الثالث للكلية التق ، 2016إلدارية، بغداد، أمساء مهدي حسني اهلامشي، دور شفافية املعلومات احملاسبية  اإلصالح املا ا
 .97-95ص 

 باالعتماد على: 2
، بياريت فريفر،  -  . 11-7 صمرجع سبق ذكر
كومي،  مداخلة  امللتقى التخصصي الثالث للكلية ا - ية اإلدارية، أمساء مهدي حسني اهلامشي، دور شفافية املعلومات احملاسبية  اإلصالح املا ا لتق

  97-95، ص 2016بغداد، 
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 تعزيز قدرات موظفي الرقابة املالية واإلدارية فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي والرقابة بفعالية وموضوعية؛ - 
اذ القرارات  -  حها االستقاللية  ا  احملليةاجملالس  وتوسيع صالحياتضرورة اعتماد الالمركزية اإلدارية، وم

بايةما  خاصة  ؛ احمللي، احملاسبة املساءلة..ا اإلنفاقاحمللية،  تعلق با
اص، وذلك - قاة على القطاع من أجل التخفيف من آعباء املل تعميق الشراكة بني القطاع العام والقطاع ا

اص للعديد من املسؤوليات العامة؛ ميل القطاع ا  العام و
ظرة الضيقة العام دعم القطاع  - ظيمات عصرية وفعالة والعمل على تطبيقها بعيدا عن ال بتشريعات وت

اصة واملصلحة العامة؛ دث بني أصحاب املصلحة ا  للتضارب الذي قد 
كومية، ال مضت عقود طويلة على  - ظيمي للهيئات واإلدارات ا ضرورة العمل على تطوير اهليكل الت

 هيكلتها؛
 قيق للوظائف داخل اإلدارة العامة مبا يسهل املراجعة والرقابة واملساءلة؛ضرورة التوصيف الد -
دمة من طرف املواطن؛ - د طلب ا د أداء املهام اإلدارية، وكذلك ع  نشر ثقافة االلتزام بالقوانني ع
 نشر الثقافة اإلدارية والوعي آخالقي لدى املوظف، والوالء اإلداري؛ -
يث تكون مصممة أصال للعمل اإلداري، )التصميم اإلداري وليس سني الب التحتية لل - هيئات اإلدارية 

سني بيئة العمل؛ ، مواقف السيارات، الصيانة..(، وكذلك   السك
ظرة للوظيفة العمومية،  - ؛ و إخضاعهاضرورة تغيري ال طق االقتصادي بالدرجة آو  للم
اث والتطوير  اهليئات واإلدار  - كومة االلكرتونية.ات العمومية، وادعم آ  ستكمال مسار ا

 تحقيق االستدامة الماليةضرورة : الثالثالفرع 
ا إ مصطلح االستدامة املالية يشري   اسة  السي االستمرار لة ال تستطيع من خالهلا الدولة ضمانا

كومة  أي أن، 1دون تعرضها ملخاطر اإلفالساالنفاقية على املدى الطويل  على الوفاء تكون قادرة ا
الية واملستقبلية دون إجراء تغريات جذرية  سياستها املالية اك فرق بني  .بالتزاماهتا ا وجدير بالذكر أن ه

، وهو ، إذ االستدامة املالية واالستدامة االقتصادية د أن االستدامة املالية مرتبطة بتحقيق قيد املوازنة الزم
ظر لل ديد حجم الدين العام الذي ال يؤثر على القدر الذي ي ظور االستدامة املالية، أي  ة دين العام من م

مؤسس املكافئ ( 1974) الدين ، وقد أسس هلذا الفكر روبرت بارو املالية للحكومة على سداد هذا
ظر، “ Ricardian Equivalence Hypothesis ”الريكاري إ الدين  أما مفهوم االستدامة االقتصادية في

                                                           

شور   صحيفة االقتصادية الدولية، متاح على املوقع:  1 بن هاشم جيلدان،  االستدامة املالية للمملكة، مقال م
http://www.aleqt.com/2013/10/27/article_795564.html  ، 2017-2-21تاريخ االطالع. 

  اك عدة فوارق بني مصطلح االستدامة املالية واالستدامة االقتصادية ملزيد من التفصيل أنظر امللحق رقم  357ص ، (6 -4)ه

http://www.aleqt.com/2013/10/27/article_795564.html
http://www.aleqt.com/2013/10/27/article_795564.html
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ا ظور العالقة باملتغريات آخرى داخل االقتصاد وليس من ال ميكن أخذ فكرة  و ،1حية املالية فقطالعام من م
اد للجدول املوا  .حول واقع االستدامة  الدول الثالث باالست

 (2014-2005) :أوضاع االستدامة االقتصادية في الدول الثالث(40-4)الجدول رقم

 
مية العربية المصدر   .31، ص 2017: املعهد العريب للتخطيط، تقرير الت

زائر واململكة  ،إن املالحظ لسريورة اإلنفاق العمومي وسياسة امليزانية عموما  الدول الريعية   على غرار ا
يستشف أهنا تتزامن مع الدورة االقتصادية، مبع أهنا  العربية املتحدة اإلماراتالعربية السعودية وبدرجة أقل 

فيضه  حالة الركود، وهو ما يعاكس أساسيات أو  ترفع  اإلنفاق العمومي  حالة الرواج وتسعى إ 
زي. طلقات التحليل الكي  م

فاإن     علها تتميز باهلشاشة عرب الزمن، فاال فط  عكس ارتباط سياسة امليزانية بأسعار ال اد له ي ض ا
فقات االستثمارية والربامج االستثمارية سامهت  2على ارتفاع العجز املواز إ أعلى مستوياته ، رغم أن ال

اتج احمللي خارج قطاع احملروقات، إال أن هذا آخري ال يزال ميثل  اتج احمللي  نسبة معتربة  تركيبة رفع ال ال
ة امل ام على مدار العشرين س  اضية.ا

طلقب أن  هذ االقتصاديات الية الدولة استدامة مأن  اعتقادنا،     من ضرورة محاية امليزانية من  ت
فقات الضرورية الستمرار أنشطة الدولة فط، وذلك بتمويل ال انطالقا من موارد تتميز  ،تقلبات أسعار ال

فط متويلها   امليزانية العمومية فاعتمادباالستدامة،   )كمتوسط لفرتة الدراسة(، %50 بأكثر منعلى ال
فط فط متبوعة  يعكس هشاشة التوازن املا للدولة، فكل تراجع إليرادات ال )تراجع كمية صادرات ال

) فاض أسعار زائر  خاصة  سريهن أكثر فأكثر نفقات امليزانية، ،با ال عرفت اململكة العربية السعودية وا
ذ بداية  غري مسبوق إنفاقي توسع ق ضغوط عدم القدرة على استدامة  ،آلفيةم ما جعلها اليوم تواجه 

فط، إذامصادر التمويل  املدى الطويل  اص أمام تواصل تراجع أسعار ال حوكمة  منهذ الدول  وعليه الم

                                                           

مد صفوت  1 لة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ، كلية االقتصاد، جام عمرو هشام  قيق االستدامة املالية  العراق،  عة واسط، العدد ، ترشيد اإلنفاق العام ودور  
 .11، ص 2017، آذار 25

2
 Anantha krishnan Prasad ; Heba Abdel Monem ; Pilar Garcia Martinez, Macro prudential Policy and 

Financial Stability in the Arab Region, Working Paper No. 16/98, May 20, 2016, Available at : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1698.pdf 
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فط  إعداد ميزانيها و فق فيضأساليب إدارة مواردها وتقليص االعتماد على ال ا و  ات العامال تكريس اال
 حوكمتها.و 

 Proposals to consolidate مقترحات لترسيخ مبادئ حوكمة اإلنفاق العمومي :خامسالمطلب ال

the principles of public expenditure governance 
الية،      باعتبار املآخذ إن حتمية حوكمة سياسة اإلنفاق العمومي باتت ضرورة ملحة تفرضها املتغريات ا

قيق التوازن االقتصادي العام جعلت تشوهبا، وال ال ها سياسة هشة غري فعالة، وغري قادرة على  وعليه ، م
و حوكمة  ا   العام من خالل املقرتحات التالية: اإلنفاقتعميق اال

 الفرع األول: تطوير أسلوب إعداد الموازنة 
ود ) "Traditional Budget "على املوازنة التقليدية  إن االعتماد      يطلق عليها  بعض آحيان موازنة الب

ذ  ( "Item-Line  Budget"بدل االعتمادات دوديتها  تطوير آداء ، أثبتت 1921ال شاع تطبيقها م
وعي للموازنة انب الرقايب ،ال فقـات  حيث يتممع إمهال جانب آداء،  باعتبار أهنا تركز على ا ف ال تـص

االعتمـادات املخصـصة هلـا لـسري نـشاطها خـالل قابلها ت وزارة  فكل، الـوزارات والقطاعـات حـسب ةالعامـ
ة املقبلـة، ظام  الـس زائر واململكة العربية السعودية وبدرجة أقل  املوازولعل الالفت  ال  كل من ا

ًضر على ك  ،قصور  عدة نواحيهو  العربية املتحدة اإلمارات يات ال  امليزانية، أو ما تعلق  أساسهاالتق
 مبدونة امليزانية والرقابة عليها. 

يات امليزانية وال يفيما ي - ضر على أساسها امليزانية،  موعقصد هبا تعلق بالتق د القواعد واملبادئ ال 
ح أن وية امل طط الدولة، خاصة ما تعلق صر  مبدأ الس ظرة اإلسرتاتيجية  ة واحدة، يؤدي إ تغييب ال س

ال اإلنفاق واإليراد، باإلضافة إ ضعف   ،تطور دور الدولةمع  هانسجامبتحليل املؤشرات املستقبلية  
طة، مما يتعذرنتيجة عدم وضوح العالقة بني هذا آسلوب من تبويب املوازنة وبني  معه ربط املوازنة  ا

 .  1بأهداف الدولة
فقـات العامـة ما يٌعاب على و      يفأهنا تتميز بمدونـة ال يث يشري الباب الواحد  ،عدم التجانس  التص

تلفة اليةإ عدة نفقات من طبيعة  يف ا فقة   تتمال  ، كما أن طريقة التقدمي والتص سب طبيعة ال
د من بني وهذا  .ميزانية التجهيز صوص مهام  بعض القطاعات الوزارية، إذ  ما يضفي بعض الضبابية 

درج ضمن مهام وزارات أخرى شاطات ت اصة بوزارة ما، نفقات متعلقة ب فقات ا  . ال

                                                           

  املوازنات بالتخطيط  يطلق على هذ املوازنة "موازنة الرقابة" ٓهنا هتدف إ فرض رقابة مركزية على اإلنفاق العام، وال يهتم املفهوم الرقايب  مثل هذ
كم هيكل املوازنة العامة للدولة   .وإعداد الربامج كأساس 

زائر، فاطمة، حمفتا   ظام امليزا  ا زائر، ماجستري ديث ال .74، ص 2011-2010،جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، ا 1  
  .اصة بوزارة الثقافة درج مبدئيا ضمن املهام ا ، الذي ي شاط الثقا اصة بوزارة العدل تفقات متغلقة بال فقات ا د من بني ال  مثال 
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ارية  فقاتالعدم االتساق واالنسجام بني مدونة  -   وهذا على اعتبار   واالستثمار )التجهيز(: (تسيري)الا
سب الوزارات أما مدونة نفقات التجهيز  فقات  سب  فتقسمهاأن مدونة نفقات التسيري تقسم ال

عالوة على ذلك فإن كل  ،القسمنيالقطاعات، ما قد يؤدي  كثري من آحيان إ بعض التداخل بني 
تاجها خالل الفرتة املقبلة، من  وهذامث ت رفع إ وزارة املالية لتعديلها،  وزارة تقوم بتقدير االعتمادات ال  

لق نوع من املغاالة  طلب االعتمادات من طرف الوزارات دون آخذ بعني االعتبار سلم  ،شأنه أن 
فقات العامة عرب  آولويات من جهة، وضوابط الرتشيد من جهة ثانية، وهذا ما نلمسه حقيقة  تزايد ال

وات.   الس
ا ال تعدو أن تكون مراقبة حسابات ال غري ، أما عن إن عملية ا  - ظام امليزا ا لرقابة ال تسري على ال

قق الكفاءة الفعالية   فقات  آوجه الصحيحة مبا  ممارسة الرقابة بأصوهلا ملعرفة مدى استغالل هاته ال
 هداف املسطرة، فيبدو أهنا غائبة.للوصول إ آ

تج أن     ، نست ا ذكر ادا ملا أسلف فقات العامة الاست ا لل يف ا ال يعكس بوضوح آهداف املستقبلية تص
قيقها، باعتبارها  ظورنالذلك و على الوسائل وليس على آهداف.  قائمةاملزمع  ، البد من االنتقال من م

ظرة التقليدية إ  أن لدولة ميكن لحيث مج وآداء وآهداف، تقوم على الربا موازنة حديثةباملوازنة من ال
كومية  ،االقتصادية واالجتماعية هدافهاأ تستخدمها لتحقيق قيق الرقابة على أداء الوحدات ا فضال عن 

دمات العامة ضمن حدود املوارد املالية املتاحة، على عكس  ،املختلفة از ا قيق وإ املوازنة وضمان 
شود. التقليدية ال تكرس وصاية قيق اهلدف امل ظر عن  فقة بغض ال فيذ ال  الدولة على ت

ب     ني ومجيع آطراف ذات فتح املوازنة للمشاركة من قكما  سعيا  ،املصلحة من غري املتخصصنيبل املواط
اقشة وال  تبدأ مب باملوازنة التشاركية تعارف عليهي  ما في درجة استجابتها للمطالب االجتماعية، وراء زيادة

 . شور إعداد  بيان ما صدورذلك  مع ضرورة أن يسبقمشروع املوازنة على املستويات آد قبل املوازنة )م
ني إلعداد املوازنةطاومبسال املوازنة( مفص اكم للمواط ، يضع اإلطار ا

سني   . ترتيب كل هذا يعمل على 
 استجابة املوازنة للمطالب اجملتمعية من جهة أخرى. ويزيد من مؤشر املوازنة املفتوحة من جهة،  هاته الدول

ص عليها المبادرات الدولية:  الفرع الثاني: ضرورة االلتزام بمبادئ الشفافية التي ت
لقد نصت عديد املبادرات الدولية على ضرورة االلتزام مببادئ الشفافية على مستوى املالية العمومية، ولعل    

د قح لص ال شفافية املالية العامة، والذي أبرزها امليثاق امل قد الدو واملتعلق باملمارسات السليمة    وق ال
فقات العامة جملموعة شاملة من القوانني والقواعد اإلدارية ال تتسم  ص على خضوع ال لوضوح والشفافية  باي

الية واملستقبلية واملتوقعة املتعلقة باملا عموما واإلنفاق العمومي  لية العامةمع وجوب إتاحة كافة املعلومات ا

                                                           

  كومةتفعيل املشاركة داخل كل مستوى من مستويات  ،(7-4)رقم  أنظر امللحق  .358، ص ا
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تلف التقارير املتعلقة خصوصا  تامية، و سابات ا للجمهور، وذلك من خالل تقدمي وثائق امليزانية، وا
كومة على مستوى امليزانية العمومية باملالية العامة ال توضح أنشطة  .ا

ا إ   زائرامليزانية العام وإذا رجع ة واملرافقة غائبة أغلب هذ املبادئ د أن مثال، ة  ا ، فالوثائق املعل
خاصة  ،املتعلق بقوانني املالية ال تظهر دائما  امليزانية العامة 84/17من القانون  68للميزانية املذكورة  املادة 

داول العادية فيما تعلق بامللحقات التفسريية، والتقديرات املالية واالقتصادية، ماعدا ما تعلق  ال يظهرها با
وي واملبوبة  دو )  شكل جدوالقانون املالية الس هائيةا دول)ب(:ميزانية ل)أ(: اإليرادات العامة ال ، ا

دول)ج(:ميزانية التجهيز  (.التسيري،  ا
ة  كما     زي اصة با سابات ا ة وال تتوفر أي معلومات حوهلا، إال ما تعلق أن ا هي آخرى غري معل

ن صالحية الربملان  عالوة على ذلك، فإ )حسابات التخصيص( باالعتمادات املخصصة هلا  امليزانية
ـد  قـضي ع ـاص ت  .املاليةمن املصادقة على قانون  انتهاءمراقبة حـسابات التخـصيص ا

اطر املالية العامةأن  وجدير بالذكر    ليل  قيق  ،شفافية املالية العامة  تلعب دورا جوهريا  إدارة و و
بني درجة  عالقة موجبة  هذا اجملال إ وجود تطبيقيةالدراسات ال ، حيث توصلت بعضالتوازن املا

اصة باالستدامة املالية  )مثل عجز املوازنة العامة والديون(شفافية املوازنة واإلجراءات ا
د من اكما أن .1

قيق اإلنفاق العاماإلسراف    :2شفافية املوازنة، وذلك عرب يتم  إحدى جوانبه من خالل 
- : السلع العامة املتوقعة  حدود قدر معني من اإليرادات  يةوهي الفجوة بني كم خفض الوهم املا

 ؛اميكن للحكومة توفريه من السلع العامة ال ةالفعلي لكميةالضريبية وا
صوص بتلك الفجوة ويتعلق آمر على وجه  :فيض فجوة املعلومات - اخبنيا ما قد  ،بني السياسيني وال

 ؛يرفع من نوعية املساءلة
فيذ فيما يتعلق بالقواعد املالية زيادة االلتزام - ال تستخدم كأداة لدعم االستدامة املالية )مثل سقف   الت

كومي، عجز املوازنة القواعد ال تكون فعالة إال حيث أن هذ . (املستهدف أو السقف الضري اإلنفاق ا
 .إذا كانت مدعومة بشفافية اإلفصاح

                                                           

  سن شفافية  ،عن العالقة 2009و 2003 رصد الباحثان "سدمريادسكا وهاس" أنه من بني ست دراسات كمية قام هبا عدد من الباحثني بني الفرتة بني 
اء وحيد اك سوى استث فاض الدين العام، مل يكن ه فاض عجز املوازنة( وا سن التوازن املا )أي ا وية املوازنة و وذلك  الدول  وجد أن العالقة غري مع

و اقتصاد السوق،  ملزيد من التفصيل أنظر: ال تتحول 
- Mariusz Jarmuzek , Does fscal transparency matters? Evidence from transition counties- 5 case studies, 

Institute of Cerge-EI. Available at :   https://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/rrc/RRCV_77_paper_03.pdf. 
-. Lucie Sedmihradská a Jakub Haas, Budget Transparency and Fiscal Performance «  Do Open Bud gets 

Matter? », MPRA Paper No. 42260, University of Prague, Prague, 2012 ,P05. Available at :  

https://mpra.ub.uni-muenchen. de/42260/1/MPRA_paper_42260.pdf, 2012. 
قد الدو ، 1 دوق ال  .06، ص 2011 ،مكسب للجميع بال خسائر :شفافية املوازنة ص
 .20ص  نفس املرجع  2

  For more details see: Lucie Sedmihradská a Jakub Haas, ibid, p 05, last seen : 16-04-2018. 

https://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/rrc/RRCV_77_paper_03.pdf
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 :بالتسيير الميزاني للمشاريع ة تصحيح االختالالت المتعلقالفرع الثالث:

اع     ظام املتعلقة باإلنفاق على املشاريع هو نتيجة حتمية لعدم احرتام املعايري الدولية  ةإن عدم  فعالية ال
 . ب العمل على تصحيحها نذكر مامن و امليزا  يلي: أبرز االختالالت ال تواجه التسيري امليزا وال 

واالكتفاء بفحص االعتمادات ومراقبة  ،واملتابعة لألهداف احملددة مسبقا الفعالية غياب مؤشرات -
تائج والفجوة بني املرسوم واحملقق   ؛اإلجراءات وصحة الوثائق املربرة للدين العام بدون أي مؤشرات تتعلق بال

اصةعدم استجابة و  وء املتكرر للميزانيات اإلضافية،اللج - سابات ا ظيمات املعمول هبا ا  هامما يفقد ،للت
عل الربملان غري قادر على معرفة املبالغ اإلمجالية املخصصة ،الشفافية فيذ من نفقات  ،و  ؛وما مت ت

 .تقدمي التقارير من خالل بيان السياسة العامةبعدم امتالك املعلومات الكافية ، والفشل  االلتزام  -

 من أمهها نذكر مايلي: :أخرى: مقترحات الرابعالفرع 
لقد أفضت عديد : متطلبات العدالة االجتماعيةمن االستجابة لعامة الموازنة ال على تمكين العمل  -1

سن  وجودالدراسات والبحوث االقتصادية إ  وية بني زيادة شفافية املوازنة كمتغري مستقل و عالقة مع
مية البشرية ني وزيادة االستجابة ملطالب، 1مؤشرات الت سن توزيع الدخل بني آفراد) معامل 2املواط ، و

سني جودة املرافق العامة (، وكذا  زائر واململكة العربية السعوديةما تشهد  ما بي، 3جي هو ، كل من ا
الرامية لتحسني  تائج عكسية، فعلى الرغم من املساعياللذان يفضيان إ ن الشفافية واملشاركة ضعف 

فيذ يؤديان باستمرار إ تقوية  نقص املشاركة الشعبية والرقابة ، إال أن متطلبات العدالة االجتماعية على الت
إ عدم  املركز التفاوضي لبعض آطراف آكثر اضطالعا باملوازنة )مجاعات ضغط املستثمرين،( ما يؤدي

 .عيةالتمكن من االلتزام بوعود العدالة االجتما
من الواضح أن أوجه اإلنفاق ليست على درجة واحدة من آمهية، تحديد أولويات وجو اإلنفاق:  -2

، إال أن الصعوبة تكمن  وجود  اك من املشاريع، ومن وجو اإلنفاق، ما يستوجب تقدميه على غري فه

                                                           

1
 Bellver and Kaufmann, 2005,Fukuda- Parr et al., 2011  

2 OBI working paper, 2011, Hameed 2011  

3 Fukuda-Parr S., Guyer P. and Lawson-Remer .T « Does budget transparency lead to stronger . 
human development outcomes and commitments to economic and social rights? », Working Paper 
4, IBP.  Available at URL: http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/IBP-
Working-Paper-4-Budget-Transparency-and-Development-Outcomes-and-Rights.pdf 

  ،مية عن أثر غياب الشفافية على العدالة االجتماعية: "إذا استغلت الفئات احملافظة دورة املوازنة ظمة التعاون االقتصادي والت وانفردت هبا، كانت  صت م
يون بعملية إعداد املوازنة،  يون املع رباء الف فرد به أولئك ا اصة إذا ما أصبحت حدثًا استبعاديّا، ي ق  أداة هتميش قوية للغاية. و اس العادية ا كر على ال وي

قيض، كلما اتسعت دائرة املشاركة الشعبية كلما عمت الفائدة. فبحس .املشاركة" ظمةوعلى ال "تؤدي املشاركة الدميقراطية  دورة املوازنة إ خلق  :ب نفس امل
شر الثقة بني نواب الشعب ويعم االستقرار السياسي. كما أهنا تردع الفساد ٓهن ها. فهي ت تج ع ح وسائل للرقابة إحساس عام باالنتماء إ الدورة وما ي ا مت

اء مراحل املتابعة والتقييم"،   : ملزيد من التفصيل أنظرالشعبية  أث

-OECD, Recommendations of the Council on Budgetary Governance, OECD, Brussels. Available at : 

http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf 
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ب املعيار الذي ميكن مبوجبه تفضيل مشروع على آخر، أو جهاز حكومي على آخر، و  من املعايري ال 
يها  اع السياسات تب ترتيب املرافق حسب طبيعتها: أي أن  ؛ترتيب املرافق حسب ضرورهتا، نذكعلى ص

افع للمجتمع: يتم توزيع  قيق أكرب قدر من امل تكون املفاضلة بني املرافق على أساس طبيعة هذا املرفق. 
افع، بأٌقل قدر  قيق أقصى امل فقات مبوجب هذ القاعدة على أساس املبادئ االقتصادية ال تستوجب  ال

فقات.   ممكن من ال

ها ٓولويات كما هو معلوم أن ا  لتعارض بين أولويات اإلنفاق العام:امعالجة  -3 س يعرب ع جم ال با
سبة من إمجا  لإلنفاق العام على كل فقاتقطاع ك ا لألرقام العامة ال ليل الواردة  )الفصل ، ومن خالل 

ا جليا أنه وعلى الرغم من مساعي الثالث( زائر ، اتضح ل كومات)ا  واململكة العربية السعودية خصوصا(ا
شهد أي "تغري جذري" أو أي "طفرة"  منط وإصالح وضعية املالية العمومية، إال أهنا مل ت الرامية لتصحيح

وكمة الرشيدة ظل اإلنفاق العمومي، وذلك   واملساءلة، ، بالشفافية ، خاصة ما تعلقغياب مقومات ا
قاش اجملتمعي.و   املشاركة وال
إن تطبيق مبدأ الالمركزية يرتبط أساسا  صرنة تسيير الجماعات المحلية وإصالح هيكل ماليتها:ع -4

بقدرة املسؤولني احملليني على ممارسة اختصاصاهتم، ما يضع عامل نوعية املورد البشري من حيث التأهيل 
ربة والكفاءة شرطا أساسيا،  حني يثبت الواقع أن عملية اختيار وتعيني موظ في البلديات أو ممثلني  وا

طق، حيث تتميز اإلدارة احمللية مبشكلة عويصة تتمثل  ضعف  ماعات احمللية ال يتجاوب إطالقا مع امل ا
وغياب صفات التأهيل والتدبري   ،املورد البشري، ويرجع السبب الرئيسي  ذلك إ ضعف مستوى التأطري

كومة اإلسراع  إصالح اهليكل املا للجماعات احمللية   ،فئة كبرية من املمثلني احملليني كما يتوجب على ا
 من خالل:

ديد آولويات؛  -أ     باية  املدى القصري واملتوسط، مع ضرورة   تسريع برنامج عصرنة وإصالح ا
 عصرنة نظام إعداد املوازنة واالهتمام بتكوين إطارات التسيري احمللي؛ -ب   
ارات العائدة للجماعات احمللية؛  -ت     ضرورة إصالح نظام جباية اإل
اصة. باية وتفعيل االستغالل آمثل لإشراك البلديات  إعداد نظام ا -ث     عوائد أمالك الدولة ا
سيق بين اإلنفاق الجاري واالستثماري ضرورة -5 سيق : الت هيرتتب إن غياب الت هدر املال العام. فعلى  ع

اك  زائر عديد املرافق العامةسبيل املثال، ه صيص هلا موارد مالية   ا )كاملدارس واملستشفيات(، مت 
ائها، إال أنه  ضخمة دمات  ، مثل آجوراجارية لتشغيله صصات مل يتم توفريٓجل ب وشراء السلع وا
 .غلةهذ املرافق مهجورة وغري مستبقى تل ،وغريها

زائر ،وصفوة القول     تزال تعتمد  ال واململكة العربية السعودية خصوصا ميكن القول أن املالية العامة  ا
وكمة اسق بني السياسات ومبادئ ا  ،على آساليب التقليدية  إعداد املوازنة العامة، حيث أنه ال يوجد ت

شورة  هذا ال كم التقارير امل وهذا إن دل على شئ فهو يدل على ضعف  ،سياقالتسامها بالضعف 
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ظام معلومات فعال من شأنه أن يكرس مبدأ الكلفة والعائد بؤية للمشاريع، فهي تفتقر ل وعليه  .القدرة الت
كومات اجة ملحة أكثر لوضع حلول للمشاكل ال تواجهها معظم ا ومن أبرزها شفافية  ،باتت ا

اذ العمليات املالية، حيث تتيح هذ ا ديد املخاطر املالية احملتملة على املدى القريب، مما يقتضي ا ٓخرية 
د من الوقوع  آزمات والتخفيف  اولة ا إجراءات احرتازية ملواجهة آوضاع االقتصادية املتغرية ، ومن مث 

زائر  واململكة العربية السعودي من اع القرار املا  ا صوص حدهتا. كما يتعني  على ص ة على وجه ا
فقات العامة وتوضيح الدور الوظيفي لإلنفاق ص ياغة امليزانية العامة على أساس آهداف بغرض ترشيد  ال

فيذية ال تشرتك  االضطالع بربنامج اسق والتكامل بني الوحدات الت معني، عالوة على  وخلق نوع من الت
ب  فيذ امليزانية من طرف كتشاف آخطاء املرتكبة  عمية ال تفعيل الرقابة على آموال العمو ذلك  د ت

 ع تقرير العقوبات  حالة ارتكاهباآعوان املكلفني  م
ة المالية العامة: -6 ديثة واملوثوقة والقدرة على الوصول إليها ميكن أن  ِْدث  رقم إن زيادة توافر املعلومات ا

ة ميكن كومات. فالرقم اصة والعامة املرتتبة على االمتثال  واًل  طريقة عمل ا فض التكاليف ا أن 
كومات استخدام آدوات الرقمية للتعامل  الضري وأن  سن كفاءة اإلنفاق. وعلى سبيل املثال، تستطيع ا

صيل الضرائب غري  ) مع املمارسات االحتيالية العابرة للحدود فاعتماد آدوات الرقمية ميكن أن يزيد 
سبة تصل إ املباش دود ب ويا %2-1رة على ا اتج احمللي س ة  . (من إمجا ال كذلك ميكن أن تساعد الرقم

اطق االخ كومات على تتبع ضرائب الثروة ال تتخذ من م خفضة مالذاا هلا،  تصاص ذات الضرائب امل
اتج احمللي العاملي %10وال تقدر مبتوسط  ة كما تسهل  .من إمجا ال صيل ضرائب الدخل  عمليةالرقم

بع  املستقبل،  ب التهرب الضريمن امل وقد أصبح مبقدور البلدان أن تتعامل مع التهرب الضري ،1لتج
تقديرات إ أن اعتماد مثل هذ آساليب ميكن أن يزيد من الضرائب التشري حيث باستخدام حلول رقمية 

سبة تصل إ  دود ب ويا على ا اتج احمللي %2-1غري املباشرة ال   ّصل س  2من إمجا ال
 

 

 

 

                                                           


ة املالية العامة،   ظام رقم مل  طياته عديد املزايا، فالكيطبفت معظم الدول ل كومة  .يون يدفعون الضرائب هبواتفهم الذكيةنظرا ملا  يون تتو ا رو وال

ددها و  ،ملء بيانات إقراراهتم الضريبية مسبقا ويالت إلكرتونية إ حساباهتم املصرفية املربوطة هبويتهم ال  ود يتلقون اإلعانات االجتماعية عن طريق  اهل
يوية ة املالية العامة أنظر:.املقاييس ا  وملزيد من التفصيل حول رقم

- https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/04/12/blog-the-digital-gamble-new-technology-transforms-

fiscal-policy 

2
IMF , fiscal-monitor Report, april-2018 ,  available at : 

http://www.imf.org/ar/Publications/FM/Issues/2018/04/06/fiscal-monitor-april-2018 
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 خالصة الفصل:
قدي واملا  االقتصاديات الثالثة      ا  هذا الفصل  تشخيص أهم مؤشرات التوازن ال ل الدراسة حاول

هود املبذولة   ا ا ليل مقارن، كما تفحص ظر للدور الذي سبيل وفق  قيق حوكمة سياساهتا االنفاقية، بال
ا على تؤديه  تعزيز توازناهتا،  فط وقد وقف  حيث من  هذ االقتصادياتالدور احملوري الذي يلعبه ال

اتج تركيبة  مسامهته ام احمللي ال  حيث منو  جهة، منهلذ الدول   املوازنات العامةدور  متويل  و ا
زائر واململكة العربية  أخرى، جهة للصادرات من اإلمجالية القيمة   حصته ما جعل الدول الثالث)خاصة ا

وات تلف خالل من ،تقلبات أسعار  السوق الدولية على كبري انكشافتعرف  السعودية( قدية الق  ال
فاظ  ضرورة هو اليوم أمامها يطرح الذي فالتحدي لذلك واملالية، قدية توازناهتا على ا  أجل من واملالية ال
ها سريورة ضمان موية برا  .الت

س  هيكل اقتصادها  أنكما     و حوكمة اإلنفا الدول الثالث رغم التشابه ال ق إال أن توجهها 
تلف ويتفاوت كثريا، وذلك  عمق اإلصالحات االقتصادية املطبقة، حيث تتصدر درجة حسب العمومي 

زائر هذ املؤشرات وكمة،  حني تتذيل ا تلف مؤشرات ا فيما تسجل اململكة  ،اإلمارات العربية املتحدة 
 العربية مؤشرات متوسطة  عمومها.

زائر واململكة العربية السعودية  إرساء متطلبات حوكمة    اء عليه يتوجب على هذ الدول خاصة ا وب
فقات، و سياساهتا االنفاقية من خالل  بائية واملوارد حوكمة مصادر متويل ال وكمة ا إرساء متطلبات ا

قيق االستدامة املالية، والع ،الطاقوية ويعمل على  ية للت ويع مصادر العمل على و  ،االقتصادي ووضع اسرتا ت
واتسام هياكلها  اإلشكاالت املتعددة ال واجهتها، نتيجة اعتمادها على مورد وحيد،  ظلخاصة   الدخل،

مود، ما جعلها عرضة للتقلبات الدورية لسعر الربميل،  ى عل الذي كان له بالغ آثراالقتصادية بالتشو وا
قدية من خالل تب  املعايري الدولية االنفاقية  إصالح سياستهاباإلضافة إ التعجيل    واملالية؛ توازناهتا ال

د من اإلنفاق االجتماعي املعمم الذي  فقات  أصبحذات الصلة، وا موع ال يستحوذ على نسبة معتربة من 
تلف شرائح ،( %20حوا )العامة  صر العدالة املطلوبة بني  ا  فيما يفتقد لع ب تكريس اال اجملتمع، كما 

فعالية ، باعتبار اإلدارات العمومية رافدة مهمة لتحقيق و حوكمة القطاع العام، وتعميق اإلصالح اإلداري
فقة العمومية و رشادة  استخدامها. ال
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سياسة اإلنفاق حوكمة الدور الذي تلعبه  الوقوف علىاولة هو البحث لقد كان اهلدف الرئيس هلذا       
قدية واملالية قيق التوازنات ال زائر، اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية العمومي يف   يف كل من ا

يف ظل التحوالت  يف ضبط أوضاع ماليتها العامة هذ االقتصاديات قدر التقدم الذي أحرزته ومعرفة ،املتحدة
ة من خالل     ختلف اإلجراءات املتخذة من أجل حوكمة نفقاهتا العمومية. ملم يجراء تقيإاالقتصادية الراه

ة املوضوع        ا  فصول، أربعة يفوقد متت معا اول  اإلنفاق العموميتوصيف ظاهرة  األوليف الفصل ت
ظريةأهم املفاهيم  وإبراز ا ؛ مثطة بهباملرت ال  اإلنفاق سياسة مرتكزات حوكمة أهم إ يف الفصل الثا تطرق
ا أن نضبط مفالعام فقات العامة، مث حاول ا يف البداية ظاهرة تزايد ال هوم حوكمة سياسة ، حيث استعرض

قدية واملالية اإلنفاق العمومي تطرق بعدها يف الفصل الثالث وكيفية استخدامها لتحقيق التوازنات ال  إ؛ ل
ليل سياسات  زائر العمومي  اإلنفاقاولة  من واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة،  يف ا

فقات العامةتطور أهم مؤشرات ليل خالل  اهاهت ال ا فيه إبراز أمهية التوجه فقد  الرابعأما الفصل  ؛اوا حاول
قدية واملالية يف الدول الثالث ودور ذلك حوكمة اإلنفاق العمومي و  قيق التوازنات ال ليل  يف  وفق 
  مقارن.
فقات العامة إحدى الوسائل املهمة اليت تستخدمها الدولة هبدف  اعتبار ميكن ،وكخالصة للبحث ككل     ال

وتبني برامج  ،ث أهنا تعكس مجيع األنشطة العامةحي ،واالجتماعيةقيق دورها يف اجملاالت االقتصادية 
اجات العامة لألفراد، سعيا وراء  ها لتلبية ا صص كل م كومة يف امليادين املختلفة يف شكل اعتمادات  ا

فقة العقيق أقصى نفع مجاعي كمكن،  شاط مسار امة ميكن التأثري علىعالوة على ذلك فمن خالل ال  ال
ة االقتصادي ددة االستقرار يضمن بشكل االقتصادية التقلبات ومعا  لكن ،االقتصادي وفق ضوابط 
فقات ظاهرة أن إال الضوابط هذ تطبيق من وبالرغم  التطور قوانني من عاما قانونا أضحت العامة تزايد ال

ديث يف العامة املالية مسات من بارزة ومسة االقتصادي امية أو املتقدمة الدول يف سواء العصر ا  وإن ال
تيجة أهنا إال آلخر، بلد من وطأهتا وشدة الزيادة هذ اختلفت وهو  ،وحقيقية ظاهرية ألسباب حتمية دث ك

وليس فقط يف أوقات األزمات  االنفاقية للدولة يف مطلق الظروفما يستوجب العمل على حوكمة السياسة 
وكمةتواالضطرابا ذ العقد األخري من القرن املاضي ، وقد شاع مصطلح ا ال املالية العمومية م )خاصة يف 

وكمة  ذ إطالق مؤشر ا ةم تلف مبادئ وضوابط ا، حيث أصبح اليوم هل(1996 س االقتصاديات  تسعى 
ال إدارة اإليرادات اللتزام هبااملعاصرة ل فقات العمومية، وأ العمومية سواء يف  حوكمة وبالرتكيز على  ال

اإلجراءات اليت تستهدف العمل على زيادة فاعلية اإلنفاق  تلك تعرب عندها  سياسات اإلنفاق العمومي
ارجية مع القضاء بالقدر الذي ميكن معه زيادة قدرة االقتصاد الوطين على متويل ومواجهة التزا ماته الداخلية وا

قيق أكرب نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا  ،كنعلى مصدر التبديد واإلسراف إ أد حد كم أي 
فقات العامة  قيق التوازن بني ال اولة  ة والقضاء على أوجه اإلسراف والتبذير و اإلنفاق إ أعلى درجة كمك

قدية ، املوارد العادية للدولةوأقصى ما ميكن تدبري من  فاظ على التوازنات ال ما جعلها متغري أساسي يف ا
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ارجية، وقد  ا إسقاطواملالية سواء الداخلية أو ا يف  إ حد ما ذلك على ثالث اقتصاديات تتشابه حاول
زائر واململكة العربية السعودية  فط دورا  ث يلعبحي ،واإلمارات العربية املتحدةهياكل اقتصادها، وهي ا ال
قيق أهدا فاظ على توازناهتا االقتصادية  و ة  ،ف الدولة االقتصادية واالجتماعيةبارزا يف ا ما جعلها رهي

صف الثا من  لتقلبات أسعار يف السوق الدولية، ذ ال فطية اليت انطلقت م ةولعل األزمة ال خري   2014 س
تلف مؤشرات  قدي مثال على ذلك، حيث أثبتت هشاشة غري مسبوقة يف  ا  ؛التوازن املا وال وبتفحص

يت  تلف مؤشراهتا خالل الفرتة املمتدة بني س ليل  فقات العمومية و ا على  ،2018-2000هليكل ال وقف
اميها قيق االنضباط  حجم ت فط يف متويلها، وقد حاولت هذ الدول تصحيح الوضعية و وأمهية عوائد ال

موية اسرتاتيجيها، حيث مت تضمني ذلك يف  توجهاهتااملواز برتشيد نفقاهتا وحوكمة  سبة للملكة الت )الرؤى بال
ديد بال موي ا موذج الت ، وذلك من 2030أفاق  سبة للجزائر(العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وال
قدية.   خالل طرح العديد من املتطلبات للحفاظ على توازناهتا املالية وال

  :ج البحثئنتا -أ
ظري       ظر لتشعب املوضوع يف شقيه ال تائج اليت أهمميكن حصر  ،والتطبيقيبال تتضمن إجابات على  ال

 :فيما يلي ملختلف فرضيات البحث تلف األسئلة املطروحة واختبارا
اليت تستعملها الدولة  لتحقيق التوازن  رب من أهم أدوات السياسة املاليةسياسة اإلنفاق العمومي تعت -1

 ؛االقتصادي مبختلف أبعاد من جهة،  وتعكس حجم تدخل الدولة يف االقتصاد من جهة ثانية
فقات العامة  -2 ديث سواء يف الدول املتقدمة أو  أصبح من أهمتزايد ال مسات املالية العامة يف العصر ا

اميةالدول   ؛حقيقية بعضها األخرو  ةبعضها ظاهريمن األسباب  للعديد ذلكويعود  ، ال
فقات العامة واإليرادات العامة تطورا ملحوظا  يف الدول الثالثة طيلة الفرتة  -3 ، املدروسةشهدت كل من ال

مو االقتصاديحيث يرجع تطور  موية ودعم ال فيذ الربامج الت فقات لت أما تطور اإليرادات فيعود الرتفاع  ؛ال
فط يف السوق الدولية؛ ة عن ارتفاع أسعار ال ا باية البرتولية ال  حصيلة ا

فقات العامة عرفت -4 زائركل من يف   مبختلف أشكاهلا ال ة  واململكة العربية السعودية واإلمارات العربي ا
مو الدميغرايف، إضافة إ  ارتفاع بسبب ذ بداية األلفية الثالثةمتزايد مستمر املتحدة  املستوى العام لألسعار وال
التي تنص على أن النفقات العامة في وهذا ما يثبت الفرضية ، يرادات وخاصة إيرادات ارحمروقاتزيادة اإل

 ؛ألسباب حقيقية وأخرى ظاهريةذلك من سنة إلى أخرى ، و  تعرف تزايد  الدول الثالث
فط -5 و التزايد يف  تلعب عوائد ال فقات العامة  ا ال ل دورا هاما يف التأثري على ا االقتصاديات الثالثة 

فطمنو يف إيرادات  فكل، الدراسة ه خطط مالية إنفاقية توسعية ال  ،، ما يعكس حبق دورية املوازنةيرتتب ع
فط يف األسواق الدولية حيث أصبحت ة لتقلبات أسعار ال ما يثبت الفرضية وهو  ،سياساهتا االنفاقية رهي
 ؛ دورية الموازنات العمومية في الدول الثالثة التي تنص على
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زائر  تسجل  -6 ذ) يتم تغطيته، موازنتها يف رصيد كبريعجز حسا  ا ة م  من خالل االقتطاع من( 2006 س
دوق ضبط املوارد،  كمتوسط فرتة   %55للجباية البرتولية بأكثر من  موازنة الدولةاستمرار تبعية  إال أنأرصدة ص

مواز قياسي يف عحز سيجعل من الصعب التحكم يف هذا العجز. كما سجلت اململكة  ،2018 – 2000
وات  فطية  تشكل   العوائدأن  باعتبار األخرية،الس و إيرادات اململكة السعودية  من 90% وال  من 85% و

ما ،إيرادات صادراهتا فط قطاع يشكل بي اتج إمجا من 40% من أكثر ال  للملكة؛ الكلي ارحملي ال
ارية(ال تزال نفقات التسيري -7 فقات ا فقات العمومية يف  )ال الدول الثالث خاصة يف هتيمن على هيكل ال

زائر واململكة  علها بعيدة عن بالدرجة األو تعتمد يف متويلها ، اليت السعوديةالعربية ا فطية، ما  على العوائد ال
 يف املدى املتوسط. االستدامة املاليةقيق 

فط يف السوق الدولية  تقلبات -8 ة  أسعار ال ذ س تلف مؤشرات  على انعكاسات سلبية كانت له 2014م
قدي واملا بيةمن العمالت  أرصدهتاحيث تراجعت ، ثةللدول الثال التوازن ال امو  ،األج عجز موازناهتا  ىت

تنص على أن التي  يثبت الفرضية الثالثة؛ وهو ما ..اخل،ورصيد ميزان مدفوعاهتا وارتفاع معدالت التضخم 
 الثالثة؛تراجع أسعار النفط في السوق الدولية له انعكاسات سلبية على التوازنات النقدية والمالية للدول 

ه لالقتصاد ةيف ظل ضعف الطاقة االستيعابي التوسع يف السياسة االنفاقية -9 جر ع قدية  اي مزيد من الكتلة ال
قدي.وبالتا إ تفشي التضخم،  ما يؤدياملتداولة،  كما قد يؤدي هذا التوسع   حدوث اختالل يف التوازن ال

إ زيادة أسعار الضرائب وتوسع أوعيتها أو اللجوء إ االستدانة والتمويل التضخمي خاصة يف الدول الريعية ما 
ه جر ع  اختالل  التوازنات املالية للدولة.  ي
د إعداد الربامج االنفاقية من جهة،  حوكمة السياسة االنفاقية  -10 قيق الرتشيد واملسألة والرقابة ع تقتضي 

د تطبيقها من جهة ثانية؛ فقات دون أن يرافقها  التزام الدولة   وع اح مسألة ترشيد ال فال ميكن تصور 
ذ  ك الدو م وكمة اليت أطلقها الب  الرابعة؛ ت الفرضية بثما ي.  1996وهيئات مببادئ ا

اذ مجلة من التدابري تستهدف  إصالح السياسة  -11 فطية إ ا ذ انكشافها على األزمة ال زائر م شرعت  ا
موي جديد  قيق االنضباط يف موازناهتا العامة، وقد مت تأكيد ذلك ضمن منوذج ت متتد أفاقه  إ  االنفاقية و

ة قيق االستدامة 2030 س فقات و ويع مصادر الدخل وفك ، حيث يرتكز على ترشيد ال يف متويلها وضرورة ت
فط؛   العامة للدولة ارتباط املوازنة  مع برميل ال

وذلك ، 2030رؤية السعودية  ضمن االنفاقيةحوكمة سياساهتا ترشيد و  يف السعودية العربية اململكة  شرعت -12
إلنفاق العام هبدف رفع كفاءة للمواد االستهاللية، وإنشاء مكتب لرتشيد امبراجعة العديد من أوجه الدعم 

 وترتيب أولويات اإلنفاق العام، وكذا ترشيد اإلنفاق الرأمسا ،ومي ورفع كفاءة اإلنفاق التشغيلياإلنفاق العم
ويع مصادر الدخل خاصة ما تعلق  ؛ ،ضرائب جديدة إدخالب والعمل على ت
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ذت اإلمارات العربية املتحدة  مجلة من  -13 ضوء   ضمن  االنفاقيةحوكمة سياساهتا تستهدف  اإلجراءاتا
قيق ،2021 رؤية اإلمارات وكمة يف سياستها االنفاقية مقارنة بالدول  وقد استطاعت إ حد بعيد  الرشادة وا

 الطويل؛ املتوسط و ما يعكس إمكانية استدامة مصادر متويلها يف املدى ،األخرى
تائج أعال تثبت       قيق  أهدافها يتوقف أن ، ( 12-11 -10)ال اح الرؤى اإلسرتاتيجية يف الدول الثالثة يف 
ويع االقتصادي.تطلبات حوكمة سياسات اإلنفاق و الوفاء مب على   اح اإلصالحات اهليكلية وسياسات الت

 ؛وهو ما يثبت فرضية البحث الخامسة
وكمة، فإذا أخذنا د  -14 ل الدراسة يف ترتيبها املتعلق مبؤشر ا العربية  اإلماراتلة  و تتفاوت الدول الثالث 

تل مراتب أو يف مؤشر كفاءة  دها  ما  ..اخل،العمومي  وعدم اإلسراف فيه، والشفافية اإلنفاقاملتحدة 
و فك اهها  سيب يف إصالحاهتا اهليكلية  وا احها ال فط واملمارسات التقليدية  يعكس  االرتباط مع برميل ال

فيذها والرقابة عليها تلف  ،يف إعداد املوازنة وت تل مراتب متأخرة عربيا ودوليا يف  زائر  يف حني ال تزال ا
وكمة،  التطبيقات السليمة  تفاوت الدول الثالثة فيعلى التي تنص  السادسة يثبت الفرضية ما مؤشرات ا

 ؛لمالية العموميةاحوكمة ل
ربة اإلمارات العربية املتحدة على أمهية االلتزام مببادئ ا -15 تل مراتب أو عربيا  وكمةأثبتت  عموما )

فاظ على االنفاقية اسياساهتودوليا ( وحوكمة  قدية واملالية يف ا  .التوازنات ال

تائج اقتراحات البحث:  -ب اءا على ال ا املتوصل إليهاب  طرح االقرتاحات التالية: ميك
فط الذي تتحكم فيه دولة عن ضرورة العمل على فك ارتباط موازنة ال -1 عوامل اقتصادية وأخرى غري أسعار ال

 اقتصادية؛
قيق االستدامة -2 سريورة  تضمناليت  متويل نفقات العمومية وباألخص نفقات التسيري يف ضرورة العمل على 

اريةفقات التلف دواليب الدولة ، ف  ؛مستدامة ب أن متول من موارد عادية ا
يدةمل األخذ بعني االعتبارتوجب سيراشد الا املكم ا ترسيخ  -3 وااللتزام باملمارسات  مارسات التسيري ا

 ؛ السليمة للمالية العمومية
ظ -4 وزها الدولة عن اإلمكانيات املادية و املالية و البشرية ر الكفاءة شرط ضروري بغض ال بالتا و  ،اليت 

درة داخل  سيريوجب اعتماد مبدأ ت مية و ، الدولةال قيق ت ب التأكيد على استحالة   اقتصادية  يف هذا اجملال 
ب كفئة  ؛ناجعة يف ظل غياب 

 ضرورة االلتزام مبخرجات دليل شفافية املالية العامة لتحقيق حوكمة السياسة االنفاقية؛ -5
وكمة من خالل مجلة من املبادئ لعل أبرزها: إصالح سياسات اإلنفاق مبا ضرورة  - 6 إرساء متطلبات ا

فقة، واالنتقال إ ميزانية األداء والربامج، وتطبيق مبادئ شفافية املالية العامة؛  يكفل كفاءة وفعالية ال

فقات ب ضرورة تعميق حوكمة السياسة االنفاقية خاصة فيما يتعلق  -7 العمومية واالبتعاد عن اإلسراف رتشيد ال
تلف الرق والتبذير؛ فيذوتفعيل   ها؛ابات القبلية والبعدية على ت
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ام -8  ال استهالك الطاقة اليت عرفت ت ي غري مسبوق يف التحكم يف االستهالك العمومي خاصة يف 
وات األخرية كومي من خالل توجيهه ملستحقيه؛، و الس  مراجعة أساليب الدعم ا

فقة العمومية  الرفع من -9  ؛دية إ ميزانية األداء والربامجاالنتقال من منط امليزانية التقلي و كفاءة وفعالية ال
ويع االقتصاد يف إطار -10 تلف االقتصاديا ت فقات العامة  ل الدراسة ترؤى  ويع مصادر متويل ال  ؛كفيل بت
جاح حوكمة   واإلقليمية إرساء قواعد الالمركزية للجماعات ارحملية -11  ؛املالية العموميةكوهنا دعامة أساسية ل
وزها؛ دولة  ضرورة وضع رؤية طويلة املدى لكل   -12    حسب اإلمكانيات اليت 
    لتفكريريريريريريريريري جريريريريريريريريديا يف وضريريريريريريريريع إسريريريريريريريريرتاتيجية متويليريريريريريريريرية بديلريريريريريريريرية ترتكريريريريريريريريز علريريريريريريريريى تعميريريريريريريريريق اإلصريريريريريريريريالحات االقتصريريريريريريريرياديةا -13
ويريريريريريع االقتصريريريريرياد، وفسريريريريريح اجملريريريريريال للقطريريريريرياعو  مريريريريريوي مبريريريريريا يكريريريريرير  فعليريريريريريا االنتقريريريريريال  ت ريريريريرياد ليريريريريريؤدي دور يف اجملهريريريريريود الت ا

 ؛من اقتصاد يعتمد على املوازنة العامة إ اقتصاد يعتمد على آليات السوق
تجات التمويل اإلسالمي باعتبارها  -14 ضرورة تطوير آليات التمويل عن طريق السوق املالية وإدراج م

تمعية واسعة تأ  ة   ؛التعامل بالرباتستقطب شر
تهجة حاليا ووضع معايري لتقييم  -15 ظر يف السياسة امل اإعادة ال د  ا ديد ا فقات العامة يف البلد، و ال

 ؛األمثل للتدخل
باية  - 16 ودها، والعمل على متويلها باالعتماد على ا ضرورة التحكم يف ميزانية التسيري من خالل حوكمة ب

 املا للدولة على املدى القصري، والتوازن االقتصادي على املدى الطويل؛ العادية لضمان التوازن
 آفاق البحث: -ت

ا  ها:، يفتح هذا البحث اجملال للخوض يف حبوث أخرى ذات صلة مبوضوع  وم
   قدية؛ ة االختالالت املالية وال  آليات دمج أدوات التمويل اإلسالمي  من أجل معا
  ؛ قدي واملا وكمة على  مؤشرات التوازن ال  قيا  أثر ا

 ؛ددات دورية املوازنة العمومية يف البلدان الريعية 
  قيق االستدامة املالية يف الدول العربية يف ظل دورية األزمات؛  متطلبات 

  ؛ قدي واملا  انضباط املالية العمومية  كآلية لتحقيق االستقرار ال

  امية على ضوء دليل شفافية املالية متطلبات حوكمة املوازنات العمومية يف بعض االقتصاديات ال
 العامة.

   
 
 
 

 مت حبمد اهلل                                                
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، دريةاألو  .2015 ، مصراإلسك
زائر املطبوعات العامة، ديوان املالية عباس، اقتصاديات مد رزي - امعية، ا  .2008 ،ا
شر العلوم ، دار"العامة املالية" ،العال بوأ بعلي، يسري الصغري مد - زائر، التوزيع، و لل  .2003 ا
، القاهرة، - يل العربية، الطبعة األو موعة ال ضريي، حوكمة الشركات،   .2005 مصر، سن أمحد ا

امعية،مد  - ا، اقتصاديات املالية العامة، مدخل حديث، الدار ا  .2009 مصر، ،القاهرة الب
ظرية والتطبيق–مد خصاونة، املالية العامة  - شر والتوزيع،-ال اهج لل  .2014 ،األردن عمان،  ، دار امل

شر والتوزيع،  - وك،دار الشروق لل قود والب  .2012 ،عمانمد سعيد السمهوري، اقتصاديات ال
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شر والتو  - امسة، ، الطبعةزيع، عمانمد شاكر عصفور، أصول املوازنة العامة، دار املسرية لل  .2013 ا
شر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة الثانية، -  مد طاقة، هدى العزاوي ، اقتصاديات املالية العامة، دار املسرية لل

2010. 

ة نشرمد عمر محاد أبو  - درية، بدون س امعية، اإلسك فقات العامة(، الدار ا  .دوح، املالية العامة)الضرائب وال

-  ، شر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األو  .2006مود حسني الوادي، مبادئ املالية العامة، دار املسرية لل
، القتصاد، الرزاق عبد مود - امعية، الدار املا درية ا  . 2011 ،، مصراإلسك
ودة، اجملموعة ا - وكمة الرشيدة: فن إدارة املؤسسات عالية ا صر، ا مد أبو ال شر، القاهرة،مدحت   ،مصر لعربية للتدريب وال

2015. 
مد سعود، املالية العامة بني ال -  .2015 األردن، ،عمان،ظرية والتطبيق، دار البدايةميثم صاحب عجام، علي 
 . 2006 العراق، املوصل، جامعة االقتصاد، علم  مدخل الشروف، موسى مد و الشمري نوري مد ناظم -
يكاين، حيدر يونس املوسوي، السياسات االقتصادية - اإلطار العام وأثرها  السوق املا ومتغريات االقتصاد -نزار كاظم ا

شر والتوزيع، -الكلي  .2015، األردن ،، عمانالطبعة العربية الثانيةدار اليازوري العلمية لل

درية - امعي، اإلسك مية االجتماعية، دار الفكر ا قيق الت  .2007 ، مصر،هشام مصطفى، دور السياسة املالية  

شورات اهليئة العامة  - موي  االقتصاد السوري، م قدية واملالية ودورها الت السورية للكتاب، وزارة هيفاء غدير غدير، السياسة ال
 .2010سوريا،  الثقافة دمشق،

شر دار ، مالعا االقتصاد ،فقه كمال محدأ يوسف -  . 1990 مصر، القاهرة، ستايرس، ال
شر، - وانب االقتصادية واملالية  امليزانية العامة للدولة، اإلدارة العامة للطباعة وال اململكة العربية  ىي عبد الغين أبو الفتوح، ا

 .2014 السعودية،
 :األجنبيةالكتب باللغة  -1-2

-  - Ibenachnhou Mourad, inflation , dévaluation, marginalisation, dar elcharifa, 
Alger,1993. 

- Introduction to public expenditure and economic development, hansa mehta library 
university university of Baroda, availaiable at: 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/60310/8/08_chapter%201.pdf 
- Inge Kaul, Pedro Conceiçâo, The New Public Finance, the united nation 
development programme, New York, oxford university press,2006. 

  
 :المقاالت والدوريات -2
 :باللغة العربيةالمقاالت والدوريات  -2-1
ظومة حوكمة الشركات، املؤمتر العريب األول حول التدقيق الداخلي   - سابات و أطرافه  إطار م ا ميخائيل، تدقيق ا أشرف ح

 .2005 ،، القاهرة2005سبتمرب  26-24 حوكمة الشركات، 
لة أكثر أم أقل  برانكو ميالنوفيتش،"  - مية ،"،  ،  التمويل والت قد الدو دوق ال  .2011سبتمرب ص
ليل ، سراج الكرمي عبد البشري - مو الدخل، توزيع بني العالقة وهيبة،   اقتصاديات لة العربية، الدول  والفقر االقتصادي ال

 .2012 ،11 العدد جامعة الشلف، ،إفريقيا مشال

قيق أهداف السياسات االقتصادية: التشغيل الكامل، املؤمتر  - كومية    ظمان ا مد، فعالية امل بلخريصات رشيد،بن سعيد 
كوماتاألدب املتعلق  العلمي  ظمات وا زائر،  ، جامعةاء املتميز للم  .2005مارس  08/09 قاصدي مرباح ، ورقلة، ا

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/60310/8/08_chapter%201.pdf
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وان ماهية السياسة االقتصادية وضرورة استقاللية السلطة مصطفى، بوشعور راضية،بلمقدم  - قدية ،املؤمتر الدو  مداخلة بع ال
زائر ليل وتقييم :العلمي زائر، ،تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، السياسة االقتصادية  ا  .2004نوفمرب  29/30يومي  ا

فقاتمتطلبات استدامة مصادر  بن دعاس زهري، رقوب نرميان، - موذج االقتصادي  متويل ال العمومية على ضوء تطلعات ال
ديد كومي بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالم ، مداخلة ا ي، جامعة امللتقى الدو الثاين: البدائل التمويلية لإلنفاق ا
 .2018مارس  14-13قاملة، 

زائر، بيت  اإلسالمي االقتصاد بن دعاس زهري، مومين إمساعيل، دور املؤسسات التطبيقية  - ة العجز املوازين  ا  معا
 .2017، قطر، 6 املشورة، العدد

لة اإلسرتاتيجية  حالة دراسة للبرتول، املصدرة الدول  املالية السياسة ودورية البرتول أسعار بن رمضان أنيسة، تطاير - زائر،  ا
مية،  .2015، جويلية 09العدد جامعة مستغامن،  والت

مد، براج صباح، أثر - زائري لالقتصاد كالدور مربع متغريات على العمومية االستثمارات برنامج بوهزة  -2001للفرتة  ا
مو االقتصادي خالل الفرتة ، ، املؤمتر الدو2009 تقييم آثار برامج االستثمارات العامة  وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار وال
 .2013مارس  11/12يومي ، 1جامعة سطيف، 2001-2014

سن، علي فاطن الونداوي، - ز على اقتصاد السودان للفرتة  متاضر جابر البشري ا لة (2010-1970)قياس أثر مضاعف كي  ،
ة  ، العلوم االقتصادية،  .2015 العدد األول،  14الس

كومي اإلنفاق بني ،العالقة الشيخ آل مد بن محد - مو و ا ر قانون  االقتصادي ال  امللك جامعة لة دولية، شواهد فاج

 .2002 ، السعودية،14 ،العدد سعود
قود خالل املدة  - يت، فريق جياد مطر، السياسة املالية  العراق ودورها  التأثري عل عرض ال ، 2009-1970حيدر نعمة 

ة لة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،ا  .، الكوفة، العراق25العدد ، 8لس
زائر - كومي  ا ا اإلنفاق ا مو االقتصادي وا مد، ناصور عبد القادر، ال ر -دمحاين  ، -بعض األدلة التجريبية لقانون فاج

ت، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، أبو بك امج  .2012، 11تلمسان، العدد  ،ر بلقايدلة االقتصاد وامل
كومة و السوق  ضمان العدالة زوبري، دغمان - اح و فشل ا لة العلوم اإلنسانية  االجتماعية مع حدود  ميـة،  الت

  .2015، جوان 19العدد  جامعة الشلف، واالجتماعية،
زائر خال - مو االقتصادي  ا ميد، دراسة قياسية للعالقة بني معدل البطالة وال ل الفرتة زروخي صباح، برحومة عبد ا
اث اقتصادية وإدارية،(، 1990-2013) لة أ  .2014بسكرة، جوان  جامعة، 15العدد  باستخدام التكامل املشرتك، 

ب - مو الدخل توزيع السيد، عدالة توفيق زي الة :االقتصادي وال وث املصرية ا  /70-69العددان  عربية، اقتصادية منوذجاً، 
 .2015ربيع  -شتاء

وكمة،شيخه جا  - اصر ا ،  وجوجون جوان،ع قد الدو دوق ال مية، ص   .2014 جوانلة التمويل والت

مو  - زية وإسرتاتيجية ال ظرية الكي مو االقتصادي واالندماج القطاعي بني ال ي، تأثري الربامج االستثمارية العامة على ال صاحل صا
اث املؤمتر غري املتوازن،  مو  العامة وانعكاساهتا االستثماراتتقييم آثار برامج الدو حول أ على التشغيل واالستثمار وال

 .2013مارس  12-11يومي  ،2014 – 2001االقتصادي خالل الفرتة 
ليل تفاعل عمل املضاعف واملعجل  االقتصاد العراقي باستخدام منوذج املستخدم  - تج  -صالح مهدي البريماين، قياس و امل

اميكي لة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد -الدي ة  14/52اجمللد  ،،   .2008لس
دوز،   - زائري  مفرتق الطرق )معدل التضخم، سعر الصرف، الفساد اإلداري(، اجمللة طارق ق ارجية ا رصيد ميزان التجارة ا

 http://giem.kantakji.com/article/details/ID/576/print/yesااللكرتونية متاحة على املوقع: 

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/576/print/yes
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شور على املوقع اإللكرتوين: طه بامكار، -  املوارد االقتصادية بني التخصيص وعدالة التوزيع، مقال م

6590.htm-id-show-action-http://www.alrakoba.net/articles. 
اث اقتصادية وإدارية - لة أ ج،  دل  فلم قدية ضمن منوذج م  ، جامعة بسكرة،طويل هباء الدين، دور السياسات املالية وال

 .2012جوان  11العدد 
شور على الرابط:2010أكتوبر  25 ،السياسات االقتصادية الكليةعاشور فين،  -  ، مقال م

 post_2409.html-http://emacroeconomics.blogspot.com/2010/11/blog 
كيم حططاش، - د زيتوين،  عبد ا زائر الشفافية ،السرعة ،الرقابةه ظام الصفقات العمومية  ا ، دوملتقى  ، رؤية نقدية ل

زائر موية ،، ا ة من التجار الت  .9/12/2012-8تمع ،أيام مللتقي: ممارسة الدولة واالقتصاد واجمل مخسون س
، اإلنفاق الفتاح عبد - با  مصر،، اإلسرتاتيجية السياسية الدراسات مركز األولويات، ديد االجتماعي ومشكالت العام ا

 http://www.pidegypt.org/download/enfaq   الرابط:
ثية مقدمة ضمن مؤمتر دور  - ظرية االقتصادية الدروس املستفادة للحالة املصرية، ورقة  عبد اهلل شحاتة خطاب، دور الدولة وال

 .2009مصر،القاهرة،  ،الدولة  االقتصاد املختلط

مد خالد املهايين،   - فيذ والرقابةاملوازنة  عبد الكرمي سلوم،  )دراسة ميدانية للموازنة العراقية(،  العامة للدولة بني اإلعداد والت
 .64،2007لة اإلدارة واالقتصاد، العدد 

كومي التسيري لتحسني كأداة العمومية األموال على الرقابة،  صرارمة الوحيد عبد -  املتميز األداء حول الدو العلمي املؤمتر ،ا

ظمات كومات و للم   .2005  مارس 08- 09 ، يوميورقلة جامعة ا
وكمة العوائد صرارمة وحيدعبد ال - ليل حوكمة العوائد الطاقوية حسب املؤشرات الدولية  ميد، دراسة و ، قجاين عبد ا

مية القطرية وتأمني  االحتياجات الطاقوية، املؤمتر الدو األول حول السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات الت
 .2015 أفريل  07/08، يومي 1الدولية، جامعة سطيف

اتج  العام اإلنفاق ، أثراملزروعي علي سيف علي -  خالل املتحدة العربية اإلمارات دولة على تطبيقية دراسة- اإلمجا احمللي ال

 . 1،2012 ، العدد 28رقم:  اجمللد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة لة ، (1990-2009) )  الفرتة
كومي كأداة لتوسيع آفاق التشغيل كمال عايشي، سليم بوهيدل  - زائر خالل الفرتة ،اإلنفاق ا ، ورقة 2010-2001 ا

مية املستدامة  قيق الت كومة للقضاء على البطالة و  رب االسرتاتيجيات “ثية مقدمة للملتقـى الدو حـــول  إسرتاتيجية ا  ،
زائر، يومي  زائر 2011نوفمرب 16-15والسياسات االقتصادية  ا  .جامعة املسيلة،ا

طقة الشرق األوسط ومشال  - فط  م قيق االستفادة القصوى من االستثمار العام  البلدان املصدرة لل و وآخرون،  ماريا ألبي
، متوفرة على الرابط: قد الدو دوق ال اقشات خرباء ص طقة القوقاز  وآسيا الوسطى،مذكرة م  إفريقيا وم

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/sdn/2014/sdn1410a.pdf 
لة أداء  - ليلية وقياسية(،  زائر)دراسة  قدي  ا فط واالستقرار ال دميي ، تغريات سعر ال ميد  مد بن بوزيان، عبد ا

زائرية، املؤسسات   .2013  ،2 العدد جامعة ورقلة، ا
راح، مصادر التضخم  اململكة العربية السعودية، - دود(،  مد بن عبد اهلل ا )دراسة قياسية باستخدام مدخل اختبارات ا

لة جامعة دم  .2011، 1العدد  27، اجمللد شق للعلوم االقتصادية والقانونيةجامعة 
ك االستثمار القومي، جوان  - مط تطبيقها  مصر، ب وكمة ومعايريها مع إشارة خاصة ل ددات ا مد حسن يوسف، 

2007. 

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-6590.htm
http://emacroeconomics.blogspot.com/2010/11/blog-post_2409.html
http://emacroeconomics.blogspot.com/2010/11/blog-post_2409.html
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/sdn/2014/sdn1410a.pdf
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قود وسعر الصرف   - بيش، دراسة العالقة بني التضخم وعرض ال -1992)ييب خالل الفرتة الل االقتصادمد رمضان ش
امعة،(، 2008  .2013ة الزاوية، ع، جام15العدد  لة ا

مو االقت - زائر صمد كرمي قروف، تقدير فعالية سياسة اإلنفاق العام  دعم ال اث املؤمتر 2012-2001ادي  ا ، أ
مو االقتصادي خالل الفرتة  "تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار وال ، 2014-2001الدو

 .1، سطيف2013مارس  12-11 يومي
زائر  االقتصادي اإلنعاش سياسة مسعي، مد - مو، على وأثرها ا  .2012، 10عدد جامعة ورقلة،  ث،حلة البا ال

زائرية، - لة أداء املؤسسات االقتصادية ا زائر،   كومي  ا بائية لسياسة اإلنفاق ا وكمة ا جامعة  مولود مليكاوي، واقع ا
 .2015، 08العدد  ورقلة،

افظ عبد نائل -  اجمللد ، والدراسات للبحوث مؤتة األردن ،  العامة لإلدارة املركزية األجهزة  العام اإلنفاق ترشيد العواملة، ا

 .. 1992 2 العدد السابع،
فط  الدول العربية،  - اديق الثروة السيادية كأداة لتسيري مداخيل ال للدراسات االجتماعية  األكادمييةنبيل بوفليح، فعالية ص

 .2010 ،4 العدد جامعة الشلف،  ،واإلنسانية
زائر، املؤمتر الدو األول حول السياسات االستخدامية  - فط  ا نبيلة نوي، أحالم حامدي، واقع حوكمة إدارة عوائد ال

مية القطرية وتأمني   .2015 أفريل 07/08، يومي 1جامعة سطيف االحتياجات الدولية،للموارد الطاقوية بني متطلبات الت
لة احملاسبة  - ر،  كومي  االقتصاد العماين مع إشارة لفرضية فاج مو اإلنفاق ا مد الوكيل،العوامل املفسرة ل نشأت نبيل 

 .2008، 71العدد  جامعة القاهرة،  واإلدارة والتأمني،
سني دلول، حوكمة الشركات ودورها  التقييم العادل لألسهم العادية ) دراسة  - كيم، عماد عبد ا هشام طلعت عبد ا

لة اإلدارة واالقتصاد، العدد   .2009 ، 77تطبيقية  سوق العراق لألوراق املالية(، 
زائر  والبطالة التضخم ظاهريت بني االقتصادية السببية دراسة اهلل، ضيف اهلادي مد لبزة، هشام - 1984الفرتة خالل ا

  -
لة2010  . 2014، ديسمرب ،7 العدد  الوادي، جامعة اقتصادية، رؤى ، 

و آفاق جديدة: التحول االقتصادي العريب  غمار التحول السياسي - غر ودانييا غرياين وآخرون،    ،هارالد في
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زائر،،أطروحة دكتورا (2010  .2011/2012، جامعة ا

زائر، حالة:املوازين العجز مل على القدرة و املالية الرحيم،السياسة عبد شييب - بلقايد  بكر ،جامعة أبو ماجستري مذكرة ا
 .2006/2007 ،تلمسان

زائرأضيف أمحد،  - مو املستدمي  ا زائر ، أطروحة2012-2000 ثر السياسة املالية على ال ، جامعة ا   .2014، 3 دكتورا
زائر للفرتة  ،طارق قدوري - مية االقتصادية )دراسة تطبيقية  ا قيق الت كومي    ، (2014-1990مسامهة  ترشيد اإلنفاق ا

مد خيضرم أطروحة دكتورا  العلو   .2015/2016بسكرة،  ،االقتصادية، جامعة 
دسي، - فقات تأثري طاوش ق مو على العمومية ال زائر حالة دراسة ،االقتصادي ال ، جامعة 2012 -1970 ا ، أطروحة دكتورا

  .2013/2014 أيب بكر بلقايد، تلمسان،

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3850
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3850


 المـراجـــع المصادر و قائمـــة
 

370 

 

 على التضخم  فلسطني، مذكرة ماجستري ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، االنفاقيةمد كمال حسني رجب، أثر السياسة  -
 .2011غزة،  ،جامعة األزهر

مد - وكمة  ، مد رفعت مخيس فؤاد  قيق االستدامة املالية واالقتصادية للموازنة العامة  مصر، أطروحة الدكتورا دور ا
قوق قوق، كلية ا ها،،  ا  .2012  جامعة ب

زائر  ضوء اإلصالحات  االقتصادي االستقراردراسة قياسية ملؤشرات  ميهوب مسعود، - للفرتة  االقتصاديةالكلي  ا
مد بوضياف املسيلة، 2015-1990بني)  .2016/2017(، أطروحة دكتورا  العلوم التجارية، جامعة 

ية، مذكرة ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم  - يب، اآلثار االقتصادية واالجتماعية ملوازنات السلطة الفلسطي نبيل مجال سليم عبد ال
 .2012 غزة، اإلدارية، جامعة األزهر،

. 

 :األجنبيةباللغة  األطروحاتالرسائل و   -3-2
- Zakane Ahmed, Dépenses Publiques productives ,Croissance à long terme, et 
politique économique, Essai d’Analyse Econométrique Appliquée au cas de l’Algérie, 
Thèse Doctorat d’Etat en Sciences Economiques, Université d’Alger, 2002/2003. 
-Ben Mimoun Mohamed, dépenses publiques d’éducation et performances 
socioeconomiques, pour obtenir le grade de docteur de l’université de Paris 1-
Pantheon, Sorbonne, U.F.R de sciences économiques, 2007.  
-Marco Lorusso, keynesian and new-keynesian models: the impact of military 
spending on the united states economy, phd. in economic and finance, university of 
verona, italy 2010/2011. 
- Miguel viegas, debt, government size and public expenditure in a heterogeneous-
agent framework, doctoral thesis in economics, november 2010. 
-Khalid R. Alkhater, State and Development: Production or Predation, in "The 
Rentier Predatory State Hypothesis: An Empirical Explanation of the Resource Curse 
Unpublished Ph.D. Dissertation, University of California, Irvine - California, 2009. 
 

 : حصائيةاإلنشرات الو والقوانين   التقارير -4
 املتعلق بقانون املالية املعدل. 1984يوليو  7  املؤرخ 84/17من القانون  24املادة   -
 املتعلق بقوانني املالية. 07/07/1984املؤرخ   17-84من  القانون  35 املادة  -
ة  15املؤرخ   06-04 األمر - اص بقانون املالية التكميلي  2006جويلية س  .2006وا
ة  02-08األمر  - ني  2008املتضمن قانون املالية التكميلي لس   .م2008سبتمرب  29هـ املوافق 1429رمضان عام  29، االث
كم إدارة ، املتحدة لألمم اإلمنائي الربنامجاملتحدة،  األمم - مية دمة ا   .2006 ، املستدامة البشرية الت
ك - ، الب مية  تقرير الدو كم ، أفريقيا ومشال األوسط الشرق  الت يد ا مية ألجل ا  أفريقيا، األوسط ومشال الشرق  الت

ية سني   .2003  ،واملساءلة التضم
صخصة حول املرفق التقرير - اص العام القطاعني بني والشراكة ا  املستقبل وآفاق املاضي ارب :العربية السعودية اململكة  وا
زيرة كابيتال -  /http://www.mep.gov.saالسعودي الفرص والتحديات  تصادتقرير االق ،ا
شورات لإلحصاءالديوان الوطين  -    www.ons.dzمتاحة على  ،الديوان الوطين لإلحصائيات، م
زائر 15/08/1990املؤرخ   21-90القانون   -  .املتعلق باحملاسبة العمومية  ا

http://www.mep.gov.sa/
http://www.ons.dz/


 المـراجـــع المصادر و قائمـــة
 

371 

 

زائر. 07/07/1984املؤرخ   17-84القانون  -  املتعلق بقوانني املالية العمومية  ا
ة  2000يونيو  27املوافق لــ  1421ربيع األول  24املؤرخ   2000 – 02القانون رقم  - املتضمن قانون املالية التكميلي لس

زائرية متاح ،2000 ريد الرمسية ا  . 12/08/2016، تاريخ اإلطالع عليها www.joradp.dzعلى املوقع  ا
 .15/08/1990املؤرخ   21-90من قانون احملاسبة العمومية  03املادة  -
 املتعلق بقوانني املالية. 07/07/1984املؤرخ   17-84من القانون  24املادة  -
ة ، اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي  - متوفر  ،2015تقرير حول  الظرف االقتصادي واالجتماعي السداسي األول من س

   http://www.cnes.dz/ar/?p=1235  على املوقع:
 .2015 ماي  ،السعودية العربية الكلي للمملكة االقتصاد ليل،  جدة غرفة - االقتصادية جدة بوابة -
الية وبعيدة املدى"،أكتوبر  - ،.متوفرة على 2015بوابة جدة، تقرير حول املالمح املستقبلية لسوق العمل السعودي" التحديات ا

  http://jeg.org.sa/data/modules/contents/uploads/infopdf/2751.pdf     املوقع:
ك الدوتقارير  -  : املوقع متوفر على ،2013 الب

 http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/09/27/public-finance 
in/the rab-world-accountability-starts-with-transparency 

ويع لدراسة ملخص تقرير - شورات ،املتحدة العربية اإلمارات  الدخل مصادر ت  .2016 ،أبوظيب جامعة م
- ، قد الدو دوق ال تتمون بعثة مشاورات املادة الرابعة لعام  ص دوق  زائر،  2016خرباء الص  . 2016وان جإ ا
-  ، قد الدو دوق ال  ، على الرابط : 2015ريل أب  ،تقرير الراصد املاص

http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fm/2015/01/pdf/fmexsa.pdf  
ال شفافية املالية العامة  - ، ميثاق املمارسات السليمة   قد الدو دوق ال     املوقع: ، متوفر على(2007)ص

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/codea.pdf  
قد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد  - دوق ال  .2017 -2003ص
مية، الثابت واملتحول - ليج لسياسات الت  .2014 ،مركز ا

ديد طاع الشؤون االقتصادية، قمركز املعلومات والدراسات - ليلية للميزانية العامة للملكة العربية السعودية  للعام املا ا ، قراءة 
شر هـ، غرفة الشرقية للطبع1438هـ/ 1437  .2015ديسمرب  ،وال

وي الثالث واألربعون،  - ظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، تقرير األمني العام الس  .2016م
 . 2015 ،  ماي2014،  تقرير االقتصاد السعودي لعام السعودية وزارة التخطيط واالقتصاد -
ام - اتج احمللي ا شورات تطور ال فقات  ،وزارة املالية، السياسات والتوقعات، م باية العادية، الدين ال باية البرتولية وا العامة، ا

  www.mf.gov.dz ، متاح على املوقع:2015-2000 للفرتة العام

http://www.joradp.dz/
http://www.cnes.dz/ar/?p=1235
http://jeg.org.sa/data/modules/contents/uploads/infopdf/2751.pdf
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/09/27/public-finance
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/09/27/public-finance
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fm/2015/01/pdf/fmexsa.pdf
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/codea.pdf
http://www.mf.gov.dz/

	1- فهرست الجداول
	3- فهرست الملاحق
	الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة على الإنتاج الوطني
	Effects of Public Expenditure on Production
	يتوقف الإنتاج الوطني لأية دولة على نوعين من العوامل، هما  :
	الفرع الخامس: الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة على توزيع الدخل
	Effects of Public Expenditure on Distribution:
	يقصد بذلك، كيفية توزيع الدخل الوطني على العمل وإنتاجيته وما يمتلكه الفرد من وسائل إنتاج ومقدرة هذا الفرد على توظيف هذه العناصر الإنتاجية، إضافة إلى النفوذ الشخصي أو السياسي الذي يسمح لبعض الفئات بالحصول على دخل أكبر لا يتناسب مع عملهم أو ما تحت سيط...
	الفرع الأول: المضاعف     The multiplier effect
	الفرع الأول: مؤشر الميل المتوسط للنفقات العامة Propensity to Expend index   Average
	الفرع الثاني: مؤشر الميل الحدي للإنفاق العام       Marginal Propensity to Expend index

	Source : Sam Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman, Trends in world military expenditure, 2015, SIPRI Fact Shee, April 2016, p 01, available at: http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf, last seen : 17th -12-2016.
	Source : LA D.G.P.P, Disponible sur le cite web : http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique/12-statistisques/sphere-financiere/106-la-situation-resumee-des-operations-du-tresor?showall=&start=4
	المصدر: وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، برنامج التوازن المالي(ميزانية متوازنة 2020)، ص 50.
	إن تنفيذ المرحلة الأولى لتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال رسوم إصدار التأشيرات يعود لاختلاف اتفاقيات حكومة المملكة السعودية بتغطية تكاليف الأشخاص القادمين لأول مرة لتأدية مناسك الحج والعمرة، إضافة إلى رسوم الخدمات البلدية والقروية التي تعتبر ثابت...
	1-1- تطوير الموازنة الإماراتية:  قامت الحكومة الاتحادية  بتطبيق ما يعرف بـ "ميزانية البنود"، ابتداء من سنة 1972، حيث يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية من دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها؛ وفي العام ...
	وكان الهدف من تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية في الدولة، وتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم في دولة الإمارات.. إذ طالما كانت الميزانيات الاتحادية...
	الشكل رقم(3-28): مرتكزات إعداد تقديرات الميزانية الاتحادية لسنة 2018
	المصدر: وزارة المالية الإماراتية، تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للنصف الأول لسنة 2014.

	2- 1- تعزيز حوكمة الجهات الحكومية ورفع كفاءة إعداد الموازنة العامة: وذلك بتحوُّل جميع تلك الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي( ، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية  2030، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعطاء تص...
	2- 4-اعتماد نظام الميزانية الصفرية: ترتكز الميزانية الصفرية على التكلفة وأولويات الأنشطة وحسن استخدام الموارد. وقد تم تطبيق الميزانية الصفرية منذ دورة ميزانية السنوات 2011 - 2013.
	2- 5- تحول الحكومة الاتحادية إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق: جاءت هذه المبادرة لدعم سعي وزارة المالية لاستكمال عملية التحول إلى اعتماد المنهجيات الحديثة في هذا  المجال حيث كانت الوزارة قد أطلقت برنامجا  للتحول الى المحاسبة على أساس على مستوى الحكومة ...
	3- رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويره: تلتزم وزارة المالية بتحقيق الريادة والاستدامة المالية في كافة عملياتها وأنظمتها المالية الحكومية المختلفة، حيث استطاعت الوزارة ترسيخ مكانة منظومة الدرهم الالكتروني كوسيلة حديثة وعصرية...
	لاشك أن السعي نحو الحفاظ على التوازنات النقدية والمالية للدولة يعتبر من أسمى ما تصبوا إليه السياسات الاقتصادية في الاقتصاديات المعاصرة، وذلك من خلال مختلف أدواتها وآلياتها، والتي أثبتت فعاليتها خاصة في أوقات الأزمات والاضطرابات الدورية التي أضحت م...
	وضمن هذا الإطار وضعت المملكة العربية السعودية جملة من الركائز الإستراتيجية والتي تصب ضمن أهداف رؤية المملكة ، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بتظافر واتحاد الجهود المادية والبشرية ويمكن تلخيص هذه الركائز في الشكل الموالي:
	الشكل رقم(4-10): الركائز الإستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030
	من الشكل رقم (4-10)، يمكن استخلاص أهم الركائز الإستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية:
	أ- تأسيس مبدأ المساءلة المالية في جميع الجهات الحكومية: يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز المسـاءلة وزيـادة الشـفافية الماليـة وزيـادة الإشراف المـالي للجهـات الحكوميـة قصد الحـد مـن تجـاوز النفقـات عـن الميزانيـة. تشـتمل هـذه الركيـزة عـلى مبادرتـين رئيسـتين:
	■ تمكـين الجهـات الحكوميـة مـن اسـتدامة التـوازن المـالي: حيـث تسـعى هـذه المبـادرة إلى تعزيـز آليـات إدارة الأداء لضـمان تحقيق الأهداف المسطرة في إطار الميزانية المعتمدة مع الالتــزام بســقوف الإنفــاق للجهــات المعنية؛  ■ تطويــر إجــراءات إعــداد ا...
	ب- التخطيط المالي والاقتصادي الكلي: تشـتمل هـذه الركيـزة على وضع السياسات المالية الملائمة لبلوغ الأهداف المسطرة وذلك بتوجيــه الإنفــاق الحكومــي إلى القطاعــات التــي تدعــم الأهــداف الإستراتيجية للمملكــة، بمــا في ذلــك تحديــد الإيــرادات المالي...
	ت- تعظيم الإيرادات الحكومية: وذلك قصد خلق مصادر إيرادات جديدة كفيلة بتعميم فوائد إضافية عامة على المواطنين، وهي تتعلق أساسا بتعدیل منظومة دعم المنتجات البترولیة والمیاه والكهرباء وإعادة تسعیرها بشكل متكامل مع السیاسات الأخرى الهادفة إلى ترشید الإنفاق ...
	ث-رفع كفاءة الإنفاق الحكومي: وذلك بتبني جملة من الإجراءات والتدابير تمس الإنفاق العمومي بشقيه الرأسمالي والتشغيلي.
	3- إجراءات وتدابير حوكمة الإنفاق العمومي المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية:
	أ- إنشاء مكتب ترشيد الإنفاق العام: رغبة منها في تحقيق مزيد من كفاءة الإنفاق العمومي ومن أجل التحكم أكثر في الميزانية المسطرة من قبل الحكومة، أنشـــأت المملكة العربية السعودية مكتب ترشـــيد الإنفاق الرأســـمالي والتشـــغيلي كوحـــدة مســـتقلة تابعـــة ...
	ب-رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي: ويتعلق ذلك أساسا بـ:
	- تقنيـــن الاســـتهلاك: وذلك من خلال ترتيب الأولويات والأساسيات والمساهمة في ترشيد سلوك المستهلك في استهلاكه للخدمات؛
	- تعظيم المنافع: وذلك بالحصول على أعلى خدمة بجودة رفيعة وتكلفة أقل؛
	- تحســـين الإنفـــاق: وذلك باعتماد آليات تتســـم بالرشادة والعقلانية بعيدا عن الهدر والإسراف؛
	بناءا على ذلك قامت الحكومة السعودية بتبني جملة من المبادرات جاءت نتيجة عدة دراسات موسعة حول حجم وطبيعة الإنفاق، والتي من شأنها تحسين كفاءة الإنفاق التشغيلي وتحقيق وفورات مالية نستوضحها في ما يلي:
	- رفع كفاءة العمليات التشـــغيلية وأيضا تحسين اســـتهلاك مصادر الطاقة والموارد؛
	- مبـــادرات خاصـــة بـــوزارة التعليم وتتعلق أساسا بإعـــادة هيكلة نظـــام مكافـــأة التعليم العالـــي وربط اســـتحقاقها بالتفـــوق الأكاديمـــي ، وإعـــادة تقييـــم معايير الاســـتحقاق لإعانات التعليـــم العـــام؛
	- تحسين كفاءة العقود الحكومية (تحسين أسلوب وجودة الخدمات)؛
	- تحسين نظام المشتريات الحكومية.
	ت-ترشيد الإنفاق الرأسمالي: تعتمد منهجية رفع كفاءة الإنفاق الرأســـمالي على دراســـة العائد التنموي للمشـــاريع ومدى توافقه مع رؤية المملكة 2030 وتقييم القيمة المضافة للمشـــروع؛
	وفـــي إطار الالتزام بهذه المنهجية لرفع كفـــاءة الإنفاق الرأســـمالي، تم  إجراء دراســـات موســـعة علـــى الإنفاق الرأســـمالي. وتحديد التكلفـــة الكليـــة للمشـــاريع مع الأخذ بعين الاعتبار تحديـــد الأولويـــات والتأكد من إبقـــاء المشـــاريع ذ...
	ث-رفع كفاءة الدعم الحكومي: تعتمـــد المملكـــة على الإيرادات النفطية اعتماد كبيرا في تمويل نفقاتها وخططها التنموية ، وعليه لابد من البحث على مصادر بديلة في إطار تكريس سياسة تنويع الاقتصاد، وعليه وفي إطار ترشيد استهلاك الطاقة لابد أن يُعاد النظر في سيا...
	 تحسين الوضع المالي في المملكة؛
	 تحفيز الاستهلاك الرشيد؛
	 تشجيع إقامة استثمارات جيدة في القطاع الصناعي؛
	 إعادة توزيع الدعم لإيصاله للفئات المستحقة فعليا.
	الفرع الثالث: إجراءات حوكمة الإنفاق ضمن رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021
	- عاشور فني، السياسات الاقتصادية الكلية، 25 أكتوبر 2010، مقال منشور على الرابط: http://emacroeconomics.blogspot.com/2010/11/blog-post_2409.html

