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؛ وهذا يف ظل شح املصادر التمويلية املتاحة من جهة، اإلسالميويل يف ظل االقتصاد هتدف هذه الدراسة إىل تبيان أمهية مصادر التم ملخص:
، وتعترب اإلسالميتوفري هذه الصيغ املبنية على أساس الدين  إىلمن جهة أخرى، حيث سارعت مجيع دول العامل  اإلسالميةوما تلقاها من قبول يف اجملتمعات 

 .هتاتعامالالل فتح العديد من البنوك اليت توفر هذه الصيغ وتوفري بيئة مناسبة هلا تسمح هلا بتطوير خمتلف ذلك من خ إىلبريطانيا من الدول السباقة 
جمموعة من النتارج أمهها: ضرورة توفري جمموعة من البنوك اليت هتتم هبذه الصيغ، وسن قوانني تضبط املمارسة يف هذا  إىلخلصت هذه الدراسة 

 ى األنشطة اليت تسمح خبلق قيمة مضافة لالقتصاد الوطين.   اجملال، كما جيب الرتكياز عل

 وطين.اقتصاد ؛  بنوك؛  مصادر التمويل؛  إسالمياقتصاد لكلمات املفتاح : ا
Résumé: Cette étude vise à montrer l'importance des sources de financement dans l'économie islamique, Ceci 

est dû à la rareté des sources de financement disponibles d'une part, Et l'acceptation reçue dans les sociétés 

musulmanes d'un autre côté, alors que tous les pays du monde se sont empressés de fournir ces formules basées sur la 
religion islamique, La Grande-Bretagne est l'un des premiers pays à le faire en ouvrant un certain nombre de banques 

qui fournissent ces formules et en leur fournissant une liquidité appropriée qui leur permet de développer leurs 

différentes transactions. 
Les résultats de cette étude sont: La nécessité de fournir un groupe de banques qui s'intéressent à ces formules, 

Et adopter des lois pour réglementer la pratique dans ce domaine, L'accent devrait également être mis sur les activités 
qui permettent de créer de la valeur ajoutée pour l'économie nationale. 

Les mots clés: Économie islamique ; Sources de financement ; Banques ; Économie nationale. 
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I-  : تمهيد  

متثل عملية التمويل دورا هاما يف احلياة االقتصادية، فهي الشريان احليوي والقلب النابض الذي ميد القطاع االقتصادي مبختلف 
، مما يؤثر بدوره على احلياة األماموحداته ومؤسساته باألموال الالزمة للقيام بعملية االستثمار وحتقيق التنمية ودفع عجلة االقتصاد حنو 

 الجتماعية للمجتمعات.ا
أعطى االقتصاد اإلسالمي أمهية بالغة لعمليات التمويل وحتقيق االستثمار ويتجلى ذلك من خالل فرض الازكاة على األموال سواء  

صاد كانت عينية أو نقدية وذلك حىت يقل االكتناز، وبالتايل عدم تعطيل املوارد والوسارل اخلاصة بدفع وترية االستثمار. ويتوفر االقت
اإلسالمي على جمموعة من األدوات واملؤسسات واآلليات اليت تسمح بتحقيق التنمية واالزدهار، ويلعب دور رارد يف تصحيح االختالالت 

 وإعادة االقتصاديات إىل املسار الصحيح.
االت اليت تعود بالنفع ىل اجملويتمياز التمويل اإلسالمي بتنوع صيغ التمويل وجماالت استثمار األموال وإنفاقها وتوجيهها إ        

ابط احملددة.على األمة بأكملها، ومبا حيفض ألصحاب املال حقوقهم، كما حيرص على ضبط هذه املعامالت وعدم خروجها عن الضو   

 : ومن خالل هذا الطرح ميكن طرح هذه اإلشكالية التالية
 ما هي أدوات ومصادر التمويل يف االقتصاد اإلسالمي؟ 

 التمويل اليت يوفرها وكيفية تطبيقها يف البنوك اإلسالمية ؟ ما هي أهم صيغ 

 وللإلجابة على اإلشكالية مت تقسيم املوضوع إىل مبحثني أساسية:
 اإلسالمي. االقتصادمصادر التمويل يف  احملور األول:
 بدارل التمويل املتاحة يف نظام التمويل اإلسالمي. احملور الثاين:

I.1- ميمصادر التمويل اإلسال : 

لقد أبانت البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية عن إمكانيات معتربة يف جمال التمويل ودعم االستثمار والنمو والتنمية االقتصادية         
 واالجتماعية الشاملة، حىت فرضت وجودها إقليميا وهي تتجه حنو العاملية. وحىت يكون مبقدور هذه املؤسسات مواكبة التطورات احلاصلة

 ال بد من توافر تشكيالت متنوعة وخمتلفة من املنتجات املالية اإلسالمية.
 اإلسالميةأوال: السوق املالية 

 .اإلسالميةالسوق املالية  إىلسنتطرف يف هذا املطلب إىل السوق املالية بصفة عامة، مث ننتقل 
 السوق املالية  -1

 تعريف السوق املالية: -1 -1

 :(15، ص: 2008)حممود حممد، اصة بالسوق املالية، نذكر منها يوجد العديد من التعاريف اخل

"هي تلك السوق اليت يتم فيها تداول األصول املالية طويلة األجل كاألسهم والسندات، وتعترب األسهم مبثابة صكوك أو :: التعريف األول
 ت تواريخ استحقاق خمتلفة".أدوات ملكية ليس هلا تاريخ استحقاق، أما السندات فهي مبثابة أدوات مديونية ذا

"سوق منظمة تقام يف مكان ثابت، يتوىل إدارهتا واإلشراف عليها هيأة هلا نظامها اخلاص، حتكمها لوارح وقوانني :: التعريف الثاين
 ت األسعار ".وأعراف وتقاليد، ينشط فيها املتعاملون يف األسهم والسندات من الراغبني يف االستثمار، والناشدون لالستفادة من تقلبا
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يتم الرتكياز على السوق املالية اليت يتم التعامل فيها بأدوات مالية طويلة األجل، ينقسم السوق املايل إىل أقسام السوق املالية:  -1-2
 قسمنّي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(66، ص: 1997)السيد عبد الفتاح، املصدر: 
 خصائص السوق املالية:  -1-3

ما من السوق النقدي نظرا لكون املتعاملني فيه من الوكالء املتخصصني ويرتبط باألدوات املالية الطويلة يتسم بكونه أكثر تنظي -
 األجل؛

يف السوق النقدي وذلك لكون األدوات  باالستثماريكون أكثر خماطرة وأقل سيولة مقارنة  األموالاالستثمار يف سوق  -
 فيه طويلة األجل؛ االستثمارية

 املال الثانوي يتم من خالل وسطاء ذوي خربة يف شؤون املالية؛ التداول يف سوق رأس -

 لفة؛املخت االستثماريةيتطلب سوق رأس املال وجود سوق ثانوي يتم فيه تداول األدوات  -

 عارد االستثمار الرتفاعباملخاطرة والسيولة وهذا نظرا  اهتمامهمإهتمام املستثمرين يف سوق رأس املال بالعوارد يكون أكثر من  -
 يف هلذا السوق.

 تقسيم السوق املالية:  -1-4

 ومها: حاضرة وآجلة. يتكون من قسمني أساسني
  :م آنية أو فورية وهي أسواق تتعامل بأوراق مالية طويلة األجل من خالل عقود واتفاقيات يتم تنفيذها حلظةأسواق حاضرة  إبرا

 العقد ويتم التداول فيه من خالل أسواق منظمة وأسواق غري منظمة.

 املستقبلية ، تتعامل باألوراق املالية الطويلة ولكن من خالل عقود واتفاقيات يتم تسديدها يف تاريخ الحق واق آجلة: أس
 .(44، ص: 2009)فريد راغب، وتشمل هذه األسواق أسواق اخليارات، العقود املستقبلية، املبادلة 

 السوق املالية اإلسالمية: -2

 السوق المالية

 األسواق الحاضرة قبليةأسواق العقود المست

 السوق المنظمة )البورصة( السوق غير المنظمة

 السوق الثانوي

 )سوق التداول(

 السوق األولي

 )سوق االصدار(

 السوق الثالث

 السوق الرابع
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 ملالية اإلسالمية:ميكن أن نفرق بني معنيني للسوق ا

ونقصد بذلك جمموع املعامالت املالية اليت تتم يف جمتمع ما بكافة آجاهلا القصرية واملتوسطة  السوق املالية اإلسالمية باملعىن الواسع: -1
ضوء هذا املعىن فإن  والطويلة األجل بني أفراد اجملتمع ومؤسساته وقطاعاته واليت تكون منضبطة ومتوافقة مع أحكا الشريعة اإلسالمية، ويف

 السوق املالية اإلسالمية ال تنحصر يف مكان حمدد، وإمنا يف معامالت مالية معينة.

ونعين هبا بورصة األوراق املالية اإلسالمية واليت يتم فيها تداول األدوات املالية اليت كاألسهم،  السوق املالية اإلسالمية باملعىن الضيق: -2
 وجه الذي جتيازه الشريعة اإلسالمية.والصكوك اإلسالمية على ال

وعليه ميكن القول أن السوق املالية اإلسالمية هي ذلك احلياز أو الفضاء أو املكان الذي يتم من خالل تدفق رؤوس األموال يف 
مية، وتكون شكل أدوات وأوراق مالية بني وحدات الفارض والعجاز يف التمويل عن طريق مؤسسات مالية ملتازمة بضوابط الشريعة اإلسال

هذه السوق حمكومة بقوانني متالرمة مع األحكام اإلسالمية حلماية املستثمرين وباقي املتعاملني ولتوفري املعلومات بشكل عادل لكل 
 . (55، ص: 2008)حممود حممد، املتدخلني هبذه السوق

 ثانيا: البنوك اإلسالمية: 
 تعريف البنوك اإلسالمية: -1

ة مالية مصرفية، لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الشريعة اإلسالمية، ملا خيد بناء جمتمع التكامل اإلسالمي، "أن مؤسس التعريف األول:
 وحتقيق عدالة التوزيع، ووضع املال يف املسار اإلسالمي". 

أخذ وعطاء، وبالشكل الذي  "مؤسسة مالية تقوم على أساس قواعد الشريعة اإلسالمية ومبادرها وعدم تعاملها بالفاردة التعريف الثاين:
 .(88، ص: 2005)سليمان، يهدف إىل جتميع األموال عن طريق قبول الودارع وتوظيفها واستخدامها يف نطاق الشريعة اإلسالمية" 

 أهدافها:  -2
األهداف واألهداف التنموية و  االستثماريةميكن تقسيم أهداف البنوك التجارية إىل ثالثة أنواع من األهداف، وهي األهداف 

 .االجتماعية
تعمل البنوك اإلسالمية على نشر الوعي االدخاري وترشيد السلوك أإلنفاقي لألفراد من أجل تعبئة رؤوس  األهداف االستثمارية:-

األموال الفارضة لتوظيفها بالطرق الصحيحة واملشروعة، وابتكار صيغ إسالمية جديدة تتناسب مع التطور املايل احلاصل عامليا، 
 ول إىل معدالت منو عالية، وتوفري االستشارات الفنية واملالية لتحسني األداء االقتصادي للمؤسسات املختلفة.للوص

إضافة إىل حتقيق اإلرباح املادية تعمل البنوك اإلسالمية على استخدام األموال وفق األحكام الشرعية ومبا يتوافق األهداف التنموية: -
 إلسالمية؛ من خالل املسامهة يف النشاطات االقتصادية التنموية وذات الطابع االجتماعي.مع املصاحل العامة للمجتمعات ا

إن حتقيق الرفاهية االجتماعية يعترب اهلدف األساسي للنظام االقتصاد اإلسالمي، حيث إن البنوك بوصفها األهداف االجتماعية: -
ة األساسية للنظام، وذلك من خالل التشغيل الكامل للموارد املالية، جازء من النظام املايل اإلسالمي، فإهنا تعمل على حتقيق الغاي

والقيام بتعبئة املدخرات وإعادة تشغيلها وكذالك القيام خبدمات اجتماعية مثل: تقدمي القروض احلسنة للمحتاجني، دعم األنشطة 
 .(33، ص: 2007)حممد إبراهيم ، االجتماعية والثقافية 

 سالميةاإلثالثا: مؤسسات التمويل 
تعترب مؤسسات التأمني إحدى الدعامات األساسية يف اجملال االقتصادي واملايل ملختلف الدول، فهي تساهم يف تعازياز النشاط 
االقتصادي والرفاه االجتماعي ومتويل خطط التنمية، حيث تعمل هذه املؤسسات هبدف تقليل وختفيف اخلسارر اليت تصيب املؤسسات 

  وليس هبدف الربح.



 

 

 (12-1)ص ص  البدائل التمويلية املتاحة يف ظل االقتصاد اإلسالمي

 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي 5
 

 تعريف مؤسسات التأمني: -1
" حتويل األضرار اليت يقدرها هللا عن ساحة الفرد املستأمن الذي قد يكون عاجازا عن احتماهلا إىل ساحة اجلماعة  التعريف األول:-1-1

إذا  لتخفيف وطأهتا على اجلماعة، حىت تنتهي إىل درجة ضئيلة جدا، حبيث ال حيس هبا أحد منهم، فهو ضمان لرتميم آثار األخطار
 حتققت ووقعت".

: " تعاون جمموعة من األفراد بتأمني أنفسهم ضد خماطر مشرتكة وظروف متشاهبة، وتكون اجلهة املشرفة علي هم املشرتكون التعريف الثاين
 .(14، ص: 2009)فريد راغب، أنفسهم الذين ينتظمون إما يف صورة مؤسسة أو مجعية، وال تكون هادفة للربح من أساسها" 

تنتج من خالل مفهوم أن التأمني التعاوين يهدف أساسا إىل تعاون املؤمن هلم فيما بينهم على توزيع اخلسارر اليت تلحق بأي إذا نس
 واحد منهم عند حتقق اخلطر املؤمن منه . 

 خصائص التأمني التعاوين -1-2
 : (18، ص: 2009 )فريد راغب،خصارص نوجازها يف هذه العناصر التالية  التأمني التعاوين بعدة يتمياز

  التأمني التعاوين عقد تربع:-

يعترب التأمني التعاوين عقد تربع ألن االشرتاكات اليت يدفعها املؤمنون تكون مبثابة تربعات ملن يصيبه ضرر من املؤمن هلم وهو ما 
 تعاون والتضامن.جيعل مشروعا يف اإلسالم ، فاملؤمنون ال يهدفون إىل ربح أو التجارة بل اهلدف منه إظهار روح ال

 مجع املشرتك بني صفيت املؤمن واملؤمن له: -

يقصد به اجلمع لصفيت املؤمن واملؤمن له، أن املؤمن له يكون هو املؤمن يف ذات الوقت وذلك ألن شركة التأمني ينشئوها املؤمن هلم، 
بني شخصية املؤمن وهو مؤسس الشركة  فالشخصان جيتمعان يف شخص واحد هو املشرتك، وهذا خالف التأمني التجاري الذي ميياز

 وصاحب رأس املال. 

 قابلة االشرتاك للتغيري: -

املقصود به أن قيمته معرضة للتعديل بالازيادة أو النقصان، وذلك يف حالة حدوث عجاز يف الوفاء بقيمة املطالبات حبيث تكون قيمة 
 )يلتازم املشرتكني بتغطية هذا العجاز بازيادة قيمة االشرتاك( املطالبات أكرب من جمموع قيمة االشرتاكات اليت يتم سدادها فعال

 كما ميكن أن يكون التعديل بإنقاص قيمة االشرتاك )ختفيضه( يف حالة تكون فيها حصيلة االشرتاك أكرب من قيمة املطالبات.        
 توزيع الفائض على املشرتكني: -

ات املتحصلة وبني قيمة املطالبات املستحقة، فالفارض يف التأمني خيتلف عن ويقصد بالفارض يف التأمني الفرق بني مجلة االشرتاك  
 الربح يف التأمني التجاري حيث يكون هذا الربح حقا للمؤسسني، أما الفارض يف التأمني اإلسالمي فإن يكون حقا للمشرتكني.

I.2- صيغ التمويل يف االقتصاد اإلسالمي: 

ال واستثماره بالطرق املشروعة، سواء بالتعاون املال مع املال، أو املال مع العمل، وهي ما صيغ عديدة الستخدام امل اإلسالموضع 
ميكن تسميتها بصيغ التمويل اإلسالمية، حيث تعترب هذه الصيغ بدارل حقيقة أثبت جناعتها يف الواقع ، خاصة يف الدول األوربية، وخري 

 دليل على ذلك اململكة املتحدة. 
 
 
 
 



 

 

 (12-1)ص ص البدائل التمويلية املتاحة يف ظل االقتصاد اإلسالمي 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي 

 

6 

 تمويل القائمة على مبدأ املشاركةأوال: صيغ ال

 يعترب مبدأ املشاركة يف األرباح واخلسارر من أهم املبادئ اليت يقوم عليها التمويل اإلسالمي، وذلك نظرا للمازايا العديدة اليت يتمياز
 .هبا
 املشاركة: -1
 تعريف املشاركة: -1 -1

 املشاركة من الشركة أو االختالط أو االمتازاج.لغة: 

)حممود حسني، استقرار ملك شيء له قيمة مالية بني مالكني أو أكثر، لكل واحد منها أن يتصرف فيه تصرف املالك هي اصطالحا: 
 .(193، ص:2012

كما تعرف أهنا "تعاقد بني اثنني أو أكثر على العمل للكسب بواسطة األموال أو األعمال أو الوجاهة)مراكازهم الشخصية(، 
  ".ليكون الغنم  بينهم حسب االتفاق

يف رأس املال للقيام بأعمال معينة هتدف إىل حتقيق عارد يكون مشرتك بني  االشرتاكتكون بعقد بني طرفني أو أكثر على املشاركة        
 أطراف العقد، وإذا حققت خسارة توزع حسب حصة كل شريك يف رأس املال.

 شروط صحة عقد املشاركة:-1-2

 داء والتصرف واحلرية والعقل والبلو؛؛ويشرتط فيهما األهلية يف األ العاقدان: -

 رأس املال والعمل؛  احملل )املعقود عليه(: -

 أي الصيغة، وهي اإلجياب والقبول؛  الرتاضي: -

 أي اهلدف من عملية املشاركة، وهل هو مشروع أم ال؛  السبب: -

العقد يفسده، كما يشرتط أن أي يكون الربح معلوم املقدار، فجهله من قبل طرف من أطراف  نصيب كل شريك يف األرباح: -
 يكون نسبة شارعة من مجلة الربح وال يكون مبلغا حمددا، بينما يتم حتمل اخلسارة بقدر حصة كل شريك يف رأس املال.

 أنواع املشاركة:-1-3

ني حصة يف رأس حيث يقوم البنك اإلسالمي باملشاركة واملسامهة يف مشروع معني مع شريك آخر، يكون لكل من الطرفمشاركة ثابتة:  -
املال، حيث يتم حتديد نصيب كل طرف من الربح حسب نسبته من رأس املال، وميكن أن يكون هذا النوع من املشاركة يف مشروع 

 طويل األجل، أو صفقة جتارية أو عدة صفقات.

  يف رأمسال املشروع عرب الازمن.تتم عن طريق مسامهات متتالية يف رأس مال مشروع معني فتازداد بذلك حصة البنك مشاركة متتالية:  -

هي نوع من أنواع املشاركة يعطي فيها أحد األطراف احلق للشريك يف أن حيل حمله يف امللكية املشاركة املتناقصة )املنتهية بالتمليك(:  -
 .(33: ، ص2007)حممود عبد الكرمي، على الشيء املشرتك فيه سواء دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسب ما اتفق عليه 

 املضاربة: -2
 تعريف املضاربة-2-1

  من الضرب يف األرض وتعين السري فيها، ويقال ضارب له أي اجتر له يف ماله.لغة: 
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املضاربة إذا هي عقد بني طرفني يدفع أحدمها ماله لآلخر ليضارب فيه، أي يعمل فيه على أن يتقامسا ما يتحقق من أرباح اصطالحا: 
، 2012)حممود حسني، ، وإذا حتققت خسارة يتحملها صاحب املال من ماله وصاحب العمل بذهاب عمله وفقا لنسب يتفقان عليها

 .(22ص: 

 شروط صحة العقد: -2-2

أن يكون رأس املال نقدا، وال تصح إن كان رأس املال من العروض أو العقارات ألن أسعارها متقلبة فيجهل بذلك قيمة رأس املال  -
 والربح؛

ال معلوم املقدار والصفة عند العقد، ألن جهالته تؤدي إىل جهالة الربح الذي يعد معرفته شرطا لصحة عقد أن يكون رأس امل -
 املضاربة؛

 أن يكون رأس املال حاضرا وليس دينا يف ذمة املضارب؛  -

 تسليم رأس املال إىل املضارب، وتفسد املضاربة إذا اشرتط بقاء يد املالك على املال؛  -

الربح معلوما بنسبة معينة سواء للمضارب أو لرب املال ألن املعقود عليه هو الربح واجلهل به يعين فساد  جيب أن يكون مقدار -
 العقد.

 أشكال املضاربة:-2-3

 يتم تطبيق املضاربة يف املؤسسات املالية اإلسالمية وخاصة منها البنوك.

موال استثمار مدخراهتم باعتباره مضاربا من جهة، ومن يقوم فيها البنك اإلسالمي بعرض على أصحاب األ املضاربة املشرتكة: -
جهة أخرى يعرض على أصحاب األعمال )املشاريع( استثمار هذه األموال باعتباره صاحب رأس مال أو وكيل عن أصحاب رؤوس 

 األموال، على أن توزع األرباح حسب اتفاق األطراف الثالثة، بينما يتحمل صاحب املال اخلسارة إن وقعت. 

تتم عادة بني البنك اإلسالمي واملضارب، حبيث يدفع البنك اإلسالمي املال للمضارب الذي سيقوم  ملضاربة املنتهية بالتمليك: -
 بالعمل، ويكون للمضارب احلق يف احللول حمل البنك اإلسالمي دفعة واحدة أو على دفعات حسب ما اتفق عليه.

أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة، حيث يقدم البنك اإلسالمي رأس املال لتمويل  هي صاحلة للتعامل مع املضاربة املنفردة: - 
  (.49، ص: 2007)حممود عبد الكرمي، مشروع ما بينما يقوم العامل بالعمل ويتم تقاسم األرباح حسب االتفاق 

 املزارعة واملساقاة: -3
 املزارعة:  -3-1

 تعريف املزارعة:-3-1-1

 نبات والفالحة والتعامل مع الغري بالازراعة.وهي احلراثة واإللغة: 

 هي عقد بني مالك األرض وبني العامل، على أن يعمل يف األرض ببعض ما خيرج منها، والبذر من املالك أو من العامل.اصطالحا: 

 شروط املزارعة:-3-1-2

 أهلية املتعاقدين؛                    -
 صالحية األرض للازراعة؛ -

 حصة كل طرف معلومة؛   أن تكون  -    
 حتديد  املدة؛ –    

 أن يكون ما يازرع يف األرض معلوما؛   -   
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 حتديد واجبات والتازامات كل طرف. -    
 املساقاة -3-2
 تعريف املساقاة:-3-2-1

 من السقي، حيث يقوم الشخص بسقي النخل أو الشجر أو حنوه، على أن يكون له من ريعها جازء معلوم.لغة: 

  (.152، ص: 2012)حممود حسني، هي عقد على العمل بالشجر مقابل جازء من اخلارج )املنتوج( : اصطالحا

 شروط املساقاة:-3-2-2

 أهلية املتعاقدين؛ -

 أن تكون حصة كل طرف معلومة؛ -

 حتديد مدة العقد؛ -

 تسليم األشجار للعامل؛ -

 أن يكون للشجر مثر مأكول؛ -

 اره؛أن ال يكون حمل العقد بدأ صالحه، أي ظهرت مث -

 ال جيوز ضمان ما هلك من الشجر أو الازرع على أحد طريف العقد. -

 ثانيا: صيغ التمويل القائمة على فقه البيوع
يعترب هذا النوع من أهم أنواع صيغ التمويل يف االقتصاد اإلسالمي، حيث يعطي فرص وجماالت أخرى من أجل االستثمار وفق 

 الطرق اإلسالمية املشروعة.
 املراحبة: -1

 تعريف املراحبة:-1-1

 من الربح وهو النماء والازيادة.التعريف: لغة: 

بيع ما ملكته مبا قام عليه وبفضل، فهو بيع السلعة بتكلفتها مع زيادة شيء معلوم من الربح، أي بيع مبثل الثمن األول )مثن اصطالحا: 
 الشراء( مع زيادة ربح.

 شروط صحة عقد املراحبة:-1-2

 مثن السلعة(؛ العلم بالثمن األول ) -

 أن يكون البيع األول صحيحا؛  -

 أن يكون الربح معلوما؛  -

 العلم خبصارص املبيع املميازة له أو املكروهة عادة حبيث تقلل الرغبة فيه؛  -

  (.150، ص: 2007)حممود عبد الكرمي، العلم بأوصاف الثمن سواء كان )دراهم، دنانري، عروض جتارية...اخل(  -

 ة من حيث األجل:شروط تطبيق املراحب-1-3

  يتم تطبيق املراحبة من طرف البنوك اإلسالمية بإتباع اخلطوات التالية :

 يتقدم العميل بطلب إىل البنك حيدد فيه مواصفات كاملة عن السلعة اليت حيتاجها؛ -  

ح للعميل مثن الشراء يقوم البنك بدراسة الطلب املقدم إليه من العميل ويف حالة موافقة البنك على شراء هذه السلعة يوض-
  واملعروفات املختلفة مث يتم االتفاق على السعر النهاري متضمنا الربح، وتسمى هذه الطريقة وكالة بالشراء؛
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  يقوم البنك بشراء السلعة لنفسه وميتلكها بعد استالمها من املورد؛ -

  مع حتمل تبعة اهلالك قبل التسليم. يقوم البنك بعد ذلك بإبرام عقد البيع بينه وبني العميل بعد فحص السلعة -
لقد أصبحت املراحبة العنصر األول للبنوك اإلسالمية بالنظر ملا فيها من ربح مضمون وأجل قصري، هذه البنوك أصبحت تطبقها 

 .%90من جمموع إستعمالتها، وبعض البنوك بنسبة  % 75يقل عن  مبعدل ال
 السلم: -2

 تعريف السلم: -2-1

 اء والرتك والتسليف.يعين اإلعطلغة: 
 فالسلم هو: بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف يف الذمة، يتم تسليمه يف أجل الحق، وجيب أن يكون كل الثمن معجال اصطالحا: 

 ففي األول يتم تعجيل الثمن ويؤجل املثمن، أما الثاين فيعجل املثمن ويؤجل الثمن.البيع ألجل إذا هو عكس فالسلم 
 د السلم:شروط صحة عق-2-2
 تعجيل رأس املال وتسليمه للبارع يف جملس العقد؛ -

 أن يكون مقدار رأس املال معلوما؛ -

 أن يكون املسلم فيه معلوما بالصفة والوزن والنوع؛ - 

 (.54، ص: 2009املكاوي،  )حممداملسلم فيه يكون مؤجال إىل أجل معلوم  - 

 أشكال التمويل بالسلم:  -2-3

سب التمويل بالسلم بشكل خاص البنوك الازراعية، حيث يتيح التعامل مع املازارعني الذين يتوقع أن تكون لديهم يناالسلم البسيط: -
 السلعة يف موسم معني من حماصيلهم أو من حماصيل الغري.

ة من نفس بعد أن يشرتي البنك سلعة ما عن طريق السلم ويسدد مثنها عاجال، يبيع البنك إىل طرف ثالث بضاع السلم املوازي:-
اجلنس واملواصفات )ال يشرتط أن تكون نفس البضاعة املشرتاة بالعقد األول( مؤجال ويتسلم مثنها مقدما، وعندما يتسلم البنك البضاعة 

 يقوم بتسليمها إىل الطرف الثالث يف الوقت احملدد، وإن مل يتسلمها فيعمل على توفريها للطرف الثالث من السوق.
بأن يسلم يف مقدار من بضاعة ما إىل طرف آخر، على أن يستلمها مستقبال يف آجال خمتلفة ومبقادير معينة ، ويتم  السلم املقسط:-

 (.113، ص: 2007)حممود عبد الكرمي، علما أن الدفع يكون جمازء وقبل استالم كل دفعة من البضاعة 

 بيع اخليار: -3
 تعرف عقد اخليار:-3-1

خيارا، أمهها  17، أي يكون للمتعاقد اخليار يف تطبيق أو عدم تطبيق العقد، ويوجد إمجاال يكون البيع خيارا إذا كان غري الزم
 (.03وأشهرها ثالثة)

 أنواع عقد اخليار:-3-2

وهو اخليار املتفق عليه بني العاقدين ألحدها أو لكاليهما ملدة معلومة، كأن يقول املشرتي: اشرتيت هذه السلعة على خيار الشرط:  -
 ار مدة كذا، وكذالك األمر بالنسبة للبارع.أين باخلي

وهو الثابت ألحد العاقدين بسبب االطالع على عيب يف املبيع أو يف الثمن، سواء كان موجودا قبل البيع أم بعده وقبل خيار العيب:  -
 القبض.
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رتي، فيكون له اخليار إذا رآه، إن شاء هو الثابت للمشرتي عند احلنفية واملالكية واحلنابلة يف شراء شيء مل يره املشخيار الرؤية:  -أ
 .(27، ص: 2001)وهبة، أخذ املبيع جبميع الثمن وإن شاء رده 

 ثالثا: الصيغ التمويل القائمة على فقه اإلجارة
عرفتها الشريعة اإلسالمية ونظمتها، مثلها مثل البيع والشركة، لذلك جند أن اإلجارة قد حضيت  اإلجارة من العقود املسمات اليت

 بالعديد من النصوص الشرعية اليت تناولتها من خمتلف جوانبها.
 اإلجارة -1

 تعريف اإلجارة:-1-1
 مشتقة من األجر وفعلها أَجَر وتعين الكراء على العمل. أو ما قدمت من أجر يف عمل. لغة: 

 . (21)عبد الوهاب، ص: علوم هي عقد على منفعة معلومة مباحة ملدة معلومة أو موصوفة يف الذمة أو عمل بعوض م اصطالحا: 

 شروط اإلجارة:-1-2

 أن تكون املنفعة معلومة إما بالعرف أو بالوصف؛ -

 أن تكون األجرة معلومة للطرفني؛ -

 أن تكون املنفعة مباحة؛ -

 أن تكون املدة معلومة. -

 أنواع اإلجارة كما متارسها املؤسسات املالية اإلسالمية:-1-3

طويلة إىل شخص ملدة معينة  وإهالكهام البنك بإجيار أصل معني حبيث تكون مدة استعماهلا يقو اإلجارة املنتهية بالتمليك:  -
وتسديد كامل الدفعات يتم إنشاء عقد  اإلجيارمعلومة، على أن ميلكه إياه بعد انتهاء املدة احملددة ودفع األقساط.وعند انتهاء مدة 

 مبلغ رمازي.  ثاين وهو عقد متليك األصل سواء عن طريق اهلبة أو مقابل

حيث يتم متليك املستأجر منفعة أصل معني ملدة معينة على أن يتم إعادة األصل ملالكه )عادة البنك  اإلجارة التمويلية:-
)حممود حسني، اإلسالمي( عند هناية مدة اإلجيار، فيقوم بإعادة تأجري هذا األصل )البنك( سواء لنفس الشخص أو لشخص آخر 

 . (265، ص: 2012

وتكون األصول يف هذه احلالة من األصول املعمرة وذات قيمة مالية مرتفعة بالنسبة للمستأجر والذي حيتاجها مدة معينة وليس           
بشكل دارم. وقد تكون من األصول التكنولوجية سريعة التغري حبيث ال يرغب املستأجر بشرارها حتسبا لصدور األحدث منها الستعماهلا 

  الحقا.

 ناع:اإلستص -2
 تعريف اإلستصناع:-2-1

 طلب الصنعة والصنعة من عمل الصانع، وإستصنع الشيء:طلب صنعه.لغة: 

 عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل.اصطالحا: 

املطلوب صنعه  يءة معينة بثمن معلوم، وجب وصف الشما على صنع يءبأن عقد اإلستصناع هو طلب صنع ش وميكن القول
 مادته اخلام.بدقة وحتديد مقاسه و 
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واشرتاط العمل يعين أن الصانع لو أحضر العني املعنية بالصنع جاهازة من عند صانع آخر، ومل يقم هو بصنعها، فال جيوز ذلك. أو 
هو اتفاق تعهد فيه أحد األطراف بصناعة عني موجودة أصال، وفقا للمواصفات اليت يتم حتديدها ويلتازم هبا الصانع مبوجب هذا االتفاق، 

 بل دفع مبلغ معلوم مثنا للعني املصنوعة.مقا

 أنواع اإلستصناع:  -2-2

 ميكن أن منياز بني صيغتني معتمدتني بشكل واضح على مستوى البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، يف تطبيق عقد اإلستصناع: 

  البنك باعتباره مستصنعا:-
مواصفات معينة،، وتصبح هذه املصنوعات ملكا للبنك يتصرف  ميكن أن يكون البنك مستصنعا أي طالبا ملنتجات صناعية ذات

 فيها بالصيغ املتاحة له كالبيع أو التأجري واملشاركة واملضاربة وغريها.

وهذا علما بأن البنك يف هذه احلالة ميارس عملية متويل تلك املؤسسات والشركات اليت تدخل معه كصانعة أو طالبة لتلك        
 املصنوعات.

 صانعا: باعتباره البنك-

ميكن للبنك أن ميثل الصانع أو العامل يف عقد اإلستصناع، وذلك بأن تطلب منه بعض املؤسسات أو األشخاص القيام بصنع منتجات 
صناعية معينة، فيقوم هو من خالل ما ميتلكه من مؤسسات ومصانع بإنتاج تلك املصنوعات، أو يقوم بالتعاقد مع غريه على صنع تلك 

 (122 ، ص:2009)حممد حممود، ات؛ وبالتايل فهو ميارس عملية التمويل وتوظيف ما لديه من أموال املصنوع
 
III-  :اخلالصة 

يعترب التمويل من القرارات اهلامة واإلسرتاتيجية يف أي مؤسسة اقتصادية سواء تعلق األمر حبجم األموال أو مصدر احلصول عليها، 
واالستغالل يف املؤسسة وال غىن عنه الستمرارية النشاط وختتلف مصادر احلصول على األموال، فالتمويل عصب كل من عمليت التجهياز 

فمنها ما هو داخلي ومنها ما هو اخلارجي. ويتحدد اخليار التمويلي يف املؤسسة تبعا لعدة عوامل أمهها تكلفة املال أو مصدر الذي يتم 
جال األعمال و رجال االقتصاد، فالتمويل اليوم يشكل بندا جوهريا ثابتا على جدول ويازداد أمهية يف الوقت احلاضر لدى ر  اللجوء إليه.

 الفرد و األسرة و املؤسسة و الدولة . 

إن عمليات التمويل و االستثمار ترتبط بشكل وثيق بشىت نواحي احلياة االقتصادية و املالية جلميع األشخاص الطبيعيني و 
على مجيع األنشطة من ناحية أخرى فالتمويل قضية جوهرية للعديد من األفراد والشركات والدول يف  املعنويني من ناحية، ومن تأثريمها

لذي السعي حنو اإليفاء باملستلازمات .وهبذا يازداد االهتمام بالتمويل على املستوى الفردي،الشركات والدول وذلك ملواكبة التعاون والتطور ا
 وهو عصر العوملة. يسود دول العامل خاصة وحنن يف عصر جديد
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 اإلحاالت واملراجع :  -

، ق للنشر والتوزيع، عمان، األردندار الشرو  بورصات(،-أوراق-، األسواق املالية )مؤسسات )2008( حممود حممد الداغر -1
 ؛15ص 

 ؛35، ص ردن، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األ1، طأسواق املال واملؤسسات املالية، )2009(فريد راغب النجار -2

وعلوم  ةاالقتصادي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك التجارية، (2005)حممود سليمان ناصر -3
 ؛88، صالتسيري، جامعة اجلازارر

، ، مذكرة ماجستري، كلية الدراسات العلياالبنوك اإلسالمية بني التشريع الضرييب والزكاة، (2007)حممد إبراهيم اخلماش -4
 ؛33، ص جامعة النجاح الوطنية، فلسطني

دار  ،4ط ،املصارف اإلسالمية األسس النظرية والتطبيقات العلمية، (2012)حممود حسني الوادي، حسني حممد مسحان -5
 ؛193، ص املسرية، عمان، األردن

ر النفارس، عمان، دا ،2ط ،الشامل يف معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، (2007)حممود عبد الكرمي أمحد أرشيد -6
 .33، ص األردن

لعصرية للنشر املكتبة ا، 1ط، أسس التمويل املصريف اإلسالمي بني املخاطرة والسيطرة، (2009)حممد حممود املكاوي -7
 .54، ص ، مصروالتوزيع

 .27-26ص: -، صدار الفكر، دمشق، سوريا، 1ط، املعامالت املالية املعاصرة، (2001)وهبة الرحيلي -8

ملعهد اإلسالمي منشورات ا، 2ط، عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمي، نبراهيم أبو سليماعبد الوهاب إ -9
 .21، ص للبحوث والتدريب
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  ملخص:
 قانون عن طريق التعرف على أسباب ومراحل تبين هذه السياسة وحمتوىل غري التقليدي يف اجلزائر آلية التمويدراسة هتدف هذه الورقة البحثية إىل    

 من ناحية، ومن ناحية أخرى التعرف على أدوات كل من السياسة النقدية التقليدية والسياسة النقدية غري التقليدية. 17/10
 .ئر اعتماد هذا النوع من التمويلمت التوصل إىل أن الظروف املالية الصعبة حتمت على اجلزا   

تنويع مصادر دخل أمام حتدي النقود املطبوعة من بنك اجلزائر يف إطار آلية التمويل غري التقليدي تبقى دينا على اخلزينة العمومية جيب دفعه وهو ما جيعلها   
 .امليزانية

 .تعقيم نقدي – 17/10نون قا -سياسة نقدية غري تقليدية –سياسة نقدية تقليدية  املفتاح:لكلمات ا
 JEL: G20 ; E44 ; E58تصنيف 

Abstract:  
This paper aims to study the mechanism of non-traditional financing in Algeria by identifying the 
reasons and stages of adoption of this policy and the content of Law 17/10 on the one hand, and on 
the other hand to identify the tools of both monetary policy and non-traditional monetary policy. 
 

   It was concluded that the difficult financial circumstances forced Algeria to adopt this type of 
financing. 
 

  The money printed by the Bank of Algeria under the unconventional financing mechanism 
remains a debt on the public treasury to be paid, which makes it the challenge of diversifying 
sources of budgetary income. 
Keywords: Conventional Monetary Policy; Unconventional Monetary Policy; Law 17/10; 
Monetary Sterilization. 

JEL Classification Codes: G20; E44; E58 
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I- تمهيد:  

بداية أزمة اقتصادية بسبب تدهور أسعار البرتول، وباعتبار أن اجلزائر من الدول النفطية اليت تعتمد  2014عرفت اجلزائر منذ سنة   
حيث اخنفضت السيولة  ،وباخنفاض أسعار هذه األخرية، بدأ سيناريو األزمة من إيراداهتا على اجلباية البرتولية، %95على أكثر من 

هذا  املصرفية وتزايد العجز يف ميزان املدفوعات واخنفض سعر صرف الدينار وتدنت قدرته الشرائية، وتزايد عجز املوازنة العامة...إخل. وأمام
ة على تزايد النفقات العامة، عملت على تعديل قانون النقد والقرض، الوضع، ورغبة من احلكومة يف سد عجز املوازنة العامة واحملافظ

، الذي يسمح للدولة باستعمال موارد بنك اجلزائر لتمويل 2017أكتوبر  11املؤرخ يف  17/10 رقم القانونباعتماد قانون متمم له وهو 
 عجز املوازنة العامة ملدة مخس سنوات.

مليار  72,6العملة الصعبة اىل  من النتاج الداخلي اخلام فإن الرتاجع بشكل كبري الحتياطي % 1ية حوايل حىت وان كانت املديونية اخلارج       
 .2022، يثري توقعات متشائمة حول مستقبل اجلزائر اليت تواجه خطر التوقف عن التسديد يف آخر ثالثي من سنة 2019دوالر يف أفريل 

 البحث يف التساؤل الرئيسي التايل:انطالقا مما سبق ذكره صيغت إشكالية هذا   
ما هي التحديات اليت تواجه اجلزائر من جراء تبين سياسة التمويل غري التقليدي؟  

 وتندرج حتت التساؤل الرئيسي مجلة التساؤالت الفرعية التالية:
 ما املقصود بالسياسة النقدية التقليدية وغري التقليدية؟  -1

 ؟03/11مقارنة بالقانون  17/10ما اجلديد الذي جاء به قانون  -2
 ما هي أهم األدوات احلديثة اليت طبقها بنك اجلزائر يف إطار عمليات إعادة متويل القطاع املصريف. -3

 لإلجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية، مّت اعتماد الفرضية التالية:
حل مكمل ملواجهة ة التمويل غري التقليدي كأدت األوضاع املالية واالقتصادية املتدهورة يف اجلزائر إىل تبين سياس

؟2014اليت واجهتها منذ  العجز املوازين صعوبات  

: يكتسي موضوع التمويل غري التقليدي أمهية بالغة، باعتباره من املواضيع املستحدثة اليت أصبحت حمل اهتمام العديد من أمهية البحث
لسياسة بعد اعتمادها من طرف أكرب الدول الرأمسالية كالواليات املتحدة األمريكية الباحثني، خاصة يف ظل اهتمام اجملتمع الدويل هبذه ا

 واليابان وبريطانيا.

 انتقد صندوق النقد الدويل، بشدة جلوء احلكومة اجلزائرية إىل التمويل غري التقليدي كحل لسد العجز يف اخلزينة العمومية، وأكد على أن  
حلل مل يكن على اإلطالق اخليار املناسب واألفضل، نظرا إىل تأثرياته الكبرية على احتياطات البنك املركزي التجارب العاملية أثبتت أن هذا ا

 .وارتفاع معدالت التضخم
 : هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتقيق النقاط التالية:أهداف البحث

 التعرف على مفهوم التمويل غري التقليدي؛ -1

 ة التقليدية وغري التقليدية؛التعرف على أدوات السياسة النقدي -2

 التعرف على أهم التطورات التشريعية للسياسة النقدية يف اجلزائر؛ -3

 التعرف على أهم التحديات اليت ميكن أن تواجه اجلزائر من جراء تطبيق سياسة التمويل غري التقليدي. -4

تها وحتليلها، بغرض عتمد على مجع البيانات لدراس: لدراسة هذا املوضوع مّت اعتماد األسلوب الوصفي التحليلي الذي يمنهـج البحث
لى املوضوعية العلمية.دراسة املوضوع من مجيع جوانبه. وألجل ذلك مت اعتماد العديد من املراجع اليت هلا صلة وثيقة باملوضوع حرصا ع  
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   : يتكون هذا البحث من احملاور التالية:خطـة البحث
ــ احملور األول:       ــ ــ ــ ــــر: أسابـه ومراحــلهالتمويــ ــ ــ ــ  ــل غيــــر التقليــــدي يف اجلزائــ
 السياسة النقدية يف إطار التمويل غري التقليدي احملور الثاين:                                 
   راإلطار التنظيمي والقانوين للسياسة النقدية باجلزائ احملور الثالث:                                 

I.1- ــر التقليــــدي يف اجل ــــل غيــ ــ ــ ــ ــ ــالتموي ــ ــ ــر: أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبـبازائ ــ ــ ــ ــه ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراحــلـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ   هــ
قود املطبوعة( حنو التضخم، إال أن االلتزام بتوجيه هذه املوارد )الن قد يؤدي هذا النوع من التمويل غري التقليدي إىل رفع معدالت          

املعدالت يف املستقبل. إن جلوء اجلزائر للتمويل غري التقليدي للخزينة العمومية ليس األول من نوعه يف  انتاج حقيقي يقلل كثريا من هذه
اساهتا العامة،  النمط خلل السنوات القليلة املاضية، وكانت آثاره جد إجيابية على أداء سي العامل، فقلد جلأت الكثري من الدول إىل هذا

ضعيفا مع االختالف اهلائل بني البىن  املتحدة األمريكية وبريطانيا واليابان منذ تسعينيات القرن املاضي. ولكن يبقى وجه املقارنة كالواليات
 .باالقتصاد اجلزائري التحتية االقتصادية واملالية والنقدية القتصاديات هذه الدول مقارنة

1.1.I ــوم ــ ــ ــ ــ ــة التمويل غري التقليدي يف : مفهـ ــ ــ ــ ــ ــــل تبين سياســ ــ ــ ــ ــ ــر وأسباب ومراحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :اجلزائ
ــــدي )  ــ ــ ــ ــ ــــل غري التقليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم التموي ــ ــ ــ ــ  (:le financement non conventionnelمفهـ

( politique monétaire non conventionnelleيدية )يعرف التمويل غري التقليدي بأنه السياسة النقدية غري التقل
 حيث تعرف على النحو التايل:

  طريقة حديثة للتسيري املايل العمومي ذات طابع استثنائي تقره احلكومة هبدف إعادة التوازن املايل العام دون التفريط يف "هو
زائر هبدف احلفا  على ديناميكية التنمية االقتصادية املشاريع التنموية، فهو متويل مباشر للخزينة العمومية من طرف بنك اجل

 .1"واالجتماعية

  السياسة النقدية غري التقليدية هي "جمموعة من التدابري اليت يتخذها البنك املركزي لوضع حد حلالة اقتصادية استثنائية، حيث
دل اخلصم، متطلبات االحتياطي، عمليات السوق املفتوحة( ال تستخدم البنوك املركزية هذه التدابري إال إذا فشلت األدوات التقليدية )مع

 .2للسياسة النقدية يف حتقيق التأثري املطلوب"
وتكون تدابري السياسة النقدية غري التقليدية مؤقتة، واهلدف من ذلك هو التغلب على فشل األدوات التقليدية يف السيطرة على 

لى التوسع يف االئتمان، أما اهلدف النهائي هلذه السياسة هو جعل البنك املركزي يؤثر عرض النقود لتكون قادرة مرة أخرى على التأثري ع
 .3مرة أخرى على النمو االقتصادي ومعدل التضخم وسيولة السوق

  لوحة النقود اليت تعين يف األصل العملية امليكانيكية إلنشاء النقود الورقية، حيث تشري إىل عملية إنشاء النقود القانونية"هي  
خدم وفقا لتقدير هيئة مركزية مثل البنك املركزي، دون أن يكون هناك استخدام ورقي بالضرورة، ألن اآللية افرتاضية بالكامل وتتم آليا وتست

( أو assouplissement quantitatifيف ذلك مصطلحات إلخفاء الطبيعة التعسفية والتضخمية هلذه العملية، مثل التيسري الكمي )
(، بعد (la planche à billetsتقليدية أو إعادة شراء األصول أو ترك األموال تدور وقد انتشر استخدام لوحة النقود تدابري غري 

 .4"1971التخلي عن قاعدة الذهب سنة 

 :5وتأخذ لوحة النقود األشكال التالية
 ــــل التارخيي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة ــل يف إصدار تعسفي لألوراق والقطع النقديـــــــــــــ(: ويتمثل هذا الشكforme historique) الشكـ

(émission arbitraire de billets ou de pièces؛) 
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 ــود الزائلة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ (: يف إطار هذا النوع من النقود تنخفض قيمة العملة بشكل مستمر، مما monnaie fondante) النقــ
 يضطر أصحاهبا يف النهاية إىل التخلص منها؛

 ــة الضريبيةالعم ــ ــ ــ ــ  (: وهي أموال كتابية تسمح للدولة بدفع فواتريها؛monnaie fiscale) لـ

 ــر الكمي ــ ــ ــ ــ ــ (: يف إطار هذه العملية تكون العملة اجلديدة موجهة ألسواق معينة assouplissement quantitatif) التيسيـ
 فقط مثل السندات احلكومية؛

 ــة النقدية ــ ــ ــ (: حيث يتم توزيع العملة اجلديدة على السكان بشكل مباشر أو غري hélicoptère monétaire) املروحيـ
 مباشر من خالل زيادة اإلنفاق العام؛

 ــة ــ  (: وهي سياسة من سياسات الكبح املايل لتشجيع عملية اإلقراض.taux négatifs) املعدالت السالبـ

 يف:  التقليديالتمويل غريأما يف اجلزائر، فيتمثل             

  6استعمال الدولة ملوارد البنك املركزي لتغطية التزامات اخلزينة.  

 رف البنك املركزي لتغطية عجز اخلزينة العمومية بشكل مباشر، وهو ما يطلق عليه بلوحة ــهو عملية إصدار النقود من ط
 .7د مشروطة بعجز اخلزينة(، وهو ما يعين أهنا عملية طبع نقو planche à billetsود )ـــــــــــالنق

 8املتعلق بالنقد والقرض كما يلي 03/11، واملتمم لألمر 2017أكتوبر  11املؤرخ يف  17/10مكرر من القانون  45 وعرفته املادة: 

( سنوات بشراء مباشرة عن 5"يقوم بنك اجلزائر، ابتداء من دخول هذا احلكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي وملدة مخس )
 السندات املالية اليت تصدرها هذه األخرية، من أجل املسامهة على وجه اخلصوص يف: اخلزينة،
 تغطية احتياجات متويل اخلزينة؛ 

 متويل الدين العمومي الداخلي؛ 

 ".متويل الصندوق الوطين لالستثمار 

 :9ة الفرتة املذكورة إىلـــنية، واليت ينبغي أن تفضي يف هنايذ هذه اآللية ملرافقة تنفيذ برنامج اإلصالحات اهليكلية االقتصادية وامليزاــحيث تنف       
 توازنات خزينة الدولة؛ 

 .توازن ميزان املدفوعات 

 ، نستنتج ما يلي:45من خالل ما سبق ذكره من املادة 
 تنطوي عملية التمويل غري التقليدي يف اجلزائر على إصدار نقدي جديد بدون مقابل؛ 

 حجم التمويل غري حمدد، األمر الذي يفضي إىل التضخم خاصة يف حالة عدم جتاوب اجلهاز  لتمويل عجز اخلزينة العمومية(
 اإلنتاجي(؛

  سنوات؛ 5بشكل استثنائي ملدة 

 .لتحقيق توازن امليزانية العامة وميزان املدفوعات 

 :ل املوايلواملوضحة يف الشك من خالل ما سبق ميكن حصر خصائص التمويل غري التقليدي يف النقاط التالية   
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(: خصائص التمويل غري التقليدي1الشكل رقم )   

 
  : من اعداد الباحثة بناء على ما سبق.املصدر      

2-1-I  ــــل غري التقليدي يف ــ ــ ــ ــــة وأسباب اللجوء إىل التمويــ ــ ــ ــ ــر مؤشرات األزمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :اجلزائــ
 األزمة االقتصادية اليت نعيشها اليوم، ومتثلت مؤشرات هذه األزمة فيما يلي: بداية 2014عرفت اجلزائر منذ سنة  

(: مؤشرات األزمة االقتصاديـــــــــــة يف اجلزائــــــــــــــــر2الشكل رقم )  

 
Source : https://www.alaraby.co.uk/multimedia/infograph/c8ba0683-e9d5-4d91-a284-4158ca412324 

 :10ن خالل الشكل أعاله تلخيص األسباب اليت أدت باجلزائر إىل تبين سياسة التمويل غري التقليدي يف النقاط التاليةميكن م    
  االخنفاض احلاد يف أسعار البرتول يف السوق الدولية مقارنة بالسعر املرجعي املعتمد يف امليزانية وذلك ابتداء من منتصف

 لعامة، وتآكل االحتياطات املرتاكمة، وتعليق العديد من املشاريع واألشغال العامة؛، مما أثر بشدة على املالية ا2014سنة 

  ؛2017من الناتج احمللي سنة  %8تزايد عجز امليزانية العمومية، حيث مثل 

  اخنفاض كبري يف حجم السيولة البنكية، بسبب سوء تسيري املنظومة املصرفية؛ 

  ،مليار دوالر سنة  193مما قلل من هامش التصدي للصدمات اخلارجية )من استمرار اخنفاض احتياطي الصرف اجلزائري
 (؛2017مليار دوالر يف جويلية  105إىل  2014

 ( ؛2017مليار دوالر سنة  26( وعجز ميزان املدفوعات )2017مليار دوالر سنة  20تزايد عجز امليزان التجاري) 

  سنوات األخرية( وتزايد معدالت التضخم؛ 3قيمته خالل من  %30تدين القدرة الشرائية للدينار اجلزائري )فقد 

 .تفاقم املشاكل االجتماعية كانتشار معدالت البطالة واخنفاض مستوى الدخل الفردي بسبب ارتفاع معدالت التضخم 



 

 

 (29-13ص  )صامليزانية اجلزائر ما بني السياسة النقدية التقليدية و السياسة النقدية غري التقليدية لتمويل عجز 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكاليةالعجز املوازين  اجلماعي:الكتاب  
 

18 

 

 استقرار مايل؛ -
 فائض يف املوازنة؛ -
 ؛) دجمليار  FRR (6000حتويل الفائض إىل صندوق ضبط اإليرادات  -
 .التسديد املسبق للديون اخلارجية -

 هنيار أسعار البرتول؛ا -
 سة مالية توسعية؛سيا -
 ؛أول سنة عجز يف امليزانية -
 مليار دجFRR (5000 .)استنفاذ موارد  -

 تواصل تدهور إيرادات الدولة؛ -
 أول سنة اكتتاب مجاهريي لدعم النمو؛ -
 مليار دج(. 500حصيلة متواضعة ) -

 

 مستوى قياسي لعجز امليزانية؛ -
 %8مث  %12من  خفض معدل االحتياطي اإلجباري للبنوك -
 مليار دج(. 350مكن احلكومة من سد جزء من العجز ) ،%4مث  

 .سنوات 5اخلزينة من االقرتاض بدون شرط من عند بنك اجلزائر ملدة  تعديل قانون النقد والقرض لتمكني -
 

3-1-I  ــر؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل غري التقليدي يف اجلزائـ ــ ــ ــ ــو التموي ــ ــ ــ ــ ــ  كيف بدأ سيناري

 الفرتات اليت سبقت آلية التمويل غري التقليدي على النحو التايل: ميكن تلخيص أهم
(: سيناريو التمويل غري التقليدي يف اجلزائر3الشكل رقم )  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 ، من املوقع:2018فريل ، أالتمويل غري التقليدي يف اجلزائر، آليات التطبيق واملراقبة واإلصالحات املصاحبة لهبتصرف من: : املصدر
https://www.univ-sba.dz/fds p/images/doctorat/rehali.pdf 
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 4-1-I  ــــون ــ ــ  :( وأهم ما جاء به )قراءة مقارنة 17/10والقانون  03/11مضمون قانـ
 :، فما اجلديد الذي أتى به هذا القانون مقارنة بالقانون األصلي03/11نا مكمال ومتمما للقانون قانو  17/10يعترب قانون   

(: قانون النقد والقرض يف ظل التمويل التقليدي وغري التقليدي1اجلدول رقم )  

ــاألم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت 03/11ر ـ ــ ــــمويل تقليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالق ديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالتموي 17/10انون ــ ــ ــ ــ ــــل غري التقليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ديــ
استفادة اخلزينة العمومية من حساب جار على املكشوف يف      

 ؛من إيرادات الدولة العادية للسنة السابقة %10حدود 
ال يسمح لبنك اجلزائر بشراء سندات اخلزينة العمومية إال يف السوق 

 ؛واملؤسسات املاليةالثانوية ومن البنوك التجارية 
اكتتاب بنك اجلزائر وفق األساليب االستثمارية املعمول هبا يف السوق 

 ؛)استقاللية بنك اجلزائر(
 االقتصاد.طباعة النقود وفق حسابات اقتصادية دقيقة حول وضعية 

 

من  03/11قانونا متمما لألمر  17/10يعترب القانون       
 ؛مكرر 45خالل املادة 
ينة من حساب جار على املكشوف دون سقف استفادة اخلز 

 ؛لالئتمان وبشروط أكثر يسرا كالفوائد الصفرية
يسمح لبنك اجلزائر بشراء سندات اخلزينة العمومية يف السوق 

 ؛األولية
شراء األصول املالية للخزينة بغض النظر عن معدل املخاطر 

 ؛املرتبط هبا ودون اعتبار جلودهتا املالية
 دون قيد لتلبية حاجيات اخلزينة العموميةطباعة النقود من 

 ، من املوقع:2018، أفريل التمويل غري التقليدي يف اجلزائر، آليات التطبيق واملراقبة واإلصالحات املصاحبة له: املصدر
https://www.univ-sba.dz/fds p/images/doctorat/rehali.pdf 

2-I ــالسياس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة النقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة يف إطار التمويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل غري التقليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ديــ
 11إىل ظهور هذا النوع من التمويل لالقتصاد:اليت أدت يستوجب القاء الضوء على مسار السياسة النقدية ضرورة العودة إىل العوامل 

سريع لالدخار  أثرا كبريا على املالية العامة، مما أدى إىل تآكل 2014لقد كان لالخنفاض احلاد يف أسعار النفط ابتداء من منتصف عام   
 األشغال العامة قيد االجناز. عدة سنوات، وكذلك تعليق العديد من املشاريع املوازين املرتاكم على

استبعاد فرضية التمويل اخلارجي ويف مواجهة الضغوط املتزايدة على املالية العامة، فإن  عففي حالة ندرة مصادر التمويل البديل م 
"، أوصت وبإصرار  متويل االقتصاد" العوائق واحللول املمكنةبعض اخلرباء الذين يشكلون جزًء من "فرقة العمل" واليت محلت عنوان "

بات متويل االقتصاد ة اللجوء إىل ما يسمى التمويل غري التقليدي )طباعة كواحد من احللول يف مواجهة تدهور السيولة املصرفية وصعو 
 األوراق النقدية(.

        1-2-I منهاللتحليل والرأي ومت استخراج مقتطفات  2017ماي يف  مت تقدمي هذه املذكرة إىل بنك اجلزائر : 
   وأوروبا واليابان( واليت ميكن أن تربر استخدام يف اجلزائر، الوضع بعيد أن يكون مشاهبا للحاالت )الواليات املتحدة

 التمويل غري التقليدي يف اجلزائر؛

  أدوات السياسة النقدية التقليدية مل تصل إىل حدودها يف هذه املرحلة، حيث ال تقدم البنوك إلعادة التمويل لدى بنك
 اجلزائر )عمليات السوق املفتوحة وإعادة اخلصم( إال االوراق العمومية؛

 ار الفائدة لبنك اجلزائر وعمليات إعادة اخلصم والسوق املفتوحة )يطلق عليه سعر الفائدة املرجعي( بعيدة عن أن أسع
 تكون "قريبة من الصفر"؛

   باإلضافة إىل اهلامش من حيث أسعار الفائدة، فإن بنك اجلزائر لديه هامش من حيث نسبة متطلبات االحتياطي. خيضع
 من الشروط على وجه اخلصوص التأكد من أن السيولة املصرفية اليت ستنتج من خالل اخنفاض معدلاستخدام هذا اهلامش لعدد 

https://www.univ-sba.dz/fdsp/images/doctorat/rehali.pdf
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االحتياطي اإللزامي ستخدم فعال متويل االقتصاد. هلذا، من الضروري وجود رغبة فعالة لدى املشغلني االقتصاديني للحصول على 
 يزال يعتمد إىل حد كبري على اإلنفاق العام وخاصة اإلنفاق الرأمسايل قروض بنكية توجه لالستثمار. نظًرا ألن النشاط االقتصادي ال

 وقد تكون هذه الرغبة غري متوفرة مؤقتا نظرا للبيئة الصعبة اليت تتميز هبا املالية العامة؛

  ال ميكن لبنك اجلزائر أن يتدخل مباشرة يف السوق األولية إلصدارات سندات اخلزينة، من خالل عمليات التيسري
" ومثل هذا اخليار خياطر monnaie ex-nihiloلكمي. هذا من شأنه أن يكون مبثابة إنشاء نقود سابقة لتمويل عجز اخلزينة "ا

بدفع االقتصاد إىل دوامة تضخمية واخنفاض قيمة العملة الوطنية، وهذا ما يفسر استبعاده مبوجب القانون الذي حيدد بدقة تسبيقات 
 ؛بنك اجلزائر للخزينة العامة

  كما يبدو، من املفارقات أن معدي املذكرة يدعون إىل استخدام التسهيالت الكمية من خالل ضخ السيولة لتشجيع منح
االئتمان وزيادة النشاط االقتصادي من خالل اخنفاض أسعار الفائدة، ويف الوقت نفسه تقدمي مشورة رفع أسعار الفائدة يف سياق 

 ارتفاع التضخم؛

  د األقصى حلجم إنشاء األموال )مبا يف ذلك إعادة اخلصم والسوق املفتوحة والتيسري الكمي( جيب يعتقدون أن "احلكما
. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املستوى من التدخل مت الوصول إليه يف متويل 2017مليار دينار يف عام  1600أن يكون يف حدود 

مليار دينار من إعادة التمويل )عمليات إعادة اخلصم  657يف شكل االقتصاد تقريبا خالل األشهر اخلمسة األوىل من نفس العام 
مليار دينار من توزيعات األرباح املدفوعة إىل اخلزينة دون اللجوء إىل التيسري الكمي، ناهيك عن إصدار  920ووالسوق املفتوحة( 

 نقدي بدون مقابل )طباعة النقود(؛

  تقدم البنوك قروضا صحية لالقتصاد. ميكن جتاوز هذا املستوى إىل حد كبري، شريطة أن 
 

2-2-I  املتعلق بالنقد والقرض، واليت تنص على إمكانية  03/11من األمر  53اقرتح بنك اجلزائر مناهج بديلة من خالل املادة
 .توظيف جزء من أمواله اخلاصة يف أوراق مالية تصدرها وتضمنها الدولة

    مليار دينار  610خالل دفع أرباح كبرية وميكن التنبؤ هبا لصاحل اخلزينة )كان هذا النهج مدعوما على النحو الواجب من
 (؛2018مليار دينار يف عام  1000و  2017مليار دينار يف  920و 2016يف عام 

أسس لتقدمي التمويل النقدي للخزينة من قبل بنك اجلزائر وكانت  2017مكرر من قانون النقد والقرض يف عام  45تطبيق املادة 
 سنوات؛ 5ة تعبئة األموال هي من خضعت فقط لإلشراف، وحددت بشكل استثنائي بـ فرت 

 ذا النوع هل يف مواجهة هذا السياق اجلديد لغرض التخفيف من اآلثار التضخمية احملتملة كيف بنك اجلزائر سياسته النقدية
 .من التمويل

3-2-I إدارة السياسة النقدية يف سياق التمويل غري التقليدي 
 

مليار دينار من قبل اخلزانة من بنك اجلزائر كجزء من  6.556.2، مت تعبئة مبلغ 2019وحىت هناية جانفي  2017نذ منتصف نوفمرب م  
 تنفيذ التمويل غري التقليدي.

  ؛2019وجزئيا لعام  2018و  2017مليار دوالر أمريكي لتمويل عجز اخلزانة يف عامي  2.470مت استخدام مبلغ 

 مليار دينار يف سداد الدين العام يتعلق بشركة سوناطراك وسونلغاز، وكذلك متويل سداد سندات  1.813غ مت استخدام مبل
 النمو؛

  اجتاه الصندوق الوطين للتأمينات إلعادة متويل ديوهنا  مليار دينار خمصص للصندوق الوطين للمعاشات 500مبلغ
 ؛االجتماعية للعمال االجراء
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  صص للصندوق الوطين لالستثمار لعمليات متويل برنامجمليار دينار خم 1.773.2مبلغAADL  وعجز الصندوق ،
 الوطين للتقاعد.

  مليار دينار 6.556.2من حيث االستخدام، من إمجايل مبلغ: 

  مليار دينار يف حساب اخلزينة لدى بنك اجلزائر، والذي مل يتم ضخه يف االقتصاد؛ 945.1يوجد رصيد بقيمة 

   الصندوق الوطين لالستثمار لدى اخلزانة يف إطار استخدامها وفقا  مليار دينار يف حساب 656.7مت إيداع مبلغ
 لالحتياجات املؤكدة؛

  مليار دينار، خيضع للتعقيم من قبل بنك اجلزائر، من خالل أدواته املختلفة 1.830مبلغ. 
 

 .مليار دينار يف االقتصاد 3.114.4، مت ضخ فقط مبلغ مليار دينار 6.556.2يف اجملموع، من إمجايل املبلغ املعبأ حىت اآلن من       
ويتمثل التحدي األكرب يف مواصلة ضمان استقرار األسعار يف بيئة فائض كبري ومستمر يف السيولة، وقد مت تنفيذ األدوات املناسبة 

 .إلدارة السيولة حتت رقابة بنك اجلزائر
 4-2-I أيام. وسيحدد بنك اجلزائر املبالغ اليت  7ة على شكل ودائع ألجل ، بدأت عمليات اسرتجاع السيول2018يناير  8يف

 15سيتم امتصاصها وبيعها باملزاد العلين من خالل مزادات مبعدالت متغرية حبد أقصى قريب من املعدل املرجعي. باإلضافة إىل ذلك، يف 
 .%8إىل  %4اجلزائر برفع املعدل من ويف بداية الفرتة األوىل لتشكيل االحتياطات اإللزامية، قام بنك  2018يناير 

فإن سعر الفائدة  ونتيجة لذلك أتاح االستخدام املناسب هلذه األدوات تعقيم السيولة الزائدة الناجتة عن برنامج التمويل النقدي          
يف ظل  أمر متوقعاملرجعي، وهو  أي أقل بقليل من سعر الفائدة ،% 2.5أيام استقر عند  7فيما بني البنوك يف سوق ما بني البنوك ملدة 

 .نتيجة لذلك، يواصل السعر املرجعي توجيه السياسة النقدية هبدف احلفا  على استقرار األسعار .وجود فائض سيولة عالية

يف االقتصاد الكلي، تدابري جديدة  حتيني بيانات السوق النقدية ومؤشرات ، من خالل"جلنة عمليات السياسة النقدية"وأخريا، أقرت 
 :وهي 22/05/2018

 ( نقطة أساس وانتقل من 200زيادة يف معدل االحتياطي االجباري بـ )؛% 10إىل % 8 

 عملية جتميع جزئي للسيولة، من خالل العمل الثنائي؛ 

  بعض معايري األدوات املتاحة له؛ 2019يف ضوء التطورات االقتصادية الكلية والنقدية، قام بنك اجلزائر بتعديل يف فرباير 

  2019فرباير  6زيادة كبرية، ويف  2019يف الواقع، سجلت السيولة املصرفية الناجتة عن عوامل مستقلة، خالل شهر يناير 
 مليار دينار؛ 2000استقرت عند مستوى 

  مليار  1.650مليار دينار، حبد أقصى  1.482حوايل  2018كمية السيولة خالل النصف الثاين من عام بلغ متوسط
 ؛2018مليار دينار يف سبتمرب  275عند  ر جويلية وحبد أدىندينار يف شه

  ( أنتجت العوامل املستقلة احتياطي فائض% 10مليار دينار )بنسبة  1016يف ضوء هدف احتياطي إلزامي والبالغ 
 مليار دينار؛ 1000يقارب 

  رفع معدل االحتياطي االجباري  2019فرباير  14قررت جلنة عمليات السياسة النقدية واليت عقدت اجتماعا يوم اخلميس
السيولة املسجل على مدى  ، من أجل تعقيم الزيادة احلادة يف الفائض من 2019فرباير 15والذي طبق اعتبارا من  % 12إىل 

قريبا من سعر الفائدة  ببقاء سعر الفائدة لسبعة أياموهذا ما سيسمح عمق سوق ما بني البنوك،  الشهرين املاضيني وضمان
 تكاليف امتصاص السيولة الزائدة؛ لبنك اجلزائر وبتخفيض املرجعي
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  منو القروض  بلغ معدلو مليار دينار  1895.6، بلغت السيولة االمجالية للبنوك 2019جتدر اإلشارة إىل أنه يف هناية فرباير
 مليار دينار؛ 1223زيادة سنوية يف التمويل وبالقيمة املطلقة    ، مع2017مقارنة مع السنة املالية  % 13.8، 2018لالقتصاد يف عام 

  وحىت اآلن، شهدت تطورا متحكما فيه مقاسا   2017سنة عالوة على ذلك، من املهم التأكيد على أن التضخم خالل
يف  % 4.1و  2018يف عام  % 4.3إىل 2017يف عام  % 5.6انتقل املتوسط السنوي للتضخم من حيث  مبؤشر أسعار املستهلك،

 .2019فرباير 
5-2-I ــأدوات السياس ــ ــ ــ ــة النقديـ ــ ــ ــ ــة التقليديـ ــ ــ ــ ــ ــة وغري التقليديـ ــ ــ ــ ــ ــ  ةــ

فع تفاقم االنكماش االقتصادي العاملي بالسلطات النقدية ألهم البلدان املتقدمة منذ بداية األزمة، إىل إجراءات حتفيزية نقدية د         
لسياسات غري التقليدية، حيث عمدت البنوك املركزية فيها إىل االبتعاد على حنو متزايد عن استهداف التضخم، إىل تنفيذ عدد ال مسيت با

صى من السياسات واملمارسات النقدية غري التقليدية من أجل ختفيف العواقب النامجة عن االهنيار وتيسري التعايف االقتصادي. فوسعت  حيح
للتأثري على بنية اإليرادات والعائدات ومن مث حتفيز الطلب الكلي، وهي جمموعة من الوسائل واإلجراءات ة وضخت السيولة موازناهتا العام

دة، خالل غري املعتادة يف السياسة النقدية التقليدية اليت تستخدمها البنوك املركزية للتأثري يف النشاط االقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية حمد
والتيسري االئتماين (QE) والتيسري الكمي(ZIRP) ي صفر الومن بني هذه األدوات غري التقليدية: سياسة سعر الفائدة ، معينةفرتة زمنية 

)CE( والتوجيه املسبق)FG( وسعر الفائدة السليب على الودائع)NDR(  والتدخل غري احملدود يف الصرف األجنيب)FX Int-U(12.  

 ة )خالل االزمات املالية(ــــــــــــة غري التقليديـــــــــــــــــــلنقديسريورة السياسة ا (:4الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Désiré Kanga Quels sont les enseignements des politiques monétaires non conventionnelles ?Revue 
française d'économie 2017/2 (Vol. XXXII), p: 3 

 

 املالية وكيفية اللجوء للسياسة النقدية غري التقليدية:أما الشكل املوايل فيوضح مراحل حدوث هذه األزمات 
 

 

 

 
 

السياسة النقدية 
 غري التقليدية

 إعادة ختصيص احملفظة

 أثر املدى

 أثر السيولة

 أثر االشارة

 املعجل املايل

قناة رأس املال 
 البنكي

 آثار الثروة

 سعر الصرف

 القرض

 التضخم الطلب الكلي

https://www.cairn.info/publications-de-Désiré-Kanga--675646.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2017-2.htm
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(: الظروف االستثنائية لتطبيق السياسة النقدية غري التقليدية5الشكل رقم )  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
Source : Camille Vernet, Nicolas Danglade, les déséquilibres macroéconomiques, les crises financières , ESH ECE, 
2015-2016, p : 2 

6-2-I  ولو أن الرتكيز كان على األدوات  :املوايل موضحة يف الشكل  :باجلزائر أدوات السياسة النقدية التقليدية
غري املباشرة واليت مت تبنيها عقب التوقيع على برنامج التعديل اهليكلي مع صندوق النقد الدويل وخاصة معدل االحتياطي 

 والسوق املفتوحة، ومبوجبها ختلت اجلزائر عن األدوات املباشرة للسياسة النقدية التقليدية. االجباري
 

 ليةاألزمات املا
 )تعريف؛ أمثلة(

نتائج األزمات على عمل النظام املايل وعلى 
 االقتصاد احلقيقي( إىلمستوى النشاط )االنتشار 

 ما العمل؟

تفادي انتشار األزمة  تفادي ظهور األزمة
 وإنعاش النظام املايل

دور البنك املركزي/ الدولة 
)امليزانية(

 الرقابة على النظام
 املايل

 الية املؤسسات امل
 رقابة احرتازية جزئية

 التفاعالت 
 سياسة نقدية رقابة احرتازية كلية

 متكيفة

امللجأ األخري 
 لإلقراض

سياسة سعر 
 الصفرية الفائدة

سياسة نقدية 
 غري التقليدية

لكن املخاطرة: تنشئ 
 أزمة مالية
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 (: األدوات غري املباشرة للسياسة النقدية باجلزائر6الشكل رقم )

 
 املصدر: من اعداد الباحثة        

ألزمة االقتصادية، هي أهنا تصبح حمدودة يف فائدهتا. وتكون املشكلة مع األدوات النقدية التقليدية يف فرتات الركود العميق أو ا        
أسعار الفائدة االمسية ملزمة فعليا بالصفر، وال ميكن جعل متطلبات االحتياطي املصريف منخفضة جدا حبيث تتعثر تلك البنوك عن 

أيضا بالوقوع يف فخ سيولة، حيث مل  التخلف عن السداد. ومبجرد خفض أسعار الفائدة إىل ما يقرب من الصفر، فإن االقتصاد خياطر
 يعد الناس حيفزون على االستثمار ويكتسبون بدال من ذلك األموال، مما حيول دون حدوث االنتعاش.

ا تعد أداة معدل الفائدة أبرز األدوات التقليدية اليت تستخدمها البنوك املركزية يف فرتات األزمات املالية، إال أهنا واجهت فشال ذريع        
، حيث مل تستطع غالبية البنوك املركزية استخدامها بشكل فعال كوهنا كانت عند حدها األدىن ومل تستطع 2008خالل األزمة املالية العاملية 

 إجراء ختفيضات أخرى فيها. وهو ما حتم عليها استعمال أدوات حديثة أطلق عليها تسمية األدوات غري التقليدية للسياسة النقدية.
7-2-I املوايل  املبسط ميكن توضيحها من خالل الشكل :النقدية دوات غري التقليدية للسياسة األ: 

(: األدوات غري التقليدية للسياسة النقدية7الشكل رقم )  

 
Source : Désiré Kanga Quels sont les enseignements des politiques monétaires non conventionnelles  ? Revue 

française d'économie 2017/2 (Vol. XXXII), p : 6. 

https://www.cairn.info/publications-de-Désiré-Kanga--675646.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2017-2.htm
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3-I اإلطار التنظيمي والقانوين للسياسة النقدية باجلزائر 
املتعلق بالنقد والقرض بسلطات يف ميادين حتديد السياسة  03/11من األمر  62خيول جملس النقد والقرض مبوجب املادة     

ضية على أساس التنبؤات النقدية املعدة من قبل بنك النقدية وقواعد إدارهتا ومتابعتها وتقييمها خصوصا يف جمال تطور اجملاميع النقدية والقر 
اجلزائر، كما يضع القواعد االحرتازية اليت تطبق على العمليات يف السوق النقدية؛ حيث يتدخل بنك اجلزائر بواسطة استخدام الوسائل 

ات والتسبيقات( أو عملياته يف السوق النقدية سواء خص ذلك عملياته مع البنوك خارج السوق النقدية )إعادة اخلصم وأخذ ومنح األمان
)عمليات السوق املفتوحة بواسطة التنازل املؤقت أو النهائي واسرتجاعات السيولة عن طريق املناقصات( وكذا متابعة التنظيم يف جمال 

 .(13)االحتياطيات اإلجبارية
 1-3-I 2015يف هناية  %83,7إىل  2014هناية  يف %74,7انتقلت نسبة القروض البنكية إىل الودائع اجملمعة بالدينار من ،

 ؛وهذا يشري إىل اخنفاض يف فائض املوارد اجملمعة من طرف البنوك باملقارنة مع القروض املوزعة 2016يف هناية سبتمرب  %92,5مث إىل 

  2-3-I  2731، حيث انتقلت من 2016والتسعة أشهر أوىل لسنة  2015اخنفضت سيولة البنوك تدرجييا على مدار سنة 
أي  2016مليار دينار يف هناية سبتمرب  992لتبلغ  2015مليار دينار يف هناية ديسمرب  1833إىل  2014مليار دينار يف هناية ديسمرب 

 ؛(14)على مدار كل الفرتة مؤديا إىل شيء من النشاط يف السوق النقدية البينية للبنوك %63,7اخنفاض بـ 
   3-3-I  البنوك اجلزائرية من إشكالية فائض السيولة غري املوظفة لديها واليت برزت حتديدا مع سنة عانت خالل السنوات السابقة

وهذا بعد أن ظلت تعاين طيلة السنوات السابقة من احتياج دائم للسيولة دفعها للجوء املستمر لبنك اجلزائر من أجل إعادة  2001
اين من فائض املعروض من األموال مما أدى إىل اخنفاض معدالت الفائدة التمويل للحصول على السيولة، وأصبحت سوق ما بني البنوك تع

عليها وبذلك حتول هذا الفائض إىل ظاهرة هيكلية تستدعي املعاجلة، لذا فإن األمر يتطلب دورا كبريا لبنك اجلزائر من أجل ضبط هذه 
حنو االستخدام العقالين عوض اإلفراط يف منح قروض غري  السيولة وتفادي انعكاساهتا التضخمية اخلطرة على االقتصاد الوطين وتوجيهها

 جمدية لالقتصاد؛
 4-3-Iهبدف  2002إتباع عمليات اسرتجاع السيولة كأداة جديدة غري مباشرة للسياسة النقدية ابتداء من شهر أفريل  مت

إلجبارية حيث ميكن تعديلها يوميا وعالوة على ضمان رقابة فعالة على السيولة البنكية، وتعترب الوسيلة األكثر مرونة من االحتياطات ا
ذلك ال تكون املشاركة يف عمليات اسرتجاع السيولة إجبارية، مما يتيح الفرصة لكل بنك إمكانية إدارة سيولته وقد سامهت هذه األداة يف 

 ؛امتصاص كمية معتربة من السيولة النقدية

 5-3-I ا مماثال آللية املزادات على القروض اليت استخدمها بنك اجلزائر ابتداء من سنة تعترب آلية اسرتجاع السيولة باملناقصة أسلوب
من أجل متويل البنوك التجارية اليت كانت تعاين آنذاك عجزا يف السيولة؛ غري أن فائض السيولة دفع بنك اجلزائر إىل استخدام  1995

 ؛ملقرتض يف حني أن البنوك التجارية هي الطرف املقرضاألسلوب ذاته لكن بعكس األطراف، إذ ميثل البنك املركزي الطرف ا

    6-3-I وهي أداة مستعملة  %0,75يوجد هناك ثالثة أنواع من عمليات اسرتجاع السيولة، األوىل ملدة سبعة أيام مبعدل فائدة
 %1,5ة ستة أشهر مبعدل فائدة والثالثة ملد 2005واملدخلة يف أوت  %1,25والثانية ملدة ثالثة أشهر مبعدل فائدة  2002منذ أفريل 

 ؛2013وذلك منذ جانفي 
 7-3-I عرفت تدخالت بنك اجلزائر يف السوق النقدية )اسرتجاع السيولة لسبعة أيام ولثالثة أشهر ولستة أشهر( تعديالت من

وجه اخلصوص تسمح  زاوية التدفقات والقوائم حسب نوع الوسيلة وكذلك من زاوية معدالت الفائدة املطبقة يف هذا اجملال، على
فيما االسرتجاعات لثالثة أشهر ولستة أشهر بامتصاص األموال القابلة لإلقراض يف السوق النقدية بني البنوك واليت تعترب مستقرة نسبيا؛ أما 



 

 

 (29-13ص  )صامليزانية اجلزائر ما بني السياسة النقدية التقليدية و السياسة النقدية غري التقليدية لتمويل عجز 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكاليةالعجز املوازين  اجلماعي:الكتاب  
 

26 

 

مبعدل ثابت يعلن ساعة( وهي على بياض ومببادرة من البنوك فيتم مكافأهتا  24يتعلق بالتسهيلة الدائمة )الودائع لدى بنك اجلزائر ملدة 
 ؛(15)عنه بنك اجلزائر ويتغري هذا املعدل حسب تقلبات السوق وتطور هيكل معدالت عمليات وتدخالت بنك اجلزائر

 8-3-I 2004تتمثل األداة الثالثة النشطة للسياسة النقدية يف االحتياطيات اإلجبارية واليت أعيد حتديد إطارها العمليايت يف سنة ،
ساتية خاصة للسياسة النقدية ال ترتجم بتدخالت بنك اجلزائر ولكن بإلزام البنوك بتشكيل ودائع لدى بنك حيث تعترب أداة مؤس

من الشهر املوايل( مستوى االحتياطيات اإلجبارية  14من الشهر اجلاري إىل  15اجلزائر لتغطية على أساس شهري )الفرتة املمتدة من 
 التنظيمية؛

 9-3-Iهي سياسة يتبعها البنك املركزي لتاليف تأثريات التدفقات املالية األجنبية على  : اجلزائرنك سياسة التعقيم النقدي لب
 .(16)عرض النقود من خالل اختاذ إجراءات مضادة للتوسع خبلق النقود من قبل اجلهاز البنكي نتيجة لزيادة هذه التدفقات

أشهر وتسهيالت الودائع املغلة للفائدة واالحتياطي  3أيام و 7 لـاسرتجاع السيولة وتعد األدوات التعقيمية املذكورة سابقا )    
 ( من أهم األدوات اليت تبناها بنك اجلزائر؛اإلجباري
   10-3-I  عمليات السوق املفتوحة يف السوق النقدية مببادرة من بنك اجلزائر الذي يعود إليه قرار اختيار معدل ثابت أو متغري

 12أيام )عمليات أسبوعية عادية( إىل  7العمليات، ميكن أن تكون هذه العمليات ذات فرتات استحقاق والذي يتعني تطبيقه على هذه 
 .طويل(شهرا )عمليات ذات أجل استحقاق 

لبلوغ أهداف السياسة النقدية املسطرة من طرف جملس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية، يتوافر لدى بنك اجلزائر أدوات            
 :(17) التاليةاسة النقدية السي

 عمليات إعادة اخلصم والقرض() 3,75سعر إعادة اخلصم بـ 2017أفريل  12املؤرخة يف  03/17)حددت التعليمة رقم% 
 ؛(2017ماي  02ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 

 احلد األدىن لالحتياطيات اإلجبارية؛ 

 عمليات السوق املفتوحة؛ 

   لقرض اهلامشي وتسهيالت الودائع املغلة للفائدة(ا )تسهيالتالتسهيالت الدائمة 

 ميكن توضيح أنواع عمليات السوق املفتوحة طبقا هلذا النظام من خالل الشكل املوايل:
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 :تستخدم يف

 (: أنواع عمليات السوق املفتوحة8الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواهتا وإجراءاهتا. 2009مايو  26ؤرخ يف امل 09/02: من إعداد الباحثة انطالقا من النظام رقم املصدر

يف السوق النقدية مببادرة من بنك اجلزائر، يتعلق األمر بعمليات إعادة التمويل الرئيسية وعمليات  عمليات السوق املفتوحةجترى        
 ليات اهليكلية.إعادة التمويل ذات األجل الطويل وعمليات الضبط الدقيق والعم

هي عمليات أسبوعية يتم اإلعالن عنها كل يوم أحد ويتم تنفيذها يف يوم العمل املوايل، ومعدل  إعادة التمويل الرئيسيةعمليات         
لطويل الفائدة املطبق عليها هو معدل الفائدة التوجيهي لبنك الذي حيدده وينشره بشكل دوري، أما عمليات إعادة التمويل ذات األجل ا

 هي عمليات ذات تكرار شهري يتم اإلعالن عنها يف آخر يوم أحد من كل شهر
ويتم حتديد تاريخ استحقاق هذه العمليات يف كل إعالن عن مناقصة؛ أما عمليات الضبط الدقيق فتتم سواء عرب عمليات التنازل          

إلجراءات الثنائية أو عرب العمليات املسماة النهائية اليت تقام عن طريق املؤقت اليت تقام عن طريق اإلعالنات عن املناقصات السريعة أو ا
 .(18)اإلعالنات عن املناقصات العادية أو السريعة أو اإلجراءات الثنائية ويعترب تكرار هذه العمليات غري موحد

ناقصات العادية أو عرب العمليات املسماة النهائية تتم العمليات اهليكلية سواء عرب عمليات التنازل املؤقت يف إطار اإلعالنات عن امل       
 اليت تقام عن طريق اإلعالنات عن املناقصات العادية أو اإلجراءات الثنائية.

 :اخلالصة -

  يعترب إجراء التمويل غري التقليدي الذي اعتمدته اجلزائر سياسة حتمية بسبب الظروف املالية واالقتصادية واالجتماعية
 ؛2014حت تعاين منها اجلزائر منذ منتصف سنة الصعبة اليت أصب

  ولكنها مل حتسن استغالهلا؛ 2000عرفت اجلزائر فوائض مالية منذ سنة 

  مت من خالله إعطاء اخلزينة العمومية صالحية احلصول على األموال من 03/11قانونا مكمال لقانون  17/10يعترب قانون ،
واملادة  35كاملادة   03/11املسجل يف حساهبا، األمر الذي أخل ببعض مواد قانون  سنوات بقدر العجز 5عند البنك املركزي خالل 

 ، حيث مت املساس باستقاللية البنك املركزي وقواعد عملية اإلصدار وتكريس مبدأ سيطرة اخلزينة على اجلهاز املصريف؛46واملادة  45

 السوق املفتوحة

 اسرتجاع السيولة على بياض عمليات املسماة النهائيةال عمليات التنازل املؤقت

 عمليات إعادة التمويل الرئيسية 
عمليات إعادة التمويل ذات 

 األجل الطويل
 عمليات الضبط الدقيق

 عمليات 
 عمليات اهليكلية
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   احلكومة وقد تأخذ شكل إعداد موازنة هبا عجز ميول إن الزيادة املتعمدة يف اإلنفاق عن اإليراد، هي سياسة تتبعها
باالقرتاض وذلك هبدف تنشيط االقتصاد الوطين والتوظيف عن طريق ضخ قوة شرائية إضافية. وقد ترتب على زيادة وظائف الدولة 

وظيف الكامل، وهلذا فالتمويل احلديثة وزيادة نفقاهتا تبعا لذلك أن أصبح وجود عجز يف املوازنة العامة أمرا عاديا حىت يف أوقات الت
 .بالعجز أصبح يعين التوسع يف العجز عن مستواه العادي

 : التوصيات
  ال بد من تفادي  لذااإلنتاجي، سياسة التمويل التضخمي سياسة نقدية خطرة يف اجلزائر بسبب عدم مرونة جهازها  تعترب

 الداخلي؛هذا النوع من السياسات مستقبال والبحث عن سبل أخرى كالتداين 
  ضرورة تأهيل القطاع املصريف اجلزائري ألهنا يعاين العديد من االختالالت واحلد من هيمنة الدولة وإعطاء استقاللية للبنك

 املركزي والسلطة النقدية لتفادي األزمات املالية مستقبال؛
 استيعاب الفوائض املالية وحسن  وضع إطار تشريعي واضح لعمل املصارف اإلسالمية يف اجلزائر ملا هلا من دور فعال يف

 تسيريها وفقا لصيغ عديدة خمتلفة مرتبطة باالقتصاد احلقيقي.

 
 واملراجع:اإلحاالت 
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 العامة الموازنة عجز تمويل في اإلسالمية الصكوك إسهامات
 الرائدة الدول من عدد تجارب في قراءة

Islamic instruments' contributions to the financing of the budget deficit 
Experiences of a number of leading countries 

 3 ياسني سخاف ط.د 2،،   ط.د سارة ماضي * 1د. سعيدة بوردمية

  قاملة 1945ماي  8خمرب التنمية الذاتية واحلكم الراشد جامعة  1
  قاملة 1945ماي  8خمرب التنمية الذاتية واحلكم الراشد جامعة  2

 خمرب الدراسات  جامعة العريب تبسة 3

I-  : تمهيد  
تشرتك العديد من دول العامل سواء كانت نامية أم متقدمة يف مشكلة العجز يف موازناهتا العامة، بسبب جتاوز النفقات اإليرادات       

العامة، وللعديد من األسباب من أبرزها تصاعد وترية الزيادة السكانية يف ظل عدم توافقها مع إيرادات الدول، األمر الذي أحدث آثارا 
لى اقتصادياهتا الوطنية. وعلى الرغم من احملاوالت العديدة للكثري من العلماء والدول املتكررة للحد من تفاقم هذه املشكلة، إما مباشرة ع

بتقليص اإلنفاق احلكومي من خالل ترشيد النفقات أو البحث عن آليات لزيادة قيمة اإليرادات، بيد أن الكثري منها قد مل يرقى ليكون 
 حال جذريا.

 ظل هذه الرروف بدأت الكثري من الدول بالبحث عن احللول الكفيلة بسد هذا العجز، ظهرت الصكوك اإلسالمية بننواعها املتعددة، ويف
وأخذت باالنتشار واسعا خالل فرتة وجيزة ليس على مستوى الدول اإلسالمية فحسب، وإمنا على مستوى الدول األوروبية وحىت دول 

هم األدوات املالية الواعدة املساعدة للدول واحلكومات على تعبئة املوارد املالية  وتغطية عجز املوازنة العامة و ودعم العامل، كوهنا تعد أحد أ
  احتياجات التنمية االقتصادية بتمويل املشاريع التنموية، كبديل حالل متاح للسندات احملرمة شرعا، إذ بلغت اإلصدارات العاملية للصكوك
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تعد الصكوك هتدف الدراسة إلبراز دور الصكوك اإلسالمية يف متويل عجز امليزانية العامة، بعد اإلحاطة باجلوانب واألدبيات النررية لكل منهما، إذ  ملخص:
ويل املشاريع االستثمارية التنموية من اإلسالمية من أهم األدوات املالية اإلسالمية اليت بزت خالل العقود األخرية واليت أثبتت قدرهتا على تعبئة املوارد املالية ومت

حيث توصلت الدراسة لألمهية الكبرية للصكوك اإلسالمية كبديل شرعي خالل استعراض أهم التجارب العاملية الرائدة يف اجملال وحماولة االستفادة منها، 
 .2008زمة للسندات التقليدية لتمويل العجز يف املوازنة خاصة بعد قصور األساليب التقليدية بعد أ

 .العامة املوازنة عجز العامة، امليزانية اإلسالمية، الصكوكلكلمات املفتاح : ا
  H62؛  H61 ؛JEL  :G23تصنيف 

Abstract: The study aims to highlight the role of Islamic instruments in financing the general 
budget deficit, after taking note of the theoretical aspects and literature of each, as Islamic 

instruments are one of the most important Islamic financial instruments that have been established 
in recent decades and which have proven their ability to mobilize financial resources and finance 
Development investment projects through reviewing the most important world-leading experiences 

in the field and trying to take advantage of them, where the study found the great importance of 
Islamic instruments as a legitimate alternative to traditional bonds to finance the budget deficit, 

especially after the shortcomings of traditional methods after the crisis of 2008. 
Keywords: Islamic instruments; general budget; budget deficit. 
Jel Classification Codes : G23; H61; H62 . 
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، وحتتل ماليزيا الصدارة  عامليا بنسبة 2018عن عام   %0.12مليار دوالر أمريكي بنسبة منو فاقت  123.3مبلغ  2019بنهاية سبتمرب 
 مما سبق ميكننا طرح التساؤل اآليت:  .48.8%

 كيف سامهت الصكوك اإلسالمية يف متويل العجز يف املوازنة العامة؟ وما هي أهم التجارب الدولية الرائدة؟
االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي لعرض وحتليل خمتلف مفاهيم ومتغريات الدراسة، ومنهج دراسة احلالة عند استعراض  حيث مت      

 ، من خالل احملاور التالية.سالمية الرائدة يف اجملالالتجارب العاملية اإل
I.1- التأصيل النظري للصكوك اإلسالمية: 

 -1.1.I:ماهية الصكوك اإلسالمية 
 اإلسالمية ومشروعيتها:    هوم الصكوكمف -أ

 واملوجودات السيولة إدارة اعتبارات اإلسالمية تراعي املالية األدوات من جمموعة تطوير املالية باملؤسسات املاليون الفقهاء استطاع        

 املالية اهلندسة خالل من حتقق ما أبرز من واليت تعد واملديونية كبدائل الدائنية تتضمن عالقة أن دون اإلسالمية، املالية املؤسسات يف

 وهي الصكوك اإلسالمية. حيث تعرف:  اإلسالمية
 صكاكا   وجيمع ، َجك   معرب أصله ،ةللعهد يكتب الذي والصك  :منصور أبو قال وصكاك، صكوك ومجعه الصك : لغة -1-أ

 1كتبا . وأعطياهتم بنرزاقهم للناس يكتبون األفراد كان حيث خترج مكتوبة، كانت ألهنا ، صكاكا تسمى األرزاق وكانت وصكوكا ،

 تعرف على أهنا: :اصطالحا   -2-أ

 األسواق يف بيعها مث األصول، هلذه مضمونة للتداول قابلة إىل صكوك السائلة غري للدخل املدرة األصول من جمموعة حتويل 

  "2التداول ضوابط مع مراعاة املالية

 عن للمشروع الذمة املالية فصل ضرورة ذلك ويستلزم وجدت إن األرباح يف احلق ألصحابه ملكية أداة مما سبق ميكن القول بنن الصك

فالصكوك صيغ استثمار مت تطويرها من قبل املتخصصني لكي توفر اجلانب التمويلي املهم للمؤسسات املالية له  املنشنة للجهة املالية الذمة
 ط التجاري واالستثماري. اإلسالمية وهي متنوعة وتناسب معرم أوجه النشا

لقد أجاز اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصكوك بكافة مشروعية الصكوك اإلسالمية:  -3-أ
 ( صدر هبذا اخلصوص، ومستند جواز ذلك، أن الصك يصدر على أساس عقد من العقود الشرعية،17أنواعها ، واملعيار الشرعي رقم )

ة وعليه فإن إصدار الصكوك على أساس أي منها جائز شرعا، كما أجازها جممع حبوث األدوات املالية اإلسالمية التابع هليئة األوراق املالي
 3املاليزية.

 نذكرها يف العناصر اآلتية: اليت خصائص الصكوك: -ب
  حصة شائعة يف ملكية حقيقية؛ 
 يصدر على أساس عقد شرعي وينخذ أحكامه؛ 
 انتفاء ضمان املدير )املضارب أو الوكيل أو الشريك املدير؛ 
  تشرتك يف استحقاق الربح بالنسبة احملددة وحتم ل اخلسارة بقدر احلصة اليت ميثلها الصك ومينع حصول صاحبه على نسبة حمددة

 مسبقا  من قيمته االمسية أو على مبلـــــــغ مقطوع؛
 حتمل خماطر االستثمار كاملة؛ 
  األعباء والتبعات املرتتبة على ملكية املوجودات املمثلة يف الصك سواء كانت األعباء مصاريف استثمارية أو هبوطا  يف حتمل

 .القيمة، أو مصروفات الصيانة، أو اشرتاكات التنمني
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  4: ترهر من خالل:أمهيتها االقتصادية -ت
  الذاتية، وتوفري السيولة الالزمة للمؤسسات واحلكومات اليت حتتاج إليها؛تعد من األدوات التمويلية املهمة لتنويع مصادر املوارد 
  وجودها يثري األسواق املالية اإلسالمية ألهنا الطرف املكمل لألسهم، اجلناح الثاين للبورصة اليت من خالهلا تتحرك األموال حبرية

 وسهولة؛
 موية بدال من االعتماد على سندات اخلزينة، وأدوات الدين العام؛تليب احتياجات الدولة يف متويل مشاريع البنية التحتية والتن 
   تساعد على النهوض باالقتصاد اإلسالمي من الناحيتني النررية والعملية : أما نرريا  فهي ورقة مالية إسالمية متثل بديال  شرعيا

اليت تستكمل هبا حلقات االقتصاد اإلسالمي   للسندات احملرمة وتؤدي دورا  بارزا  يف تفعيل عمل األسواق املالية اإلسالمية
جبانب البنوك اإلسالمية وشركات التنمني اإلسالمية .وأما عمليا فإن وجودها يساعد على رفع احلرج الديين عن املستثمرين الذين 

 ال يتعاملون بالسندات كنداة لالستثمار لكوهنا من صور الربا احملرم .
 معقدة ومكلفة تكون ميكن أن وتنفيذها إجراءاهتا أن إال التصكيك، عملية حتققها اليت االقتصادية املنافع من بالرغم عيوهبا: -ث

  :وهى عملية التصكيك، عند مراعاهتا جيب االعتبارات بعض وهناك للوقت، ومستغرقة
  تكلفة تشمل فهي ذلك، تتعدى وإمنا ذاته حبد تكلفة التمويل فقط تشمل ال فالتكلفة مرتفعة التصكيك تكاليف تكون قد 

 هلا؛ والتوثيق الالزم والتنريم، اإلدارة وقت

  محاية على يعمل الذي القانونية التشريعات يف غياب خاصة كبريا ماليا   عبئا   يشكل قد والبشرية، اإلدارية اإلمكانيات توفري 

 البنوك أمام حقيقيا   عائقا   يشكل قد الذي األمر التصكيك، عمليات يف فرص التوسع تقليل إىل يؤدي وهذا املستثمرين،

  .5الصكوك كمصدر جمال يف اإلسالمية للدخول

 -2.1.Iالصكوك اإلسالمية:نواع أ 
  6خمتلفة للصكوك اإلسالمية لعل من أبرزها: أسس كثرية وعلى تصنيفات توجد         

-1.2.1.I مؤجرة أو عني موعود باستئجارها أو يصدرها : وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني صكوك ملكية املوجودات املؤجرة
 وسيط مايل ينوب عن املالك بغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة االكتتاب فيها وتصبح العني مملوكة حلملة الصكوك.

2.2.1.I- األنواع اآلتية تتخذ كوك ملكية املنافع:ص: 
 :تشتمل على نوعني : صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة -أ

  متساوية القيمة يصدرها مالك عني موجودة بنفسه أو عن طريق وسيط مايل بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرهتا من وثائق
 حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك.

  إعادة إجارهتا وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عني موجودة ) مستنجر ( بنفسه أو عن طريق وسيط مايل بغرض
 واستيفاء أجرهتا من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك.

: هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة -ب
 ة العني املوصوفة يف الذمة مملوكة حلملة الصكوك.واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح منفع

هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من طرف معني )كمنفعة  صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني: -ت
 التعليم من جامعة مسماة ( واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك.
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هي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من مصدر  صكوك ملكية اخلدمات من طرف موصوف يف الذمة: -ث
تسميتها ( واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها   موصوف يف الذمة ) كمنفعة التعليم من جامعة يتم حتديد مواصفاهتا دون

 وك.، وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصك
.2.1.I3-  :تضم كال من:أنواع خاصة من الصكوك اإلسالمية 

 وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك. صكوك السلم:  -أ
وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة ويصبح املصنوع مملوكا  صكوك االستصناع: -ب

 حلملة الصكوك.
 وثائق متساويـــــة القيمة يتم إصدارها لتمويل سلعــــة املراحبة وتصبح سلعــــــة املراحبة مملوكـــــــة حلملة الصكوك.  :صكوك املراحبة -ت
وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف إنشاء مشروع أو تطوير مشروع قائم أو متويل نشاط  ركة:صكوك املشا  -ث

على أساس عقد من عقود املشاركة، ويصبح املشروع أو موجودات النشاط ملكا حلملة الصكوك يف حدود حصصهم، وتدار 
 أو على أساس الوكالة باالستثمار. صكوك املشاركة على أساس الشركة أو على أساس املضاربة

 وثائق مشاركة متثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيني أحـــد الشركاء أو غريهم إلدارهتا. صكوك الشركة: -ج
 إلدارهتا.وثائق مشاركة متثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس املضاربة بتعيني مضارب من الشركاء أو غريهم  صكوك املضاربة: -ح
وثائق مشاركة متثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الوكالة باالستثمار بتعيني وكيل عن محلة  صكوك الوكالة باالستثمار: -خ

 الصكوك إلدارهتا.
 وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها يف متويل مشروع على أساس املزارعة  ويصبح :صكوك املزارعة -د

 حلملة الصكوك حصة يف احملصول وفق ما حدده العقـد
وثائق متساوية يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف سقي أشجار مثمرة واإلنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد  صكوك املساقاة: -ذ

 املساقاة  ويصبح حلملة الصكوك حصة من الثمرة وفق ما حدده العقد
مة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف غرس أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال وثائق متساوية القي :صكوك املغارسة -ر

 ونفقات على أساس عقد املغارسة  ويصبح حلملة الصكوك حصة يف األرض والغـــــــــرس.
.1.I3- 7التالية: الطرق بنحد اإلسالمية الصكوك تصدر :التصكيك طرق  

 مشروع إنشاء حنو مث توجه أوال املالية املوارد جلمع الصكوك هنا تصدر  املباشر أو العام التصكيك أو البسيط التصكيك طريقة  -أ

 السوق إسالمي يف متويل صيغة أساس على الصكوك طرح خالل من يتم وهذا العامة، واملرافق البنية التحتية مشاريع مثل معني، استثماري

 .التقليدي التوريق عن اإلسالمي التصكيك ما مييز الطريقة وهذه إجنازه، املراد للمشروع املال رأس االكتتاب حصيلة لتكون األولية،

 إىل القائمة األصول أو املشاريع حتويل لغاية تصدر الصكوكاملباشر:  غري أو اخلاص التصكيك أو املهيكل التصكيك طريقة -ب

 يف مث طرحها الصكوك، يف تتمثل متساوية وحدات إىل للدخل املدرة املعنوية أو املالية األصول خالل حتويل من يتم وهذا نقدية، سيولة
 .التقليدي التوريق أساس يُعد املفهوم ذاهو  األموال، جلذب املايل السوق

 تصكيك فهي:أما عن اجلهات اليت تتوىل عملية ال
إقليمية أو دولية هبدف متويل ميكن إصدار الصكوك بكافة أنواعها من قبل مؤسسات حكومية سواء كانت حملية أو  القطاع العام: -أ

 املشروعات الكربى ذات النفع العام مثل بناء اجلسور واملوانئ ومشاريع البنية التحتية واإلنتاجية... إخل
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ميكن إصدار الصكوك بكافة أنواعها من قبل األشخاص الطبيعيني واملعنويني هبدف احلصول على املوارد املالية  القطاع اخلاص: -ب
 املشاريع االقتصادية.الالزمة لتمويل 

ميكن إصدار الصكوك بكافة أنواعها من قبل اجلمعيات اخلريية واملؤسسات الوقفية اليت ال هتدف إىل حتقيق الربح  القطاع اخلريي : -ت
 فقط وإمنا هتدف أيضا  إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية مثل دور األيتام واملسنني واملستشفيات اخلريية.

.1.I4- 8طراف التصكيك: أ 
م  شركة املنشئ أو البادئ: -أ هي اجلهة املالكة لألصول املراد تصكيكها فهي إما أن تصدر الصكوك حلساهبا مباشرة هبدف استخدا

حصيلة اإلصدار يف متويل نشاطها )التصكيك البسيط ( وإما أن تبيع األصول إىل شركة التصكيك وهي: شركة ذات غرض خاص 
يف توسيع نشاطها )التصكيك املهيكل (، إذ تشرتي هذه الشركة األصول حمل التصكيك من الشركة املنشئ  لغرض استخدام السيولة

 لتتوىل عملية إصدار الصكوك وقد تكون وكيلة اإلصدار عن الشركة املنشئ على أساس عقد الوكالة باالستثمار.
املطروحة لالكتتاب العام يف األصول املصككة ويستحق املالك هم املستثمرون الذين يشرتون الصكوك  حامل الصك أو املستثمر: -ب

 االستثمار. والعائد عليه الناتج عن نشاط األصول املصككة خالل مدة  للصك أصل قيمته 
فمن املعلوم أن القوانني املنرمة لعملية التصكيك تشرتط ضرورة حصول األصول حمل التصكيك على  شركة التصنيف االئتماين: -ت

العاملية، وهي متثل وكاالت متخصصة مثل الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف االئتمانية ومقرها البحرين،  االئتمانيةتصنيف شهادة بال
والوكالة املاليزية للصنيف االئتمانية ومقرها ماليزيا. ويتحدد دورها يف تصنيف اإلصدارات املالية اليت تطرح يف األسواق املالية من 

 العادل للصكوك املصدرة وحتديد املخاطر اليت تنطوي عليها إضافة إىل تقومي كفاءة العميل.حيث حتديد السعر 
هو اجلهة اليت تنوب عن املصدر يف تويل عملية اإلصدار وتقوم باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة من دفع أقساط  وكيل اإلصدار: -ث

 عنه يف نشره اإلصدار. اإلطفاء والعوائد املستحقة يف مواعيدها مقابل أجر معني ويعلن
هو اجلهة اليت تنوب عن محلة الصكوك حيث تتوىل رعاية حقوق محلة الصكوك ورقابة تنفيذ اإلصدار مقابل أجر  مدير اإلصدار: -ج

 معني ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.
دير اإلصدار واالحتفاظ بالوثائق هو املؤسسة املالية الوسيطة اليت تتوىل محاية مصاحل محلة الصكوك واإلشراف على م أمني اإلصدار: -ح

 والضمانات وذلك على أساس عقد وكالة بنجر معني ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.
باقي الصكوك اليت مل يتم االكتتاب هبا وميكن أن تتعهد بدفع حقوق محلة  هو اجلهة اليت تتعهد باالكتتاب يف  متعهد الدفع: -خ

 تزام دون أجر ممن قدمه ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.الصكوك بعد حتصيلها شريطة أن يتم هذا االل
 : هو اجلهة اليت تقوم بنعمال االستثمار ويعني من قبل املصدر أو مدير اإلصدار ويعلن عنه يف نشرة اإلصدار.مدير اإلستثمار -د
 عايري الشرعية.هي اجلهة اليت تراقب مدى التزام جهة اإلصدار ومدير االستثمار بامل هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي: -ذ

-5.1.I :شروط التصكيك 
 نذكرها فيما يلي: تتطلب عملية التصكيك توافر جمموعة من الشروط         

  وجود أصول مملوكة للشركة املنشئة للتصكيك وأن تكون قادرة على توليد دخل بشكل منترم ومستمر، وعليه فاألصول اليت ختضع
 واليت ترهر يف امليزانية العمومية ملؤسسة املنشئ؛للتصكيك هي جمموعة معينة من املوجودات 

  أن تتمتع األصول املراد تصكيكها باجلاذبية بالنسبة للمستثمر وهذا يتطلب وجود جدارة ائتمانية يف األصول مثل انترام السداد
 ووجود ضمانات عينية؛

  حىت ميكن تسويقها؛أن تكون قيمة األصول املراد تصكيكها كبرية وأن تكون مدة استثمارها طويلة 
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 توافر الضوابط الشرعية يف مجيع مراحل عملية التصكيك ومن مث إخضاعها إىل إجازة هيئة الرقابة الشرعية باملؤسسة؛ 
 .وجود تشريعات قانونية وجهات رمسية لضبط عملية التصكيك وحفظ حقوق املتعاملني فيها 

I.2-عجز املوازنة العامة 
-1.2.I عجز املوازنة العامة: مفهوم 

 9عليه". يقدر ومل ضعف إذا عجز الشيء عن العجز الاللغة ينيت" مبعىن الضعف، فيق يف العجز لغة: -أ

املفهوم الذي يركز على إمجايل اإليرادات  "صندوق النقد الدويل العجز الكلي بننه حسب العامة املوازنة زعج يعرف اصطالحا: -ب
حدد مفهوم العجز اجلاري بزيادة النفقات اجلارية على اإليرادات اجلارية أي أنه ينحصر يف املوازنة العامة والنفقات العامة، يف حني  العامة
 .10"اجلارية
الفرق بني مجلة النفقات احلكومية واإليرادات احلكومية، غري أن حتديد طبيعة مكونات كل من اإليرادات "نه أ كما ميكن تعريفه على       

 11."العامة هو الذي يسمح بوجود مقاييس خمتلفة باختالف الغرض املراد قياس العجز املايل من أجلهالعامة والنفقات 
 عن العامة اإليرادات تعجز حيث العامة، من اإليرادات أكرب العام اإلنفاق فيها يكون اليت احلالة بننه ويف األخري ميكن القول 

 .العامة النفقات تغطية
-2.2.I العامة أنواع عجز املوازنة 
 :يلي ما نذكر منها العامة املوازنة يف العجز وصور أشكال تتعدد 

 .املوازنة قانون يتضمنه عجز السنة وهو بداية منذ واضح بشكل يرهر العجز : وهذااملسؤولة السلطات قبل من متوقع عجز -أ

املوازنة العامة أثناء السنة املالية بسبب وقد يسمى بالعجز احلقيقي أو املومسي أو النقدي والذي يقع يف :املؤقت الطارئ العجز -ب
التفاوت الكمي بني الدخل واخلرج الناتج عن سبب من األسباب الطارئة غري العادية أو بسبب خطن يف تقدير بعض عناصر املوازنة 

د فرتة زمنية قصرية العامة. وهذا النوع من العجز مؤقت يزول بزوال السبب الذي تسبب يف حدوثه وعادة تستطيع الدولة معاجلته بع
 12.قد تكون يف املوازنة القادمة وهذا العجز ميكن حدوثه يف االقتصاد اإلسالمي بسبب تنخر حصيلة الزكاة أو اخلراج أو اجلزية

: يرهر العجز اهليكلي نتيجة عيب يف اهليكل االقتصادي بسبب ظروف غري مواتية على شكل عجوز مالية ضخمة العجز اهليكلي -ت
تؤثر فيها احللول اليت تتبناها الدولة إلقامة التوازن. هذا النوع من أخطر األنواع إذ يشمل مجيع البىن االقتصادية للدولة، متتالية ال 

 ويرجع العجز اهليكلي إىل هيكل ومكونات املوازنة ذاهتا واليت تؤدي إىل زيادة العجز الفعلي عن العجز املقدر يف املوازنة نتيجة زيادة
  13يرادات وعدم جناح احلكومة يف ترشيد النفقات وعن تنمية املوارد املالية من خالل زيادة القاعدة الضريبية.النفقات عن اإل

اقتصادي ناجتة عن  يتمثل بسلسلة إجراءات تتخذها احلكومة عند تعرض االقتصاد إىل أزمة كساد العجز املقصود )املنظم(: -ث
  14املقصود. ىل زيادة إنفاقها وختفيض ضرائبها فيتولد العجزتدهور يف حجم الطلب الفعال مما يدفع احلكومة إ

-3.2.I أسباب عجز املوازنة العامة: 
 مها: هناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل حدوث عجز يف املوازنة العامة وهذه األسباب ميكن إمجاهلا يف بابني رئيسيني

 التالية: األسباب ألحد تعود النفقات زيادة أن جيد احلكومي اإلنفاق لطرق املتتبعالنفقات:  زيادة -أ

 ؛املشاريع إقامة وكذا للمواطنني األساسية احلاجات توفري ندرة من عليه يرتتب وماان السك عدد يف الطبيعية الزيادة 

 ؛واألجور الرواتب وخصوصا املدنية اخلدمة نفقات زيادة 

 ؛اخلارجي احلروب،والتهديد بسبب واألمنية الدفاعية األعباء زيادة 
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 ة؛املوازن يف العجز لتمويل املستخدم واخلارجي العام الدين خدمة أعباء تزايد 
 وفيضانات ...اخل قحط من الطبيعية كالكوارث  الطارئة الرروف. 

 متوقعة غري حالة نتيجة ذلك حيصل واخنفاضها،وقد اإليرادات قلة هو املوازنة يف العجز أسباب من الثاين السببقلة اإليرادات:  -ب
 15يلي: ما اإليرادات قلة عنها ينجم اليت احلاالت هذه ومن
  اخنفاض حصيلة الضريبة وخصوصا يف حاالت الركود االقتصادي؛ 

  عدم كفاءة وفعالية اجلهات املسؤولة عن مجع وحتصيل املال العام؛ 

  بيعية اليت تؤثر على االقتصاد اخنفاض مستويات الدخل وضعف النمو االقتصادي وخاصة عند حدوث احلروب والكوارث الط
 سلبا بسبب ختريب وسائل اإلنتاج وتعطلها؛

  املمولني للتهرب من دفع الضرائب؛ الضغط يف العبء الضرييب وفرض الضرائب غري العادلة حتدث نزعة عند كثري من 

  وتقضي على حوافز اإلنتاج  الرتاجع يف النشاط االقتصادي والتنمية بسبب فرض نسبة ضريبية عالية تثقل كاهل املستثمرين
  والتنمية واالستثمار، وجتعلهم يفقدون األمل يف حتقيق الربح.

-4.2.I اآلثار االقتصادية لعجز املوازنة العامة: 
صدار النقود يف اجملتمع سواء مت متويل العجز إمن أهم اآلثار احملتملة لعجز املوازنة هو ظاهرة التضخم اليت تتعزز من خالل زيادة  

خالل االقرتاض احمللي أو من خالل البنك املركزي، والثاين هو األثر الطارد أو التزامحي الذي يسببه التمويل بالعجز يف سلوك  من
 املؤسسات اخلاصة واالستثمارات اخلاصة واالستثمارات غري احلكومية، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

تباعها من قبل العديد من دول العامل، مما يسبب إنة من خالل خلق النقود يتم ن سياسة متويل عجز املواز إ: عجز املوازنة والتضخم -أ
ضغوطا تضخمية من خالل زيادة الكمية املعروضة من النقود وكلما ازدادت معدالت التضخم ازداد اإلنفاق احلكومي مبعدالت أسرع من 

ن إيرادات احلكومة بالقيم االمسية تعترب ثابتة يف املدى أبب يف ذلك والس، اإليرادات احلكومية، مما يدفع احلكومة إلصدار املزيد من النقود
ه القصري، ومن مث فان قيمها احلقيقية تنخفض يف مواجهة معدالت التضخم العالية. ويف الوقت ذاته، فان التزامات احلكومة املتمثلة يف أوج

ن اإلنفاق بالقيم االمسية يرتفع بالتزامن مع الزيادة يف األسعار. وحىت لو أاإلنفاق العام املختلفة غالبا ما تكون بالقيم احلقيقية، مما يعين 
حلقيقية متت مساواة اإليرادات العامة مع النفقات العامة يف املدى الطويل، فان هيكل التباطؤ يف آلية املوازنة احلكومية ختلق عجزا  بالقيم ا

 16وكذلك بالقيم االمسية يف ظل وجود التضخم.
ن ميتص ويستوعب نسبة وحصة كبرية من أن االقرتاض احلكومي لتمويل العجز ميكن إ: املوازنة ومزامحة القطاع اخلاصعجز  -ب

ىل تقليل اإلنفاق إن االقرتاض احلكومي الكثيف يرفع من سعر الفائدة وان سعر الفائدة العايل يؤدي أاملدخرات اخلاصة، والتخوف هو 
القطاع اخلاص، وعليه فان االقرتاض احلكومي لتمويل العجز يصعد من سعر الفائدة و خفض استثمار أاالستثماري اخلاص بعملية تقليص 

ىل تقليص النفقات االستثمارية اخلاصة. وهذا األثر حيصل على اغلب احتمال عندما يكون االقتصاد قريب من وضع إوبالتايل تعود 
 17.دخاراتن ارتفاع الدخل سوف يزيد حجم االاالستخدام التام وعندما تكون هناك فجوة كساد كبرية، فا

II -  جتارب بعض الدول يف متويل العجز يف املوازنة العامة باستخدام الصكوك اإلسالمية 
الصكوك اإلسالمية خالل تستخدم الصكوك اإلسالمية يف العديد من البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية يف أحناء العامل، حيث بلغ إصدار 

يف الشرق األوسط وآسيا، وبعض املؤسسات املالية غري مليار دوالر من قبل مؤسسات مالية إسالمية  40حوايل  2008-2005األعوام 
كما ميكن للحكومة االستفادة من إصدار الصكوك اإلسالمية يف متويل عجز املوازنة، وذلك من خالل: بناء .اإلسالمية مثل البنك الدويل
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، تلتها ماليزيا عام 1981وبناء املدن السكنية. وتعد األردن أول دولة أدخلت قانون الصكوك اإلسالمية عام املطارات والسدود واجلسور، 
 وتعد جتربة إصدار الصكوك جتربة رائدة يف كل من ماليزيا والسودان.1983
-1.II :التجربة السودانية 

خاصة يف جمال صناعة الصكوك اإلسالمية، واليت كانت من تعد جتربة إصدار الصكوك اإلسالمية يف السودان، جتربة رائدة ومميزة  
قة مع بني أهم أهدافها تعبئة املوارد لتمويل عجز املوازنة العامة، ومتويل األصول واملشاريع احلكومية التنموية، ويف نفس الوقت أداة متواف

صكوك املشاركة احلكومية )شهامة(،وصكوك  أحكام الشريعة اإلسالمية، وتتنوع إصدارات الصكوك اإلسالمية يف السودان،وتعترب
 . االستثمار احلكومية)صرح(، من أبرزها واليت تدخل أيضا كمصدر متويلي لعجز املوازنة العامة يف البلد

بناء على صيغة املضاربة بواسطة شركة  2003بدأ العمل بإصدار هذه الصكوك يف العام  18:صكوك االستثمار احلكومية )صرح( -أ
يف السوق األولية عرب الشركة وشركات الوساطة املالية املعتمدة، وتستخدم إيرادات هذه  هاالسودان للخدمات املالية ويتم إدارهتا وتسويق

فة. ويرتاوح أجل هذه الشهادات الصكوك يف متويل مشروعات البىن التحتية وقطاعات الصحة والتعليم واملياه يف واليات السودان املختل
سنوات. هتدف صكوك االستثمار احلكومية)صرح( إىل جتميع املدخرات الوطنية واإلقليمية وتشجيع االستثمار، إدارة السيولة 2– 6مابني 

يف املدخرات يف على مستوى االقتصاد الكلي عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة، تطوير أسواق رأس املال احمللية واإلقليمية، توظ
 .التمويل احلكومي ملقابلة الصرف على املشاريع التنموية، تقليل اآلثار التضخمية وذلك بتوفري متويل مستقر وحقيقي للدولة

 19ومن أهم مميزات ومسات صكوك صرح
 ( واإلستصناعواملراحبة  اإلجارةميثل الصك بعد استثمار أمواله موجودات قائمة وحقيقية مكونة من جمموعة من العقود 

 والسلم(؛

 92رباح على استثمارات الصندوق مبجموع عوائد عقود استثمارية ويتم توزيع األرباح بني رب املال )املستثمر( بنسبة حيدد األ 
 ؛% 8واملضارب )الشركة( بنسبة  %

 وراق املالية يف السوق الثانوية؛ميكن تسييلها عرب سوق اخلرطوم لأل 

  سنويا (؛ % 20 - %16تدفع األرباح دورية كل ثالثة ستة أشهر )بواقع 

 ميكن استخدامها كضمان من الدرجة األوىل للحصول على التمويل املمنوح من املصاريف التجارية السودانية؛ 

 حيمل كل صك من صرح قيمة مالية امسية حتسب بالعملة الوطنية وميثل نصيبا  من استثمارات الصندوق. 

خالله يتضح من يف السودان، والذي  2018و 2017موقف مبيعات شهادات االستثمار احلكومية )صرح( لعامي  ( يوضح1)اجلدول و 
شهادة بقيمة  10,524,097إىل  2017مليون جنيه بنهاية عام  819.5شهادة بقيمة  8,195,403ارتفاع عدد الشهادات املباعة من 

حيث ظل عدد الشهادات املباعة لبنك السودان كما هو دون تغيري  ،%28.4مبعدل  2018مليون جنيه بنهاية عام  1,052.4
شهادة بقيمة  2,228,092مليون جنيه، بينما ارتفع عدد الشهادات املباعة للمصارف من  327.3شهادة بقيمة  3,272,504

ع أيضا  عدد الشهادات املباعة للجمهور ، وارتف%69.3مليون جنيه مبعدل  377.2شهادة بقيمة  3,771,941مليون جنيه إىل  222.8
 مليون جنيه لنفس الفرتة. 101.5شهادة بقيمة  1,015,289مليون جنيه اىل  71.8 شهادة بقيمة 718,530من 
وتقوم على  1999هي أوراق مالية تصدر بواسطة وزارة املالية، وعرف أول إصدار هلا يف ماي (: صكوك املشاركة احلكومية )شهامة-ب

وهي ، جنيه وتوزع أرباحها سنويا 500صيغة املشاركة يف الربح واخلسارة بفرتة استحقاق سنة قابلة للتجديد، وتبلغ القيمة االمسية للورقة 
 وبالرغم من أن الغرض من إصدار هذه الشهادات هو مساعدة البنك املركزي يف إدارة.قابلة للتداول بني اجلمهور والبنوك واملؤسسات
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طاب السيولة، إال أهنا أصبحت خالل فرتة وجيزة أداة فعالة يف املسامهة يف متويل عجز املوازنة العامة، إذ تستطيع احلكومة من خالهلا استق
 20املوارد احلقيقية من اجلمهور بدال من اللجوء لالقرتاض من القطاع املصريف

 وترهر مميزات ومسات صكوك شهامة يف:
 ؛املوازنة وآلية إلدارة السيولة من قبل البنك املركزي متثل وسيلة لتمويل عجز 

 ؛متثل وسيلة لتجميع املدخرات القومية وتشجع املؤسسات واألفراد على استثمار فوائضهم وتساعد يف تطوير سوق النقد 

 ؛لمؤسسات املكونة للصندوقوهي عائدات حقيقية متثل األرباح التشغيلية والرأمسالية ل % 18 - 16هلا عائد مرتفع يرتاوح حاليا  بني 

 ؛هلا فرتة سريان حمددة بعام كامل 

 ؛تسجل الشهادات بنمساء من حيملها يف سجل خاص 

 قابلة للتحويل ويتم تداوهلا يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية؛ 

 تعرض عن طريق مزادات يف فرتات حمددة وحتكم عملية املزاد ضوابط حمددة. 

يف السودان، والذي  2018و 2017ات شهادات مشاركة احلكومة )شهادة( بنهاية كل من عامي موقف مبيع( 2)يوضح اجلدول      
مليون جنيه بنهاية عام  23,831.4شهادة بقيمة  47,662,866ع عدد شهادات مشاركة احلكومة )شهامة( املباعة من ا ارتفيرهر 
. استحوذت املصارف على النصيب %12.6مبعدل  2018مليون جنيه بنهاية عام  26,842.3شهادة بقيمة  53,684,603إىل  2017

، مث %8.3واجلمهور بنسبة  %32.0، تليها الشركات والصناديق بنسبة %59.8األكرب من شهادات مشاركة احلكومة )شهامة( بنسبة 
 .2018يف عام  %0.01بنك السودان املركزي بنسبة 

-2.II :التجربة املاليزية 
من  %47تعد ماليزيا أكرب سوق للصكوك، حيث تنيت يف املرتبة األوىل عامليا من حيث إصدار الصكوك،إذ متتلك ما نسبته  

. هذا وقد حققت التجربة املاليزية جناحا كبريا من حيث إصدار الصكوك لتمويل مشاريع البنية 2016القيمة اإلمجالية للصكوك مع هناية 
من هذه املشاريع من خالل إصدار الصكوك العاملية.بدأت سوق الصكوك يف ماليزيا سنة  % 75،إذ مت متويل حنو التحتية واملشاريع الصغرية

أصدرت شركة اخلزانة االستثمارية  1997من خالل شركة الرهن العقاري الوطنية املاليزية، ومن مث تتابع إصدار الصكوك،ففي سنة  1996
أصدرت والية سرواك املاليزية صكوك  2004مليون دوالر أمريكي وملدة مخس سنوات. ويف سنة  750التابعة للحكومة املاليزية ما قيمته 

مليون دوالر أمريكي وملدة مخس سنوات هبدف جتميع أموال الستخدامها يف تطوير مشاريع تنموية متنوعة،ويف السنة  350إجارة بقيمة 
بغرض إنشاء مشروع صحي.كما سنوات ( 10-3)متتد مدهتا مابني مليون رنقت ماليزي 425نفسها أصدرت صكوك استصناع بقيمة 

مليار رنقت ماليزي الستخدام حصيلتها يف إنشاء طريق ميتد من الشمال  1.130أصدرت يف العام نفسه أيضا صكوك استصناع بقيمة 
)بريهاد اإلسالمي(و)بريهارد  أصدر بنكي 2008إىل اجلنوب وملدة تصل إىل عشرين سنة وتعطي عائدا يدفع كل ستة أشهر. ويف سنة 

مليون دوالر أمريكي( ملدة أربعني  94مليون دوالر أمريكي( و)إجارة بقيمة  118االستثماري(صكوكا متعددة األغراض)مضاربة بقيمة 
والصيانة. كذلك يعد عاما مبوجب عقد امتياز محلت فيه احلكومة املاليزية شركة بروجيكلينتازين بريهاد مسؤولية اإلدارة والتصميم واإلنشاء 

مطار كواال ملبور منوذجا شهريا للمشروعات اليت قامت على فكرة الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا،حيث مت إصدار صكوك مدهتا عشر 
سنوات وبيعها مث شراء هذه الصكوك من قبل الدولة مرة أخرى يف نفس اللحرة وبنفس القيمة إلعادة ملكيته للدولة ولكن بعد عشر 

مليار  100تذهب فيها عائدات املطار حلملة الصكوك،وخالل هذه الفرتة متكنت الدولة من أن تستخدم األموال احملصلة وقدرها سنوات 
 دوالر أمريكي يف مشاريع تنموية خاصة يف جمال البنية التحتية.
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البنك املركزي، أو البنوك احلكومية، أو يقصد هبا الصكوك اليت تصدرها الدولة، أو الصكوك احلكومية املاليزية )القطاع العام(:  -أ
املؤسسات التابعة للحكومة أو املؤسسات شبه احلكومية، واليت تستخدم لتمويل أحد مشروعاهتا العامة، أو املشروعات اخلاصة بالبنية 

وها. وال تختلف الصك الذي تصدره التحتية، أو ألجل التنمية االقتصادية، أو االجتماعية، أو الصناعية، أو العجز يف املوازنة العامة أو حن
الدولة عن الصك الذي يصدره القطاع اخلاص من حيث األحكام الشرعية وحنوها، سوى ما تخص املصدر وبعض األغراض اليت تتوخاها 

االستثمار احلكومي وأصدرت احلكومة املاليزية شهادات .الدولة،باعتبارها املسؤول األول عن اجلوانب االقتصادية،واملشاريع اخلدمية،وغريها
"GIC " وعرفت باإلصدارات االستثمارية م1983واليت كانت من أوائل الشهادات املصرفية الصادرة من احلكومة املاليزية سنة .

احلكومية،وهي شهادات استثمارية مت تطويرها وفق مبدأ القرض احلسن،كخطوة ملساندة حركة األعمال املصرفية يف ماليزيا،والغرض من 
هذه الشهادات هو حصول احلكومة على األموال الالزمة لتمويل إنفاقها على املشاريع التنموية، وقيمة العائد على هذه الشهادات إصدار 

بالثمن ال حيدد مسبقا. وحاليا يقوم البنك املركزي املاليزي بطرح االستثمارات احلكومية اجلديدة املستندة على الربح فقط، وفقا ملبدأ البيع 
  21نداة إضافية، وقد سامهت هذه الطريقة يف تطوير صكوك احلكومة املاليزية، وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف السوق املاليزي.اآلجل ك

بليون رنغيت  81.03من  تارتفع واليت، 2018و 2017يوضح إصدارات الصكوك احلكومية يف ماليزيا لكل من السنتني  (3)اجلدولو  
، كما نالحظ أن نسبة الصكوك إىل إمجايل السندات 2018بليون رنغيت ماليزي خالل سنة  127.22إىل  2017ماليزي خالل سنة 

 أي تقريبا النصف وهي نسبة معتربة. 2018خالل سنة  %45.35وارتفعت إىل  2017خالل سنة  %41.97والصكوك كانت 
  22مسامهة الصكوك اإلسالمية يف متويل مشاريع التنمية االقتصادية: -ب

 1996دور الصكوك اإلسالمية يف توفري التمويل ملختلف القطاعات االقتصادية مباليزيا خالل الفرتة املمتدة جانفي  (4)يوضح لنا اجلدول 
 446إصدار،يليه قطاع اخلدمات املالية بـ  787يرهر أن القطاع احلكومي هو األكثر إصدارا للصكوك بـ ، حيث 2014إىل غاية سبتمرب 

،بينما باقي العدد يتوزع على خمتلف القطاعات من اتصاالت وخدمات ورعاية صحية إصدار352إصدار يف حني قطاع املواصالت حوايل 
 .بنسب متفاوتة وهذا من حيث عدد اإلصدارات وليس القيمة املالية

ل املشاريع التنموية االقتصادية كما تشري وجتدر اإلشارة إىل أن عدد إصدارات الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا لغرض متوي          
، وهو رقما كبريا خاصة إذا ما قورن بعدد إصدارات الصكوك يف 2013إصدارا وهذا خالل سبتمرب  2438الدراسات والتقارير قد ارتفع إىل 

ألول عامليا يف عدد إصدارات الصكوك دول أخرى كاإلمارات العربية املتحدة والعربية السعودية وإندونيسيا،وبالتايل حتتل ماليزيا املركز ا
من القيمة اإلمجالية الكلية إلصدارات  % 66.5دوالر أي ما نسبته  مليون324.576.9بقيمةلغرض متويل املشاريع االقتصادية وذلك 

ر أمهية الصكوكمليون دوالر، وهو ما يفس 488.472الصكوك اإلسالمية يف العامل املوجهة لتمويل املشاريع التنموية واليت تقدر بـ 
اإلسالمية يف ماليزيا واعتمادها الكبري عليها يف متويل اقتصادها والنهوض به وكذا اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة املاليزية  

  23لتطوير الصكوك اإلسالمية
3.II- 24:تجربة اإلماراتيةال  

تصدرت سوق التمويل اإلسالمية يف املنطقة،  إذتلعب دولة اإلمارات دورا قياديا وإقليميا يف جمال صناعة الصريفة اإلسالمية،  
إصدار  63مليار دوالر تخص  43وبرزت يف طليعة دول العامل ودول جملس التعاون اخلليجي من حيث إصدار الصكوك، والذي بلغ حوايل 

من القيمة اإلمجالية العاملية إلصدارات الصكوك حبسب البلد، وهبذا احتلت  %09(، تعكس ما نسبته 2013-2001للفرتة املمتدة ما بني )
شبه اإلمارات املرتبة األوىل خليجيا وعربيا والثانية عامليا بعد ماليزيا، نتيجة اإلصدارات الكبرية اليت طرحتها شركات ومؤسسات حكومية و 

 يف قطاع اخلدمات املالية والتطوير العقاري. حكومية، تركزت بالدرجة األوىل
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وسنركز يف هذا العرض على جتربة إمارة ديب، باعتبارها الرائدة يف هذا اجملال، خاصة وأهنا تسعى لتصبح عاصمة االقتصاد اإلسالمي. 
 فيما يلي: هاوميكن إجياز 
 مليارات دوالر عن طريق بنك  3.5رة بديب بصكوك قيمتها متويل املشاريع التوسعية الكبرية ملؤسسة املوانئ واجلمارك واملنطقة احل

 ديب اإلسالمي؛

  قامت حكومة ديب ممثلة بدائرة الطريان املدين بالتوقيع مع ستة بنوك إسالمية حتت إدارة بنك ديب اإلسالمي إلصدار صكوك
 ؛مليار دوالر مت تغطيتها بالكامل من أجل متويل توسعة مطار ديب 01إجارة إسالمية حبجم 

  جنحت يف إصدار صكوك بقيمة  2006، ويف عام 2002مليون دوالر سنة  100قامت شركة تربيد بإصدار صكوك إجارة حبجم
 مليون دوالر؛ 250

  مليون دوالر؛ 550إصدار صكوك إجارة لطريان اإلمارات بقيمة 

  مليون دوالر. 205إصدار صكوك استثمار لشركة أمالك اإلماراتية حبجم 

مليار دوالر عن طريق صكوك إسالمية مصدرة بواسطة  3.5جنحت شركة خنيل العقارية يف احلصول على متويل مببلغ  ويف نفس اإلطار
باركليز كابيتال وبينك ديب اإلسالمي، وستستخدم "خنيل" حصيلة إصدار الصكوك لتمويل مشاريع يف ديب اليت تقود طفرة الستثمارات 

 البناء واملشاريع العقارية يف اخلليج.
III. اخلالصة : 

تعد الصكوك اإلسالمية أحد أهم األدوات التمويلية الناجحة يف متويل املشاريع االستثمارية االقتصادية وعجز املوازنة العامة، ومن         
 خالل دراستنا توصلنا إىل النتائج اآلتية:

 تعتمد الصكوك اإلسالمية على مبادئ الشريعة اإلسالمية اخلاصة بتنمية املال؛ 
 تعد من أهم أدوات تغطية العجز يف املوازنة بتحويل رؤوس األموال من بعض املشاريع احلكومية إىل صكوك مث بيعها للجمهور؛ 
 تعد بديال عن السندات احملرمة شرعا يف متويل التنمية االقتصادية ومنه سد العجز يف املوازنة؛ 
 تساهم يف زيادة استقطاب رؤوس األموال للدول؛ 
 م بتسهيل عملية استثمارها يف الوجهات الصحيحة ويف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي.تنوعها ساه 

 أما التوصيات فنوجز أمهها يف: 
 زيادة توجيه الدول حنو الصكوك اإلسالمية كبديل متاح أما الدول خاصة اإلسالمية؛ 
 زيادة نشر ثقافة التعامل بالصكوك اإلسالمية يف وسط اجملتمعات واملؤسسات؛ 
 العمل على سن القوانني والتشريعات املنرمة لعملية التصكيك؛ 
  العمل على االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف استعمال الصكوك اإلسالمية يف متويل عجز موازناهتا واالبتعاد عن األساليب

 التقليدية، مع االبتعاد على سلبياهتا؛
  مزاياها.العمل على تنويع الصكوك اإلسالمية لالستفادة من 
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 مالحق:  -
 

 يف السودان  2018و 2017: مبيعات شهادات االستثمار احلكومية )صرح( لعامي(1اجلدول )
 الوحدة: مليون جنيه سوداين

 اجلهة
2017 
 

 %معدل التغري  2018

عدد الشهادات 
 املباعة

عدد الشهادات  %املسامهة  القيمة
 املباعة

 
 القيمة

املسامهة 
% 

عدد الشهادات 
 املباعة

 القيمة

 0.0 0.0 31.1 327.3 3,272,504 39.9 327.3 3,272,504 بنك السودان املركزي
 69.3 69.3 35.8 377.2 3,771,941 27.2 222.8 2,228,092 املصارف

 24.7 24.7 23.4 246.4 2,464,363 24.1 197.6 1,976,277 الشركات والصناديق

 41.4 41.4 9.6 101.5 1,015,289 8.8 71.8 718,530 اجلمهور
 28.4 28.4 100 1,052.4 10,524,097 100 819.5 8,195,403 اإلمجايل 

 .79ص ،التقرير السنوي الثامن واخلمسون(، 2018)بنك السودان املركزي،  :املصدر
 يف السودان  2018و 2017( لعاميشهامة: مبيعات شهادات االستثمار احلكومية )(2اجلدول )

 جنيه سوداينالوحدة: مليون 

 اجلهة
2017 
2017 
2017 

 %معدل التغري  2018
عدد الشهادات 

املسامهة  القيمة املباعة
% 

عدد الشهادات 
 املباعة

 
 القيمة

املسامهة 
% 

عدد الشهادات 
 القيمة املباعة

 (99.8) (99.8) 0.01 4.0 8,000 39.0 2,141.1 4,282,235 بنك السودان املركزي
 37.0 37.0 59.8 16,039.4 32,078,869 49.1 11,708.3 23,416,587 املصارف

 19.4 19.4 32.0 8,580.7 17,161,344 30.2 7,188.8 14,377,718 الشركات والصناديق
 (20.6) (20.6) 8.3 2,218.2 4,436,390 11.7 2,793.2 5,586,326 اجلمهور

 12.6 12.6 100.0 26,842.3 53,684,603 100.00 23,831.4 47,662,866 اإلمجايل 
 .77ص، التقرير السنوي الثامن واخلمسون(، 2018)بنك السودان املركزي، : املصدر

 2018و 2017إصدارات الصكوك احلكومية يف ماليزيا لكل من السنتني : (3اجلدول )
 2018 2017 رينغيت ماليزي(جمموع اإلصدارات )بليون 

 127.22 81.03 إصدار الصكوك 
 280.48 193.06 والصكوكإمجايل السندات 

 %45.35 %41.97 نسبة الصكوك إىل إمجايل السندات والصكوك

 .165صالبيانات واإلحصائيات واألنشطة،  ،5اجلزء  (، 2018)التقرير السنوي هليئة األوراق املالية املاليزية،: املصدر

 2014-1996الفرتة توزيع الصكوك املاليزية حسب القطاعات االقتصادية خالل : (4اجلدول )
 النسبة كمية الصكوك مليار دوالر عدد الصكوك املصدرة القطاع

 63.63 287.02 787 املؤسسات احلكومية
 11.46 51.71 446 اخلدمات املالية

 6.22 28.06 352 املواصالت
 2.09 9.43 108 االتصاالت

 0.72 3.26 56 اخلدمات
 0.34 1.55 74 الرعاية الصحية

 0.22 1.03 11 التعليم
 0.15 0.72 31 السلع االستهالكية

 15.13 68.25 1445 قطاعات أخرى

 100 451.03 3.310 اإلمجايل
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  ملخص:
اليت  تنمويةاملشاريع ال مويللتك القطاع اخلاص اجلزائر، وبروز العجز الذي تعانيه موازناهتا، أدى لربوز ضرورة التوجه إلشراتطور األوضاع املالية واالقتصادية يف    

ن إجناز املشاريع التنموية يتعني العمل على إجنازها. فإن عملية التنمية االقتصادية أو اجتماعية تتطلب تكامال بني موارد وطاقات القطاعني العام واخلاص مبا يضم
 وتشغيلها وتطويرها مبا حيقق منفعة كال القطاعني.

  عام. ؛خاص ؛تنمية، قطاع ؛شراكة ؛عقداح : لكلمات املفتا
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Abstract:  
The financial and economic development in Algeria has increased the need to involve the 

private sector to fund the development projects. The economic and social development requires the 
cooperation and the integration of resources and energies of both public and private sectors in a 
way to ensure the realization of development projects, their operation and improvement to the 
benefit of both sectors. 
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I-  : تمهيد  

ملا كان االعتماد على اجلباية البرتولية احملرك األساسي لعجلة التنمية داخل الدول اليت تعتمد موازناهتا العامة أساسا عليه كما هو           
البحث واليت أصبحت من أهم املشاكل االقتصادية املعاصرة اليت أثارت جدال، واهتم الباحثون بتحديد أسباهبا و  احلال يف اجلزائر وغريها،

رهان جتسيد تنمية فعلية مستدامة داخل الدولة مرهونا دائما مبدى استقرار أسعار  ألن ذلك جيعل 1عن كطريق لتمويل العجز املايل،
اد البرتول، األمر الذي يطرح دائما حتديات يف جتسيد الربامج التنموية املسطرة كلما اخنفضت أسعار البرتول، ومن هنا كان البد من االعتم

 آليات أخرى من شأهنا أن تضمن تفعيل الدور التنموي للدولة بصفة عامة واالرتقاء باالقتصاد الوطين بعيدا عن قطاع احملروقات. على
من الطرق اليت يعول عليها يف جتسيد الدور التنموي الذي تسعى إليه الدولة هو االعتماد على تكامل إمكانيات وقدرات 

خلاص، اليت جتسدها عقود الشراكة اليت بدأت تنتشر بشكل كبري على املستويني الدويل والوطين كإحدى وخربات كل من القطاعني العام وا
وتوفري  اآلليات اليت يعول عليها يف متويل املشاريع التنموية من مرافق عامة وبنية حتتية، وبدرجات متفاوتة حسب التأطري لقانوين هلذه العقود

 ا وتفادي اإلشكاالت اليت ميكن أن تقف حائال أمام فعاليتها.البيئة القانونية الالزمة لنجاحه
على الرغم من أن هناك تباينا بني الدول يف أسباب التوجه لعقود الشراكة، إال أنه ميكن القول أن أمهها هو حتقيق التنمية، فوقتنا 

ردها دون أن تعول على القطاع اخلاص كشريك هذا يشهد رهانات وحتديات خمتلفة ال ميكن ألي منها أن تتمكن من حلها وجتاوزها مبف
 فعال يف ذلك، وعلى الرغم من أمهية إشراك القطاع اخلاص ملواجهة حتديات حتقيق التنمية املستدامة، إال أنه البد من توفري نظام قانوين

التحديات اليت ما زالت تواجه هذا  متكامل يوجه هذه الشراكة لتحقيق ذلك، يف خمتلف العقود اليت تشكال صورا هلذه الشراكة، مقلال من
 التوسع وبدرجات متفاوتة من دولة ألخرى.

نظرا للتطورات االقتصادية يف اجلزائر واليت حتتم عليها إجراء مراجعة ألولوياهتا االقتصادية من أجل النهوض باالقتصاد وحتقيق 
ارج قطاع احملروقات، واليت ميكن أن تكون عقود الشراكة التنمية، كان لزاما عليها خلق آليات جديدة لالضطالع بدورها التنموي خ

 سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية حماولة اإلجابة عن اإلشكالية التالية: كيف ميكن أن تكون عقود الشراكة أداة أحدها، ومن هنا 
 ميكن أن تستخدمها اجلزائر لتمويل عجز ميزانيتها؟ 

عجز امليزانية العامة، ونتناول يف الثاين مفهوم   دراستنا ألربعة حماور نتناول يف أوهلا مفهوملإلجابة عن اإلشكالية السابقة نقسم 
يف احملور عقود الشراكة ونشأهتا، ونتناول يف احملور الثالث أمهية االعتماد على عقود الشراكة لتحقيق التنمية وجتاوز العجز املوازين، ونتناول 

 ر وذلك على النحو التايل:األخري متطلبات جناحها يف اجلزائ
I.1- مفهوم عجز امليزانية العامة: 

يعد عجز امليزانية من أكرب املشاكل اليت تواجهها اقتصاديات دول العامل، وينتج عنها الكثري من التأثريات على خمتلف املؤشرات 
ونربز يف هذا احملور  2وليس من السهل حتديده، االقتصادية الكلية، ويعتربها بعض االقتصاديني خخطأ مفرتضا من الصعب جتنبه ومعاجلته

 تعريفها وكذا أسباب تطور عجز امليزانية يف اجلزائر على النحو التايل:

 تعريف عجز امليزانية العامة .1

لعامة عرف عجز امليزانية العامة بأنه:" تلك احلالة اليت يكون فيها اإلنفاق العام أكرب من اإليرادات العامة، حيث تعجز اإليرادات ا
 3عن تغطية النفقات"، كما عرفت أيضا بأهنا:" تلك الوضعية اليت تكون فيها النفقات العامة أكرب من اإليرادات العامة".

عرف أيضا بأنه:" الفرق بني اإليرادات العامة النفقات العامة، وهو هبذا يعادل الفرق بني مدخرات احلكومة واستثماراهتا، أي 
  4رى نقول ان هناك عجز يف امليزانية العامة عندما تتجاوز النفقات العامة للدولة إراداهتا العامة".فجوة املوارد، وبصورة أخ
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عرف عجز امليزانية أيضا على حسب أنواعه عجز تقليدي يقصد به:" الفرق بني إمجايل النفقات واإليرادات احلكومية باستثناء 
لب القطاع احلكومي من املوارد والذي جيب متويله باالقرتاض، ويقاس هذا النوع املديونية"، وعجز جاري يقصد به:" يعرب عن صايف مطا

من العجز بالفرق اإلمجايل بني أنواع اإلنفاق واإليرادات العامة لكل اهليئات احلكومية مطروحا منه اإلنفاق احلكومي املخصص لسداد 
تطلبات اقرتاض احلكومة والقطاع العام خمصوما منه خدمة الدين وعجز تشغيلي يقصد به" يكون العجز مساويا مل 5الديون املرتاكمة"،

  6العام، الذي يعوثالثاض حاملي سندات املديونية احلكومية عن التضخم الفعلي".
نشري هنا إىل أن التعاريف اليت أوردت لعجز امليزانية ميكن تقسيمها لقسمني، تعاريف ركزت على املفهوم املايل احلسايب وتعاريف 

  7ركزت على املفهوم االقتصادي واالجتماعي نفصل يف ذلك على النحو التايل:أخرى 
 املنظور املايل احلسايب: 1-1

 عجز امليزانية هو زيادة نفقاهتا على إيراداهتا، شريطة أن تدخل يف امليزانية مجيع إيرادات الدولة ونفقاهتا املالية.
 املنظور االقتصادي االجتماعي: 1-2

ر فالعجز يف امليزانية يتمثل يف اآلثار السلبية اليت تنجم عن السياسة املالية املتبعة وعن املنهج املتبع يف إعداد وفق هذا املنظو 
زين ميكن أن امليزانية وعملية تنفيذها، وهذا عندما تكون النتائج املتحققة من وراء امليزانية والسياسة سلبية أكثر منها إجيابية، وفيما بني العج

 قة طردية أو عكسية، فليس عجز امليزانية املايل احملاس ي مالزما لثآثار السلبية االقتصادية واالجتماعية.تكون العال
 بناء على ما سبق فاملفهوم العام لعجز امليزانية العامة للدولة، ميثل الفرق بني مجلة النفقات احلكومية واإليرادات احلكومية، غري أن

رادات العامة والنفقات العامة، هو من يسمح مبوجود مقاييس متعددة وخمتلفة باختالف الغرض املراد حتديد طبيعة مكونات كل من اإلي
 قياس العجز املايل.

 أسباب تطور عجز امليزانية يف اجلزائر .2

يزانية بسبب تزايد تدخل الدولة يف االقتصاد ظهر ارتفاع تأثري السياسة املالية على املتغريات االقتصادية الكلية، فأصبحت امل
عامة للدولة أداة رئيسية لتوجيه هذه املتغريات للمسارات اليت حتقق االهداف االقتصادية، وهنا حل التوازن االقتصادي كهدف ال

  8حمل التوازن املايل، أي ضحي بالتوازن املايل لتحقيق التوازن االقتصادي.
النظر عن املصطلح فإىل جانب ما سبق اإلشارة إليه فعجز  اجلزائر باعتباها إحدى الدول السائرة يف النمو، أو النامية بغض

 موازنتها العامة يرجع ألسباب عديدة نوجزها يف النقاط التالية:
 العوامل املؤدية لزيادة النفقات العامة: 2-1

 قد يرجع العجز املوازين لتزايد يف حجم اإلنقاق وجتاوزها حلجم اإليرادات وذلك ألسباب عديدة منها:
تتسبب األزمات االقتصادية يف نفض موارد الدولة نتيجة لضعف قدرة األفراد على تأدية التزاماهتم املالية، وهنا  االقتصادية: األزمات -

 .الية ولدفع عجلة النشاط االقتصاديعلى الدولة زيادة حجم اإلنفاق العام لتغطية األثار اليت ترتبها األزمات امل

هور القيمة الشرائية يتسبب يف زيادة االنفاق العام، وكما اشتدت وترية ذلك يكون هناك عجز تد التضخم وتدهور القيمة الشرائية: -
 يف ميزانية الدولة.

زيادة اإلنفاق العسكري لدواعي محاية األمن داخل الدولة ومواجهة التهديدات االمنية اخلارجية أدى لزيادة  تزايد اإلنفاق العسكري: -
  9ة لذلك، كان من األوىل توجيهها لتحقيق متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية...اح.التوجه للتسلح وختصيص أموال كبري 

 ارتفاع أعباء الدين العام الداخلي واخلارجي املستعمل لتمويل العجز املوازين. -
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 متويل شركات القطاع العام. -

 : العوامل املتعلقة برتاجع اإليرادات2-2
 ملا يلي:ميكن ارجاع أسباب تراع إليرادات 

االمر موجود يف غالبية الدول النامية، وأرجع ذلك ألسباب كثرية على غرار: اخنفاض مستوى  :اختالل وضعف يف احلصيلة الضريبية -
الدخل القوين ونصيب الفرد منه بشكل عام، وعدم خضوع أصحاب الدخول املرتفعة للضرائب بسبب نفوذهم السياسي 

 واالقتصادي...اخل.

لوحظ يف الدول النامية ارتقاع يف نسبة الضرائب على االنتاج واالستهالك واالنفاق والتجارة اخلارجية،  هليكل الضريين:االختالل يف ا  -
 عكس الدول املتقدمة اليت تعتمد على ضرائب الدخل من العمل، أو الربح من امللكية، أو فوائد الثروة على رأس املال.

ه يضعف موارد الدولة، ضف لذلك غياب العدالة الضريبية فغالبا ما تركز اجلباية على مجود النظام الضرييب وعدم تطوره وتعقيد -
 أصحاب الدخل الضعيف,

 ضعف اجلهاز اإلداري: ارتفاع نسبة التهرب الضرييب  -

  10املستحقات املالية املتأخرة الدفع للدولة. -

I.2-  مفهوم عقود الشراكةPPP اونشأهت: 
على غرار عقود البوت من األنظمة احلديثة اليت تربز فكرة مشاركة القطاع   PPP لقطاع اخلاصتعد عقود الشراكة بني الدولة وا

 اخلاص يف مشروعات الدولة وختفيف األعباء املالية عن ميزانياهتا العامة يف كل من الدول النامية واملتطورة على حد سواء، وهي اآلن يف
لعالقاهتا التعاقدية العامة، وتشجيع التعاقد بني القطاعني العام واخلاص من أجل تطوير  فرنسا اآللية اليت من خالهلا يتم إدخال املرونة

 نربز التعاريف اليت أوردت هلا، وأنواعها ونشأهتا على النحو التايل: 11مرافقها العامة،
 PPPتعريف عقود الشراكة  .1

شخاص القانون العام إىل أحد أشخاص القانون عرفت الشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص بأهنا:" عقد يعهد مبقتضاه أحد أ
 اخلاص القيام مبهمة تتعلق بتمويل مشروع من مشروعات املرفق العام وإدارهتا واستغالهلا وتشغيلها وصيانتها تبعا لذلك، طوال مدة العقد

 مقابل جعل مادي تدفعه إليه جهة اإلدارة بشكل متتايل طوال مدة العقد."
ا:" نوع من املؤازرة والتعاون بني القطاع اخلاص الذي يقوم يف األساس على بتمويل املشروع املتعلق عرفت عقود الشراكة بأهن

ة باملرفق العام واستغالله وإدارته وترد جهة اإلدارة هذه الكلفة عن طريق املبالغ اليت تدفعها له مقابل احلصول على عوض مايل يأخذ صور 
  12."واإلنشاءات اليت يقيمها املتعاقد وما يبذله من غاية إلجنازهاإجيار يرتبط أحيانا بطبيعة االستثمار 

بأهنا:" تعاون حول مشروع مشرتك للدولة وأحد فروعها من جهة مع شركات خاصة من جهة  LIGNIÈRE Paulعرفها 
  13.أخرى"

عقود اإلدارية، لتوافرها على خصائص يعاب على التعاريف السابقة أهنا مل حتدد الطبيعة القانونية لعقود الشراكة، وهي كوهنا من ال
 العقود اإلدارية وتعلقها أساسا باملرافق العامة.

 En France, Adoptée sur le fondement de la loi N° 2003-591 du 2 Juillet 2003 habilitant le 
gouvernement à simplifier le droit, l’ordonnance N° 2004-559 du 17 Juin 2004 définit les contrats 
de partenariat comme des contrats administratifs par les quels la personne publique confie à un tiers, 
pour une durée déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des 
modalité de financement retenues, une mission globale relative au financement d’investissements 
immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction  ou 
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transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur 
exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d’autre prestations de services concourant à 
l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.14 

د أشخاص القانون اخلاص القيام عرف عقود الشراكة أيضا أهنا:" عقد إداري يعهد مبقتضاه أحد أشخاص القانون العام إىل أح 
العقد مبهمة إمجالية تتعلق بتمويل االستثمار املتعلق باألعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارهتا واستغالهلا وصيانتها طوال مدة 

ا إليه بشكل جمزأ طوال مدة الفرتة احملددة يف ضوء طبيعة االستثمار أو طرق التمويل يف مقابل مبالغ مالية تلتزم اإلدارة املتعاقدة بدفعه
15.التعاقدية"

  
عرفت عقود الشراكة بأهنا:" الشراكة هي إحدى مشروعات األعمال اليت يشارك فيها أو ميتلكها طوقان أو أكثر من دوليتني 

تتعدى إىل املشاركة يف التسيري خمتلفتني أو متعاملني اقتصاديني بصفة دائمة، وال تقتصر هذه الشراكة فقط على املشاركة يف رأس املال، بل 
سواء املؤسسة واإلدارة واملسامهة يف اإلنتاج والتوزيع يف رأس املال، بل تتعدى إىل املشاركة يف التسيري واإلدارة واملسامهة يف اإلنتاج والتوزيع 

  16املعنية بالشراكة أو املؤسسات األخرى".
إنشاء املرفق العام وإدارته واستغالله هو اهلدف الرئيسي، لكن ليس هناك  حقوق امللكية الفكرية ليست حمال لعقود الشراكة، بل

، مانع من أن تتولد مبناسبة تنفيذ هذا النوع من العقود حقوق ملكية فكرية باعتبارها من عقود نقل التكنولوجيا السيما يف الدول النامية
  17اقدة أو املتعاقد.والعقد هو من حيدد مضمون احلقوق اليت ستؤول جلهة اإلدارة املتع

 Private Financeيعد هذا العقد أحد الصور املستحدثة يف القانون اإلداري االقتصادي، ويسمى يف القانون االجنليزي بـ 

Initiative (PFI) ، ويف القانون الفرنسي بـPartenariat Public Prive ((PPP. 
كة على غرار املشرع املصري الذي عرفه يف املادة األوىل من قانون هناك بعض التشريعات املقارنة من قامت بتعريف عقود الشرا 

تنظيم مشاركة القطاع اخلاص يف مشروعات البنية األساسية واخلدمات واملرافق العامة بأنه:"عقد تربمه اجلهة اإلدارية مع شركة املشروع 
  18من هذا القانون". 2ة وتعهد إليها مبقتضاه بالقيام بكل أو بعض األعمال املنصوص عليها يف املاد

عرفها املشرع املغريب بأهنا:" عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص عقد حمدد املدة، بعهد مبوجبه شخص عام إىل شريك 
ية أو خاص مسؤولية القيام مبهمة شاملة تتضمن التصميم الكلي أو اجلزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة أو استغالل منشأة أو بنية حتت

  19تقدمي مخات ضرورية لتوفري مرفق عمومي".
من قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بأنه:" اتفاق الشراكة الذي يربم بني أي وزارة  2عرفها املشرع األردين  يف املادة 

ة بالكامل للحكومة أو اليت تسامهفيها أو دائرة أو مؤسسة رمسية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو جملس أو سلطة أو بلدية أو شركة مملوك
، وأي من جهات القطاع اخلاص والذي حتدد فيه الشروط واألحكام واإلجراءات وحقوق %50)اجلهة احلكومية( بنسبة ال تقل عن 

  20والتزامات الطرفني وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه".
 أنواع عقود الشراكة .2

ذا النوع من العقود يتوىل املستثمر مهام إقامة املشروع ومتلكه واستغالله لفرتة حمددة، خالهلا تكون يف ه BOOT تعريف عقد
عائدات املشروع له، ويف النهاية ينقل ملكية املشروع للطرف األول دون مقابل أو مبقابل متفق عليه..."، وترتاوح مدة هذا النوع من 

ئيسي من ذلك هو ختفيف العبء املايل عن ميزانية الدولة مع السماح بتطوير هذه املشروعات سنة، واهلدف الر  30إىل  10العقود ما بني 
  21.من خالل ما ميلكه القطاع اخلاص من كفاءة عالية
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حيث تقوم احلكومة بطرح املشروع  BOTأحد أساليب اخلوصصة الكاملة ولكن بنفس إجراءات  بأنه:" BOOعرف عقد 
ص مث تقوم الشركة الفائزة )شركة املشروع( بتملك املرفق وتشغيله على أن تتحمل الشركة كافة املخاطر للمنافسة من قبل القطاع اخلا

  22.التجارية ويكون للدولة حق املراقبة واملتابعة، وقد تشرتط الدولة شراء نسبة عينة من املشروع ومتلكها للسهم الذه ي"
: تصميم مطار لذلك مثلملشروع منذ البداية السيما عندما حيتاج على تصميم اه يتم االتفاق في عقدبأنه  DBFEعرف عقد 

أو ميناء...اخل، مث بعد ذلك بناء املشروع وفقا للشروط الفنية والتصميمات اليت حددهتا الدولة للمستثمر بواسطة أجهزهتا االستشارية، 
رته، مث تشغيله وفقا للضوابط اليت تضعها الدولة  ليحصل وتوفري التمويل الالزم لذلك السيما عندما حيتاج لتمويل مستمر وكاف حلسن إدا

حتصل املستثمر على إيرادات املشروع خالل فرتة التشغيل، وال تنتقل ملكية املشروع للدولة بعد هناية املدة املتفق عليها، ألن هذه األخرية 
آخر بشروط أفضل مع دفع التعويض املناسب للمستثمر  على مقابل منح االمتياز، وحيق للحكومة جتديد االمتياز أو منح امتياز ملستثمر

  23.اخلاص املالك للمشروع
تلك العقود اليت تقوم الدولة فيها بالتعاقد مع القطاع اخلاص لبناء مشروع أو مرفق عمومي، وتتوىل :"  بأنه BLTعرف عقد 

تعاقد على رسوم املشروع مقابل سداد قيمة اإلجيار املتفق تأجريه له خالل فرتة العقد بعدها تؤول ملكية املشروع إىل  الدولة وحيصل امل
  24عليه".

تقوم شركة املشروع بإنشاء املرفق العام مث تسليمه للدولة املضيفة مقابل التزام هذه األخرية مبنحها حق إدارته  BTOيف عقد 
رتفقني، ويف هذا العقد يتم إبرام عقدين بني شركة وتشغيله وكذا استغالله طوال مدة العقد، وهنا حتصل شركة املشروع اإليرادات من امل

ذا الفصل املشروع والدولة املضيفة، العقد األول يتضمن إنشاء املرفق العام، ويف العقد الثاين يتم االتفاق على تشغيل وإدارة املرفق العام، وه
 العقد. املوجود بني العقدين له تأثري كبري على شروط العقد من حيث التمويل، ومدة تنفيذ

تتعهد شركة املشروع بتجديد أحد املرافق العامة أو مشروعات البنية التحتية املوجودة إما لكوهنا ال تعمل  MOOTيف عقد 
بكفاءة أو بسبب التطور التكنولوجي الذي جيعلها حباجة لعملية التحديث، وفقا للمقاييس العاملية، وتصبح بعدها مالكة له طيلة فرتة 

وتتوىل تشغيله لفرتة زمنية معينة خالهلا حتصل على إيرادات  من االقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية بضمان املشروع،العقد لتمكينها 
 .تشغيله وبنهاية املدة تعيد امللكية للدولة دون مقابل

ية القائم فعال ملدة العقد الذي تقوم مبوجبه شركة املشروع باستئجار مرفق من مرافق البنية األساس :" بأنه LROT عرف عقد
  25حمددة، مث تقوم بعملية جتديده وتشغيله ويف هناية مدة العقد تقوم بإعادته للجهة اإلدارية."

مع شركة مشروع من أجل القيام بعملية جتديد مرفق عام قائم حيتاج لتجديد وإعادة املضيفة تتعاقد الدولة  ROO يف عقد
شركة املشروع بتملك املرفق العام وتشغيله وجتديده واستغالله،  مقابل قيامجيا الالزمة لتشغيله، هيكلته، مث جتهيزه بكل املعدات والتكنولو 

م وتقوم بتحصيل إيراداته ويقوم بدفع إيراداته للدولة يف شكل مبلغ متفق عليه مقابل انتقال ملكية املشروع لشركة املشروع، وغالبا ما يت
 .تقسيط املبلغ على عدة سنوات حبسب كل عقد
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 26املصدر: دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بني اجلهات االحتادية والقطاع اخلاص )بتصرف من الباحثة(
 PPPنشأة عقود الشراكة  .3

 PFI قرن املاضي، حتت تسميةنشأت عقود الشراكة بني الدولة والقطاع اخلاص يف ظل القانون اإلجنليزي يف تسعينات ال
(Private Finance Initiative)،27  بناء على اقرتاح الوزير 1992وهناك من يرجعها لسنة lord lamon   وظهرت يف و.م.أ

28،يف التنمية احلضرية  1970سنوات 
يما مث انتقلت بعده للقانون الفرنسي باعتباره نظاما خمففا لألعباء املالية على موازنات الدولة الس 

مع ما تعانيه هذه األخرية من عجز، وهو ما جعل هذه الدول جتد يف عقود الشراكة عونا لتمويل مشروعات البنية األساسية وغريها من 
 1989بعد أن قامت الدولة بإلغاء القواعد القانونية اليت كانت سارية سنة  1992مشروعات املرافق العامة، وبدأ تطبيقها يف فرنسا سنة 

 لت العبء األكرب يف متويل مشروعات اإلنشاءات العامة لألموال العامة.واليت جع
وقد أنشأت يف ظل حكومة حزب العمال  ،PFI يف اململكة املتحدة كان جمال الصحة الدافع وراء اإلسراع يف تطبيق نظام

 ميتلك فيها القطاع احلكومي نسبةو  2000 سنة Partnerships UK العديد من املؤسسات اإلدارية يف جمال عقود الشراكة على غرار
من رأس املال، وتضطلع هذه األخرية بدور التمويل للمشاركة برأس املال يف  %51 من رأمساهلا بينما ميتلك القطاع اخلاص نسبة 49%

قد يتحمل كافة حقوق املرافق اإلنشائية اليت يتم املوافقة عليها لتنفيذ مشاركة بني القطاع اخلاص واحلكومة، كما أهنا تدخل كطرف متعا

 عقود الشراكة

 خصخصة  أخرى مشاريع قائمة مشاريع جديدة

 وحتويل امللكية البناء والتشغيل عقد
BOT 

عقد البناء والتشغيل والتملك ونقل 
 BOOTامللكية 

عقد البناء والتملك والتشغيل 
BOO 

عقد التصميم والبناء والتمويل  
 DBFOوالتشغيل

عقد البناء والتأجري والتحويل 
BLT 

 عقد اإلنشاء والتسليم واإلدارة
BTO 

عقد التحديث والتملك والتشغيل 
 MOOTوالتحويل 

 عقد اإلجيار والتجديد والتشغيل 

 LROTوالتحويل 

عقد التجديد والتملك واالستغالل 
ROO 

عقد خدمة، إدارة أو تشغيل أو 
 إدارة وتشغيل

 تأجري متويلي

 امتياز

 جتديدقد بناء تشغيل ع
  BORامتياز

 خصخصة جزئية

 خصخصة كاملة
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تضطلع  ،1996 سنة Public Private Partnerships Programmer أنشأت كذلك مؤسسة، والتزامات املتعاقدين مع اإلدارة
 مبهمة تقدمي العون الفين لإلدارات احمللية للمشروعات واملرافق اليت تتم بنظام الشراكة ين القطاعني العام واخلاص.

لضمان تنفيذ مثل هذه  PFI للتنسيق بني الوزارات اليت تربم عقود Project Review Group أنشأت كذلك مؤسسة
  العقود، وتتوىل حبث إمكانية التنفيذ الفعلي لإلنشاءات املزمع إنشاؤها هبذا النظام. 

 La Mission d’arrui a (la relization des contracts de rartenaits بالنسبة لفرنسا تتوىل مؤسسة

(MAPPP ملساعدة على تفعيل تطبيق عقود الشراكة، وهي من اهليئات التابعة لوزارة االقتصاد واملالية مكلفة بتقدمي اخلربة يف جمال ا
ساعدة عقود الشراكة مثل: مساعدة األشخاص املعنوية العامة يف املراحل التمهيدية واملفاوضة واملتابعة يف تنفيذ العقود، كما تقوم بتقدمي امل

 داد العقود ودفاتر الشروط.يف جمال إع
تتوىل مسؤولية شراكة القطاع العام مع اخلاص  PPP Control Unit يف هذا الصدد أنشأت مصر بوزارة املالية وحدة تسمى

  2006.29 وبدأ نشاطها سنة
بة الثانية يف لقد توسعت تركيا بشكل كبري يف االعتماد على عقود الشراكة يف جمال بنيتها التحتية بشكل خاص فاحتلت املرت

 2015امجايل استثماراهتا يف جمال البنية التحتية سنة  بلغ حجمدولة، وقد  149قائمة الدول األمثر استثمارا يف البنية التحتية من بني 
ن ملطار مليار دوالر، وقد كا 111.6من إمجايل االستثمارات العاملية يف جمال البنية التحتية البالغ  %40مليار دوالر، أي نسبة  44.7

وقد برهنت التجربة  30،مليار دوالر 6.356مليار دوالر يليه طريق إزمري مببلغ قدره  35.6اسطنبول اجلديد أكرب مبلغ استثمار در ب، 
 BOTالرتكية عن أمهية وفعالية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وميكن للجزائر االستفادة منها، ولقد اعتمد تركيا على عقد البوت 

ويف الصيغة األوىل جنحت جتارهبا يف إجناز مطارات وجسور  BOOل كبري يف إجناز مشاريعها،إىل جانب صور أخرى له على غرار: بشك
  31وانفاق وسكك حديدية.

 قد كان وراء انتشار عقود الشراكة ثالث أسباب رئيسية ميكننا إمجاهلا فيما يلي:ل
  :ايل يف إنتاج احلاجات العامة، والذي تعاين الدولة فيه من الوصول ملستوى مقبول كفاءة استخدام املخزون الرأمسالسبب االقتصادي

 فيه، وعمليا القطاع اخلاص أكثر كفاءة يف استخدام املوارد.

 :حتفيزه وزيادته االستثمار يف الرأمسال االجتماعي الذي من شأنه أن يوسع قاعدة التعليم والتدريب واالبتكار. السبب االجتماعي 

  32.أنه أداة الستجابة القيادة لنقد التقليدية يف العمل، والتأثري يف اجلانب االقتصادي السياسي:السبب  

I.3-  : أمهية االعتماد على عقود الشراكة لتحقيق التنمية وجتاوز العجز املوازين 
باية البرتولية م ى وفر هلا نظام قانوين تعد عقود الشراكة سبيال جتسيد املشاريع التنموية املراد إجنازها بعيدا عن رهانات عائدات اجل

 متكامل، نربز رؤية البنك الدويل ألمهية التوجه إليها، وكذا األمهية العملية للتوجه وذلك على النحو التايل: 
 رؤية البنك الدويل ألمهية التوجه لعقود الشراكة لتحقيق التنمية .1

خالل تشييد بنية حتتية حديثة ومستدامة، أمر مهم للوفاء مبتطلبات  يرى البنك الدويل أن القيام بكل املشاريع التنموية من
احلاجات املتزايدة للناس، ويرى أن االستثمار يف البنية التحتية من شأنه أن يساعد على رفع معدالت النمو االقتصادي وهو موفر لفرص 

لتوجه للزيادة بشكل كبري يف استثمارات البنية التحتية يف  اقتصادية جديدة ومسهل لالستثمار يف رأس املال البشري، ويقر بأن هناك حاجة
 األسواق الناشئة واالقتصاديات النامية للحد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة.

مليار شخص يفتقرون خلدمات  4,5مليار شخص يعيشون دون كهرباء، كما أن  1,06تشري إحصائياته إىل أن حوايل 
مليار شخص...اخل، كما أن ما تتوافر عليه  2,1آمن، كما أنه ال تتوافر مياه الشرب املعاجلة بشكل آمن لـ الصرف الصحي املدارة بشكل 
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من موانئ ومطارات وطرق مزدمحة وغري كافية من العوامل اليت تعيق النمو والتجارة، ومن مث فحسبه ميكن أن تكون عقود الشراكة أداة 
ظمت بشكل جيد ونفذت يف بيئة متوازنة تنظيميا، ح ى أن هذه العقود ميكن أن تكون طريقا جيدا لتلبية حاجات املشاريع التنموية، م ى ن

 33.لتوزيع املخاطر بني القطاعني العام واخلاص
من  دولال على مساندة جمموعة البنك الدويلاقتناعا من البنك الدويل بأمهية عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، تعمل 

على هتيئة بيئة مالئمة ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ويف الوقت نفسه القيام بتنظيم آليات ا املساعدة هلا تقدميهخالل 
 ، وقد حققت نتائج نوجزها كالتايل:تقدمي املشورة والتمويل

وزادت عمليات ، ثة أضعافللشراكات بني القطاعني العام واخلاص ثال هتاخالل السنوات اخلمسة عشر املاضية ازدادت مساند -
مليار  2.8 لـ 2002 سنةمليون دوالر  900اإلقراض واالستثمارات والضمانات سواء من حيث قيمتها املطلقة أم النسبية، لرتتفع من 

 .2016 سنةدوالر 

 اله، ومبا وصل إمج2016و 2002قرض مبكون شراكات بني القطاعني العام واخلاص بني عامي  407 البنك الدويل اعتمد -
 .كما قدم البنك الدويل مسامهات كبرية من أجل دفع تطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص  ،مليار دوالر15.6

و  نشاطًا معرفياً  169بدعم  لربنامج االستشاري للشراكة بني القطاع العام واخلاص يف جمال البنية التحتيةا قام 1999منذ سنة  -
وقد ساهم الدعم الذي قدمه  ،مليون دوالر 290بلداً، حيث بلغ إمجايل اإلنفاق املعتمد هلا  139نشاطاً للمساعدات الفنية يف  1164

مليار دوالر ملشاريع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف البنية  18.3الربنامج يف االستفادة من التمويل االستثماري البالغة قيمته 
 .ية على مستوى العاملالتحت

مشروعاً للشراكة بني القطاعني العام واخلاص من خالل التأمني ضد املخاطر  81أكثر من  الوكالة الدولية لضمان االستثمار دعمت -
الوكالة على أربعة مشاريع شراكة  وافقت 2016يف سنة و ، 2012و  2002مليار دوالر بني  5.1السياسية، وبلغ إمجايل الضمانات 

 .مليون دوالر 817بني القطاعني العام واخلاص بإمجايل ضمانات قدره 

يل الدولية يف جمال الشراكات بني القطاعني العام دارة اخلدمات االستشارية للمعامالت التابعة ملؤسسة التمو إ حققت -
مشروعًا  187قدمت االستشارات خبصوص ف ،يف تقدمي املشورة للبلدان املتعاملة فيما يتعلق مبساندة مشاريع الشراكة هامةنتائج  واخلاص

شراكة بني  249ر يف قامت إدارة خدمات االستثمار باملؤسسة باالستثما 2016و  2012وبني  ،2016إىل   2002من سنة 
  34.مليار دوالر 9.8القطاعني العام واخلاص، بإمجايل ارتباطات قدرها 

 األمهية العملية للتوجه لعقود الشراكة .2

 ميكننا إمجال أمهية االعتماد على عقود الشراكة يف النقاط التالية:
رتاتيجية، وحتويل نشاطات البىن التحتية واخلدمات العامة توجيه الدولة/ اجلماعات اإلقليمية مواردها واهتمامها لتجسيد املشاريع االس -

 للقطاع اخلاص، كما نرى أنه بذلك ميكن هلا: التوجه لوضع السياسات واألولويات واألهداف للربامج التنموية.

للدولة/ اجلماعات إشراك الكفاءات من القطاع اخلاص يف االستثمار الوطين ومسامهته يف حتمل املخاطر بعيدا من املوارد احملدودة  -
 اإلقليمية.

 35تقلص موارد التمويل املخصص لرامج التنمية االجتماعية، ومطالبة املواطنني بتحسني اخلدمات املقدمة من املؤسسات احلكومية. -
 ترشيد ميزانية الدولة/ اجلماعات اإلقليمية اليت كانت توجه للبىن التحتية واخلدمات العامة.

 لوجيا عن طريق القطاع اخلاص فيما خبص الصيانة والتشغيل وكذا كفاءات التأطري والتسيري.االستفادة من إدخال التكنو  -

https://ppiaf.org/
https://www.miga.org/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP
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التخلص من عجز املوازنات العمومية واالعتماد على رأمسال القطاع اخلاص وما ميلكه من خربة يف إدارة املشاريع والتسليم يف اآلجال  -
  36احملددة.

 ر.تعمل الشراكة على تشجيع املنافسة واالبتكا -

 تنفيذ كل املشاريع التنموية خالل اآلجال احملددة ما يضمن دخوله للتشغيل وتقدميه للخدمات وحتقيقه للمداخيل. -

 جتاوز تدهور أصول املشاريع التنموية املقامة نتيجة إلمهال الصيانة الضرورية أو عمليات التشغيل غري اجليدة. -

ك العجلة االقتصادية هبدف تطوير االقتصاد اجلزائري خارج قطاع احملروقات، ومتكينها من استعادة دورها كمركز جتاري ومايل حتري -
 واقتصادي. 

 جتنيب الدولة خيار االستدانة لتمويل مشاريعها التنموية، مبا يضمن احلد من تزايد مديونيتها. -

 نفيذ الربامج التنموية بعقود الشراكة.احلد من الفساد املايل واإلداري عند اللجوء ت -

استقطاب االستثمارات األجنبية والوطنية وخلق فرص عمل جديدة يف الدولة أو على املستوى احمللي يف كل القطاعات مبا يساهم يف  -
 امتصاص البطالة.

I.4- متطلبات جناح عقود الشراكة يف تفعيل الدور التنموي وجتاوز العجز املوازين يف اجلزائر : 
ميكن أن يكون االعتماد على عقود الشراكة طريقا لتفعيل الربامج التنموية داخل الدولة يف ظل العجز الذي تعانيه موازناهتا، 
لكن جناحها يف هذا الدور يتطلب توافر اإلطار القانوين الالزم لتنظيم هذه العقود، إىل جانب متطلبات أخرى نقوم بالتفصيل فيها على 

 النحو التايل:
 املتطلبات اخلاصة بالسياسات والقوانني .1

تتطلب عملية إجناح االعتماد على عقود الشراكة إلشراك القطاع اخلاص يف اجلانب التنموي بعيدا عن االعتماد على عائدات 
عليها: االستثمار،  قطاع احملروقات، السيما مع العجز اذي تعانيه ميزانياهتا، توافر نظام قانوين متكامل بني خمتلف القوانني اليت تطبق

نفصل املنافسة، املستهلك، البيئة، امللكية الفكرية...اخل، على أساس أن اجلزائر ال يوجد هبا قانون عقود الشراكة خالفا لتشريعات مقارنة، 
 يف مضمون املتطلبات اخلاصة بالسياسات والقوانني الالزمة لنجاح عقود الشراكة على النحو التايل:

 نظم جلوانب التعاقد بعقود الشراكة:إصدار قانون مأ. 
هناك دول أصدرت قوانني خاصة ومنظمة لعقود الشراكة، وهذا أمر إجيايب ومشجع هلذه الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، 

ة بني ، اخلاص بتنظيم الشراك7/9/2017الصادر يف  48القانون رقم السيما وأن هناك بيئة قانونية ضابطة هلا على غرار: لبنان، 
، تونس هي األخرى 2025ح ى جتسد به رؤيتها خلطتها لسنة  2014واألردن هي األخرى أصدرته سنة   ،القطاعني العام واخلاص

وتفادي التعقيد املوجود يف اجلزائر بسبب تعدد القوانني واملراسيم التنظيمية اليت تطبق  ،2015أصدرت قانونا منظما لعقود الشراكة سنة 
دد نرى أنه يتعني إصدار قانون خاص ينظمها، مع تطبيق النصوص اخلاصة يف جمال البيئة، املستهلك، ترقية على يف هذا الص

 االستثمار...اخل، فينص فيه على ما يلي على سبيل املثال:
 إنشاء هيئة تتوىل الوقوف على هذه الشراكات، فيكون من اختصاصاته مثال: -

 الشراكة وحتديد املبادر بذلك، فقد يكون رئيس هذه اهليئة أو بوصول نصاب معني من  اقرتاح املشاريع اليت ميكن تنفيذها بعقود
األعضاء، ففي لبنان مثال: يكون االختصاص لرئيس اجمللس أو الوزير املختص، مع اإلشارة إىل أن وزير املالية يكون موجودا دائما، أما 

 البلدي وهنا يتعني إبراز االجراءات اليت مير هبا.على املستوى احمللي فاالختصاص سيكون لرئيس اجمللس الشع ي 
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  تقسيم هذه اهليئة املنشئة ألقسام أو مكاتب بغض النظر عن التسميات اليت ميكن أن تأخذها، يكلف أحدها بإجراء دراسات على
ة التمويلية واجلوانب الفنية ر قدهذه املشاريع املقرتح تنفيذها بعقود الشراكة، ومدى إمكانية ذلك استنادا ملعايري معينة على غرار: ال

 واالقتصادية للمشروع ومدى استقطابه الستثمارات القطاع اخلاص اخل، لتتوىل اهليئة إصدار قرارها بشأن قبوله أم ال فيما بعد.

صاغ بشكل جيد ويتوىل هذا القسم أو قسم آخر حبسب التقسيم املعتمد للهيئة كذلك إعداد دفرت الشروط وملحقاته، واليت يتعني أن ت   
 لتفادي اإلشكاالت اليت قد تطرح مستقبال بصدد تنفيذ العقد، وهنا البد من االستعانة من باخلرباء لصياغة حمكمة وجيدة.

  يف حال كان القرار قبول السري يف الشراكة بناء على الدراسة اليت مت إجراؤها، يتعني القيام باستشارات مالية وقانونية وفنية لتطلب
ك، نشري يف هذا الصدد إىل أن القوانني املقارنة تنص على اللجنة اليت يتم تشكيلها من قبل اهليئة اليت تتوىل عقود الشراكة واليت العقد ذل

 يكون فيها وزير املالية أو ممثل عنه أعضاء وتتلى هذه األخرية التعاقد مع مكاتب استشارات ملساعدهتا.

 كتب الذي يتوىل إجراء الدراسات على املشاريع املقرتح تنفيذها بعقود النص على آليات للتنسيق بني القسم أو املPPP  وشخص
 القانون العام الذي يريد التعاقد وممثل أو ممثلني عن مكاتب االستشارات املتعاقد معها، وأشخاص وكفاءات إذا إرتأت استشارهتا.

 :النص على إجراءات املتبعة بعد ذلك يف التعاقد: على غرار 

 للمشاريع التنموية الوطنية حتال امللف اخلاص باملشروع جمللس الوزراء من رئيس اهليئة مث يعلن عن إجراءات اختيار املتعاقد معه  بالنسبة
نتخبة من القطاع اخلاص مع احرتام مبادئ معينة: العالنية والشفافية واملساواة واملنافسة، أما املشاريع التنموية احمللية فتحال للمجالس امل

ادق عليها، ونشري هنا أنه يتعني تعديل قانوين الوالية والبلدية ليستوعب هذا النوع من العقود، بالنص عليها وإدخاهلا يف ما يصادق لتص
 عليه اجمللس سواء م. ش.ب أو م.ش.و.

 ن سواء يف الصحف حتديد آجال تلقي عروض الشراكة واملعايري اليت هبا انتقاء الشريك اخلاص، وباقي اإلجراءات اخلاصة باإلعال
الوطنية أو الدولية أو يف موقع خاص بذلك مما يسهل على املهتمني بالدخول يف عقود الشراكة االطالع على العروض املتوافرة، والقوانني 

م املطبقة السيما بالنسبة حلالة ما إذا كانوا مستثمرين أجانب، وم ى كانت شركة املشروع املتعاقد معها تأخذ شكل جتميع فنشر  األحكا
 املنظمة له املنظمة يف أحكام القانون التجاري مهمة.

 و حتديد الشروط الواجبة التوافر يف شركة املشروع اليت سيتم التعاقد معها، على غرار: عدم احلكم عليها باإلفالس أو التسوية القضائية أ
 حكم عليها يف إحدى جرائم الفساد...اخل؟

  غبة التعاقد وجدواه واإلجراءات اليت يتعني اتباعها يف حالة عدم جدوى اإلعالن األول.حتديد الشروط اخلاصة باإلعالن عن ر 

 .حتديد الشروط الواجب توافرها يف العروض املالية والفنية املتقدم هبا، وكيفية انتقاء افضل عرض مقدم للشراكة 

 هة أو القسم املختص بأسباب ذلك.بالنسبة للطلبات املقدمة من الشريك اخلاص واليت ترفض، يتعني تبليغهم من اجل 

  اخلاص من نقل أسهمه يف شركة املشروع للغري، ويف حالة إجازة ذلك  مدى إلزامية  كالشريقيام / أو عدم إمكانية إمكانيةالنص على
ر سيان بالنسبة للمصادقة احلصول على موافقة جملس الوزراء كما هو احلال يف بعض التشريعات املقارنة، بالنسبة لعقود الشراكة احمللية األم

 اليت تتوالها اجملالس املنتخبة احمللية حسب كل حالة.

 .حتديد اجلهات اليت تتوىل التوقيع على العقد وحمتويات العقد من بيانات 

  من اجلهة ، انطالقا -البناء والتشغيل–حتديد كيفية ممارسة الشخص اخلاضع للقانون العام إلجراءات الرقابة خالل مرحلة تنفيذ العقد
 اليت ستتوىل ممارستها، أنواع هذه الرقابة، كيفية ممارستها، األشخاص املمارسني هلا من خرباء واستشاريني، ومدى الزامية تسليم الشريك

 اخلاص للشريك العام تقارير دورية عن عمله تبني مدى التزامه بتنفيذ بنود العقد.
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 تنفيذها، وتقدمي كل االقرتاحات اليت من شأهنا تطوير وزيادة عمليات إشراك القطاع إعداد تقارير بكل دوري عن برامج الشراكة اليت مت 
وص اخلاص يف تنفيذ الربامج التنموية، والعوائق وأوجه القصور العملية والقانونية اليت تواجه التنفيذ األمثل هلا، ومن تعديل النص/ النص

 العقود.القانونية املعنية لتوفري بيئة مالئمة النتشار هذه 

 ب. إصدار املراسيم التنظيمية اليت تبني كيفية تطبيق القانون منظم جلوانب التعاقد بعقود الشراكة
 بإصدار القانون املنظم لعقود الشراكة يتعني إصدار املراسيم التنفيذية اليت تبني:

 كيفية تطبيقه يف حدود ما تضمنه هذا القانون. -

اع عقود الشراكة، مع ترك الصياغة غري حمددة على سبيل احلصر الستيعاب التطورات اليت ميكن إبراز األحكام اخلاصة بكل نوع من أنو  -
 أن تظهر مستقبال بعقود جديدة تفرزها التطورات االقتصادية واملالية.

 حتديد حد أدىن لتكلفة املشاريع التنموية اليت ال يستوجب التوجه لعقود الشراكة إلجنازها. -
 املوجه إلجناز املشاريع التنموية ج. تنظيم مسألة العقار

دائما ما تطرح مسألة العقار املوجه إلجناز مشاريع استثمارية نفسها كتحد لتنفيذ الربامج التنموية، ومن مث يتعني ضبطها بشكل 
سيما فيما يتعلق بالتنازل دقيق واجلزائر دائما على حتدث نصوصها القانونية يف هذا الصدد لتهيئة بيئة قانونية مناسبة جلذب املستثمرين، ال

واآلجال القانونية املتطلبة الستصدار الرخص الالزمة للبدء بأشغال بناء  37عن األمالك الوطنية اخلاصة إلجناز مشاريع استثمارية،
مللكية لكن قد يتطلب تنفيذ املشروع استمالك عقارات تعود للخواص، هنا قد تظهر عوائق يف حالة مباشرة إجراءات نزع ا 38املشروع،

للمنفعة العامة بسبب معارضة مالكيها، ومن مث لتفادي طول وقت البدء يف إجراءات إجناز املشروع يتعني ممارسة إجراءات النزع قبل ذلك، 
 ألن الزمن يقدر ماليا يف هذه العقود.

مدى مسامهة الشريك من  نشري يف هذا الصدد إىل أنه يتعني أن يتضمن القانون املنظم لعقود الشراكة نصا يفصل فيه مسألة
القطاع اخلاص سواء بكل كامل أو جزئي إىل جانب القطاع العام يف تكاليف امتالك العقارات املمتلكة بإجراءات نزع امللكية للمنفعة 

  العامة، واعتبار ذلك من مسامهته يف متويل إجناز املشروع التنموي.
 د. دراسة جدوى املشروع قبل التعاقد

 املشروع املزمع إجنازه بالشراكة مع القطاع اخلاص، ويتعني الرتكيز فيه على:تعد دراسة جدوى 
دراسة املشاريع اليت ميكن أن تكون موضوع شراكة وجذابة للقطاع اخلاص، وحتفيزه على ذلك بتوفري كل ما هو ضروري لذلك، البد   -

اطر اليت حيملها العقد، وطرق التمويل املعتمدة، ومستوى آداء كذلك من االنتباه ملدى كون املشروع معقدا، وإىل تكلفته اإلمجالية، وللمخ
 اخلدمات وتلبيتها حلاجات املرتفقني، ومدى حتقيقه للتنمية املستدامة.

 الشكل الذي ستقدم به اخلدمة اليت سيتم تقدميها. -

 أسعار اخلدمات اليت سيتم تقدميها بدخول املشروع جمال اخلدمة. -

 قسيم املخاطر اليت ميكن أن تصادف تنفيذ أو تشغيل املشروع...اخل.تقييم جدوى املشروع وكيفية ت -

 ه. دراسة مدى قابلية التوجه لعقود الشراكة 
يتعني على الدولة/ اجلماعات االقليمية قبل دخوهلا يف تنفيذ مشاريع تنموية بعقود شراكة، أن تكون قد انتقت مشاريع يناسبها 

 تم التوجه ألحدها يف حالة ما إذا كانت:هذا النوع من العقود، ويف الغالب ما ي
 نقص يف مواردها املالية أو الكفاءات الفنية اليت ميكنها االعتماد عليها يف تنفيذ املشاريع التنموية. -

 ستؤدي لضمان جودة اخلدمات املقدمة، ووفقا ملعايري دولية وتنافسية. -
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 و. تكوين املسؤولني واملختصني على متطلبات عقود الشراكة
لب عقود الشراكة تكوينا للمسؤولني واملختصني بتنفيذها، على كل اجلوانب املالية والقانونية والفنية واالقتصادية هلا، تتط

     لالضطالع مبهمة التخطيط وانتقاء االستثمارات اليت ميكن أن تكون موضوعا للتعاقد هبا، لالستفادة منها يف تنفيذ املشاريع التنموية. 
 واطنني واجملتمع املدين داخل الدولة يف احلصول على املعلومات اخلاصة بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص:ي. تعزيز حق امل

مبا يضمن تعزيز الرقابة الشعبية مبا يشكل ضمانة لاللتزام بتنفيذ هذه األخرية حبسب ما هو موجود يف العقد بني القطاعني العام 
 ا هو الشعب.واخلاص، فاملستفيد األول واألخري منه

 ل. مراعاة الفروقات املوجودة بني خمتلف صور عقود الشراكة يف صياغة أحكام القوانني احلاكمة هلا:     
على غرار عقود االمتياز وعقد البوت، املختلفني كل االختالف لكن املشرع اجلزائري استعمل ذات املصطلح للداللة على 

بالنظر لالختالف املوجود بينها فإن تطبيق أحكام عقد االمتياز على عقد ، BOTود هو العقدين، لكن املتفحص للنص يفهم ان املقص
 البوت خاطئ، فبعض أحكامها ميكن تطبيقها ولكن بشكل مرن، والبعض اآلخر ال ميكن تطبيقه.

 م. تطوير البورصة وجعلها عصرية وحديثة والتوجه للتمويل من قبل القطاع اخلاص يف شكل أسهم 
 بادئ اإلفصاح واملساءلة يف كيفية إدارة املواردن. تعزيز م

 املتطلبات األخرى لنجاح عقود الشراكة يف  .2

إىل جانب املتطلبات اخلاصة بالسياسات والقانون، يتعني أن تتوافر متطلبات أخرى هي: الدعم السياسي للتوجه لعقود الشراكة 
ال حتقيق التنمية، كذلك البد من وضع األهداف شكل دقيق وحتديد وسائل لتنفيذ املشاريع التنموية واعتبار القطاع اخلاص شريكا يف جم

الوصول إليها، والعمل على توفري بيئة ال توجد فيها خماطر سياسية واقتصادية تكون سببا يف عزوف القطاع اخلاص عن الدخول يف عقود 
 الشراكة...اخل، نفصل يف هذه املتطلبات على النحو التايل:

 ي قوي على املستوى القوميتوافر دعم سياس .أ

توافر الدعم السياسي للتوجه لعقود الشراكة سيكون ضمانة لتشجيع هذا النشاط مع وجود تصور واقعي مشرتك للشراكة مبين 
  39على نقاط القوة والضعف املتوفرة لدى القطاعني العام واخلاص.

 وضع األهداف وحتديد الوسائل واألدوات .ب

عقود الشراكة تشري إىل أن الشراكات الناجحة ترجع لألهداف الواضحة املوضوعة وغري املتعارضة،  كل التجارب الدولية يف جمال
إدارة  )وهذا األمر يرتبط حتقيقه بالدولة/ اجلماعات اإلقليمية ألهنا من تقرر اللجوء هلا لتحقيق التنمية وإجناز املشاريع الضرورية لذلك. .

 (19 ،2010، الدراسات االقتصادية واملالية
 
 
 
 
 
 
 

PPP Tools 
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1. Develop and Prioritize An Infrastructure Pipeline, Including 

PPPs 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

2. Assess The PPP Framework & identify PPP Projects 
 Other means of  
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3. Identify PPP Projects 

 

 

 

 

 

 

4. Structure a Sustainable PPP 
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 ج. تفادي التدخالت السياسية واستغالل موارد الدولة من قبل أفراد نافذين يف السلطة.
 د. تفادي املخاطر السياسية واالقتصادية اليت ميكن أن تواجه القطاع اخلاص يف عقود الشراكة:

 فاع تكاليف إجناز املشروع التنموي وتعديل للقوانني...اخل.قد تؤدي الرت
وضع اسرتاتيجية لتشجيع التوجه لعقود الشراكة، وتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف املشاريع التنموية املنجزة  ه.

 هبذه العقود.
II -  اخلالصة :  

، توصلنا جلملة من النتائج يف اجلزائرلتجاوز العجز املوازين كبديل مستدام عقود الشراكة  يف ختام دراستنا ملوضوع عن التوجه ل
 واالقرتاحات نوجزها على النحو التايل:

 أوال: النتائج
تشكل عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص سبيال إلحداث التغيري وحتقيق التنمية داخل الدولة بعيدا عن االعتماد على ما توفره  -

 من االعتماد على الدولة يف حتقيق ذلك بشكل فردي، وهذا يتطلب وضع السياسات واالسرتاتيجيات اليت متكن اجلباية البرتولية، وحتوال
 من االستفادة من القطاع اخلاص كشريك يف حتقيق التنمية من خالل ما يتوافر فيه من كفاءة إدارية وتقنية وقدرات مالية.

ى املعرفة واملنافسة والتنوع، وتوسع املوارد املالية املتاحة اليت هي أساس متويل عقود الشراكة سبيل الستدامة االقتصاد، وتأسيسه عل -
 عمليات التنمية نتيجة لتعاون القطاعني العام واخلاص.

 جناح عقود الشراكة يف تفعيل الدور التنموي خارج قطاع احملروقات ال يرتبط فقط بالنصوص القانونية والتنظيمية واملؤسسية واملالية كما -
 يناه يف دراستنا، بل البد من أن يكون تنفيذها وفقا ألفضل املعايري الدولية يف بيئة أساسها التنافسية والشفافية.ب

 ثانيا: االقرتاحات
يتعني توفري إطار قانوين خاص حيكم عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مبا يشجع هذا األخري على املشاركة يف املشاريع  -

جانب الدولة/ اجلماعات اإلقليمية، يكون منظما لكل جوانب التعاقد ابتداء من دراسة اجلدوى االقتصادية لغاية هناية العقد  التنموية إىل
 وحل املنازعات الناشئة عنه.

 جناح عقود الشراكة يرتبط بتوافر كادر بشري مؤهل وذو خربة وكفاءة يف إدارة وتنفيذ عقود الشراكة مع القطاع اخلاص. -

ن العمل على توفري بيئة تتسم بالشفافية واملنافسة لضمان جناح االعتماد على عقود الشراكة يف حتقيق الدور التنموي، وجعل البد م -
 القطاع اخلاص شريكا يف حتقيق ذلك.

اجتماعية تلتقي  يتعني خلق روابط مرنة بني القوانني والنصوص التنظيمية واحلكامة، ألن كالمها ذو جوانب إدارية وقانونية واقتصادية و  -
د كلها يف مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة املساواة لكل أصحاب املصلحة، وكذا حتديد املسؤوليات من أجل تعزيز كفاءة استخدام املوار 

قرار والتنافسية واستقطاب مصادر متويل للمشاريع التنموية املراد القيام هبا، وكذا خلق مناصب عمل جديدة مبا يشكل ضمانة لالست
 االقتصادي،وجتاوز العجز املوازين والنهوض باالقتصاد .
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؛ من 2018-2000هتدف هذه الدراسة إىل معرفة مدى فعالية صندوق ضبط املوارد يف ختفيض العجز املوازين يف اجلزائر خالل الفرتة  ملخص:
إىل أن  خالل دراسة تطور وضعية صندوق ضبط املوارد وتطور العجز املوازين، مث نسبة استخدامات الصندوق لتمويل عجز املوازنة. وقد خلصت الدراسة

من موارده إىل متويل  %0284.استخدامات موارد صندوق ضبط املوارد وزعت بطريقة تستهدف احلفاظ على التوازنات الداخلية واخلارجية، حيث وجهت 
بيقات لبنك يف شكل تس %033.لتسديد املديونية العمومية، و %2.951مليار دج، و  16871.55عجز املوازنة بطريقة غري مباشرة  مبا ميثل حوايل 

من إمجايل موارد هذا الصندوق، ورغم هذا الدور الفعال إال إنه يفتقر لتنوع إيراداته )فائض اجلباية  %8.509اجلزائر، وقد شكلت هذه التوظيفات حوايل 
رصيد الصندوق بعد االقتطاع صفر حيث بلغ  2017البرتولية(، األمر الذي جعله عرضة لرتاجع أسعار النفط، وبالتايل استنزاف موارده، وهو ما حصل سنة 

 دج. 
  متويل اإلنفاق؛  عجز موازين؛  صندوق ضبط املواردلكلمات املفتاح : ا

   H63 ؛ H62؛  JEL : H61تصنيف 
Abstract: This study aims to know the extent of the effectiveness of Adjust resources fund in 
reducing the budget deficit in Algeria during the period 2000-2018, by studying the development of 
the Adjust resources fund and the development of the budget deficit, then the percentage of the 
uses of the fund to finance the budget deficit. The study concluded that the uses of the resources of 
the control fund The resources were distributed in a way aimed at maintaining internal and external 
balances, as they directed 84.02% of its resources to finance the budget deficit, representing about 
16871.55 billion dinars, and 12.95% to pay off public debt, and 3.03% in the form of advances to 
the Bank of Algeria, and these investments made about 98.50 % Of his total resources, despite this 
pious role Because it lacks the diversity of its revenues (surplus petroleum taxation), which made it 
vulnerable to falling oil prices in the year, and thus the depletion of its resources, which happened 
in 2017, when the fund balance after deduction reached zero 
Keywords: Adjust resources fund; budget deficit; Financing spending 

Jel Classification Codes : H61; H62; H63    
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I-  د :تمهي  

يف ظل التطور الذي يشهده النظام املايل العاملي، ظهرت صناديق تعرف بـصناديق الثروة السيادية، تكمن مهمتها يف تسيري 
وإدارة خمتلف الثروات واالحتياطات املالية للدول، حيث تقوم الدول بإنشائها ألهداف اقتصادية، فهي صناديق حكومية تعود ملكيتها 

وختتلف أسباب إنشاء صناديق الثروة السيادية من اقتصاد إىل آخر  ول مالية يتم متويلها بالفوائض املالية للدولة،للدولة، وتتكون من أص
وذلك اعتمادا على اختالف طبيعة األموال اليت تتكون منها صناديق الثروة السيادية وموردها فضال عن اختالف الغايات املوضوعة لتلك 

 .الصناديق

نوع أهداف صناديق الثروة السيادية، إال أن اغلبها يف الدول النفطية يسعى إىل استحداث مصدر بديل عن وبالرغم من تعدد وت
النفط ميكن االعتماد عليه يف املستقبل عند النضوب وضمان حقوق مشاركة األجيال القادمة باملال العام وضمان حتقيق االستقرار 

 ثري من املشاكل واألزمات االقتصادية واملالية يف النظام املايل والعاملي.االقتصادي واملايل للدولة املالكة ومعاجلة الك

والذي يعترب من أهم الصناديق السيادية يف العامل، كونه حيتل املرتبة العشرون عامليا،  2000ويف اجلزائر أنشئ صندوق ضبط املوارد سنة 
بسبب ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية وحاجتها لتمويل عجز امليزانية وأنشئ هذا الصندوق نظرا للفوائض املالية اليت شهدهتا اجلزائر 

 وسداد املديونية.

 من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية:

 ما مدي فعالية صندوق ضبط املوارد يف ختفيض العجز املوازين يف اجلزار ؟

 :مفهوم صندوق ضبط املوارد ودافع إنشاره -1
 املوارد ضمن صناديق الثروة السيادية، لذلك جيب أن نتطرق أوال ملفهوم صناديق الثروة السيادية يصنف صندوق ضبط

 تع يف الصناديق السيادية:  1-1
أو من  املدفوعات ميزان فوائض من عادة إنشاؤه جيري للدولة مملوك استثماري كيان أو صندوق" أنه على السيادية الثروة صندوق يعرف

إيرادات  من أو املالية الفوائض من أو احلكومية، التحويلية املدفوعات من أو اخلوصصة، عملية عائدات من أو جنيباأل النقد عمليات
 األساسية، السلع من الناجتة الرمسية األجنيب النقد عمليات من تأيت األموال هذه أغلب أن علما مجيعها، املصادر هذه من أو الصادرات

اليت  الدول حلكومات الدولية االحتياطات بإدارة مكلفة صناديق عن عبارة " أهنا كما تعرف أيضا على 1واملعادن" والغاز  النفط مثل
  2"اجلاري احلساب يف متتالية مالية فوائض متواصل بشكل هتااستثمارا تفوق مدخرات لديها
ق ضمن يصنف هذا الصندو  Le fond de régulation des recettes (FRR:)صندوق ضبط املوارد ) 2-1

من قانون املالية  10مت إنشاء الصندوق مبقتضى املادة  الصناديق اخلاصة وينتمي إىل احلسابات اخلاصة للخزينة العمومية يف اجلزائر،
، وينص 2000املتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة  2000جوان  27املؤرخ يف  02-2000بناء على القانون رقم  2000التكميلي 

"، ويقيد يف هذا صندوق ضبط املواردبعنوان "  302-103لى ما يلي " يفتح يف كتابات اخلزينة حساب ختصيص رقم هذا القانون ع
 :3احلساب

 يف باب اإلي ادات:  -
 فوائض القيم اجلبائية الناجتة عن مستوى أعلى ألسعار احملروقات عن تلك املتوقعة ضمن قانون املالية. --
 .لقة بسري الصندوقكل اإليرادات األخرى املتع  --
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 يف باب النفقات: -
 ضبط نفقات وتوازن امليزانية احملددة عن طريق قانون املالية السنوي --
 ختفيض الدين العمومي --

 .وينص القانون على أن وزير املالية هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب، وحتدد كيفيات تطبيق أحكام املادة عن طريق التنظيم"

القانون، صدرت العديد من املراسيم والتعليمات اليت حددت وعدلت طريقة تسيري وتنظيم الصندوق، ويعترب بعد صدور هذا 
" تسبيقات بنك  2004من قانون املالية لسنة  66األهم فيما خيص عمل الصندوق، إذا أضافت املادة  2006و 2004تعديلي 

)اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون املالية لسنة باب اإليرادات اجلزائر املوجهة للتسيري النشط للمديونية اخلارجية " يف 
" متويل  2006من قانون املالية التكميلي لسنة  25وبذلك أصبحت مصدرا جديدا لتمويل الصندوق، كما أضافت املادة 4(2004

دة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون املالية )اجلريمليار دج " يف باب النفقات  740عجز اخلزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 
 وهبذا توسع متويل عجز املوازنة ليشمل متويل عجز اخلزينة العمومية.  (2006التكميلي لسنة 

 تعود دوافع إنشاء صندوق ضبط املوارد إىل دوافع داخلية ودوافع خارجية، هي : دوافع إنشاء صندوق ضبط املوارد 3-1 
يعاين االقتصاد اجلزائري من اختالالت هيكلية خطرية نتيجة ارتباطه القوي بقطاع احملروقات الذي يظهر تأثريه  :دوافع داللية 1-3-1

 على االقتصاد وفقا لثالث مستويات:
 معدل أن مما يعين اإلمجايل احمللي الناتج من معتربة نسبة احملروقات قطاع يشكل تأثري قطاع احمل وقات على معد  النمو االقتصادي: -

 احملروقات. قطاع يسجله الذي النمو مبعدل كبري بشكل يتحدد اجلزائر يف االقتصادي النمو
 امليزان أن ومبا اجلزائر، يف الصعبة للعملة الرئيسي املورد احملروقات قطاع صادرات تشكل: املدفوعات ميزان على احمل وقات قطاع تأثري -

   .الدولية األسواق يف احملروقات أسعار أساسا مبستويات مرتبط األخري هذا توازن فإن املدفوعات مليزان الرئيسية املكونات أحد ميثل التجاري
 املوازنة تأثر يؤدي إىل مما للدولة العامة لإليرادات الرئيسي املورد البرتولية اجلباية تعد: للدولة العامة املوازنة على احمل وقات قطاع تأثري -

 العامة االقتصادية متويل السياسات أن وباعتبار ، العاملي املستوى على النفط أسعار تسجلها اليت التغرياتب مباشر بشكل للدولة العامة

 خمتلف تنفيذ واستمرار الستقرار احملدد الرئيسي يعد احملروقات قطاع أداء أن القول ميكن فإنه للدولة العامة املوازنة بواسطة يتم للدولة

 ائر.اجلز  يف االقتصادية السياسات
 : يلي نوجزها فيما سيادي، صندوق إنشاء إىل اجلزائر دفعت اليت اخلارجية والظروف األسباب يف وتتمثلدوافع لارجية:  2-3-1

 االقتصادية العوامل من مبجموعة لتأثرها بالنظر استقرارها بعدم النفط أسعار تتميز: العاملية األسواق يف النفط أسعار تقلبات -

 األسعار مستويات سلبية حسب أو إجيابية لصدمات اجلزائر بينها من النفطية الدول اقتصاديات تعرض إىل يؤدي ما وهو والسياسية

 .العاملية األسواق يف املسجلة
 الدول بعض بتجارب مقارنة اجملال هذا يف األحدث اجلزائر جتربة تعد: النفطية الدو  بني السيادية الث و  صناديق إنشاء فك   رواج -

 نتيجة هو اجلزائر يف املوارد ضبط تأسيس صندوق أن القول ميكن وبالتايل إيران، املتحدة، العربية اإلمارات الكويت، غرار على يةالنفط

 من باالستفادة للحكومة يسمح الدول هذه جتارب تعدد النفطية،كما أن الدول بني الصناديق هذه مثل إنشاء فكرة ورواج النتشار حتمية

 .5 اجملال هذا يف الرائدة التجارب
 :عجز املوازنة، أسبابه، ومصادره متويله -2

م تواجه البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء مشكلة العجز يف املوازنة العامة، وتعد هذه املشكلة على املستوى العاملي، واحدة من أه
 تعتمد باألساس على الطريقة املختارة يف متويلهاملشكالت االقتصادية ذات اآلثار املباشرة واملتعددة على االقتصاد الوطين 
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وردت يف كتابات املالية العامة عدة تعريفات لعجز املوازنة، فهناك من يعرفه على أنه عدم توازن اإلنفاق  تع يف عجز املوازنة: 1-2
 7 تغطية النفقات العامة، وهناك من يعرفه بأنه انعكاس لعدم قدرة اإليرادات العامة على 6العمومي مع اإليرادات العامة 

ميكن إرجاع سبب تفاقم ظاهرة العجز املوازين إىل أسباب عديدة، واليت تنحصر يف جمملها إىل عوامل تؤدي  أسباب عجز املوازنة: 2-2
 :8إىل التوسع يف اإلنفاق العام ألغراض متعددة، وعوامل أخرى تؤدي إىل تراجع اإليرادات العامة، وفيما يلي أهم هذه العوامل

حيث تلجأ الدولة عمدا إىل إحداث عجز يف موازنتها العامة والذي ميول عن طريق زيادة االئتمان  انتهاج سياسة التمويل بالعجز: -
 املصريف وطبع البنكنوت.

ملزمة بتوفري  مع تطور تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، أصبحت الدولة وخاصة يف اجملتمعات النامية التوسع يف املش وعات العامة: -
 اخلدمات األساسية من تعليم وصحة وبالقيام باملشروعات االستثمارية اليت يعجز عن القيام هبا القطاع اخلاص.

حيث يسود على اإلنفاق العام طابع التبذير واإلسراف يف املظاهر الكمالية التمسك بذلك،  غياب سياسة ت شيد اإلنفاق العام: -
 ىل استنزاف املوارد احلكومية دون حتقيق اهلدف املطلوب أو حتقيقه بتكلفة مرتفعة.ويؤدي عدم رشادة اإلنفاق إ

وذلك من خالل استرياد األسلحة واملعدات العسكرية املتطورة، خاصة يف الدول اليت تتعرض لتهديدات  اإلنفاق العسك ي املتزايد: -
 خارجية، ويف ظل تفاقم عالقات الصراع والقوى يف العامل.

ويرجع ضعف الطاقة الضريبية إىل عدة عوامل منها اخنفاض متوسط الفرد، وعدم خضوع أصحاب الدخول  لعبئ الض ييب:ضعف ا -
العليا للضرائب تبعا لنفوذهم السياسي واالجتماعي، وكثرة اإلعفاءات واخنفاض الوعي الضرييب لدى املواطنني، وكذلك مجود النظام 

 املهين والتقين للعاملني يف اجلهاز الضرييب وتفشي الفساد، وانتشار حاالت التهرب الضرييب. الضرييب وعدم تطويره، وتدين املستوى 
 ميكن تقسيم مصادر متويل العجز املوازين إىل متويل حملي ومتويل أجنيب كما يلي: مصادر متويل عجز املوازنة: 2-3
يقية )غري تضخمية( وفيها تلجأ احلكومة إىل االقرتاض ميكن تقسيم هذه املصادر إىل مصادر حق مصادر التمويل احمللية: 2-3-1

الداخلي عن طريق طرح سندات حكومية وأذون اخلزينة، ومصادر غري حقيقية )تضخمية( حيث تعمل على متويل العجز من خالل 
النقدي الذي يقوم به البنك االقرتاض من البنوك التجارية، ومؤسسات القطاع العام مثل صناديق االستثمار وبنوك االدخار، ومن اإلصدار 

 املركزي، وميكن أيضا متويل العجز عن طريق الزيادة يف معدالت الضرائب.
 كما ابتكرت العديد من الدول نظام الصناديق السيادية خاصة االقتصاديات البرتولية واليت توجه إليها الفائض من عائداهتا النفطية واليت

 استخدمتها يف متويل عجز امليزانية.
: تتمثل هذه املصادر يف املنح واملعونات األجنبية، وكذلك القروض اخلارجية اليت حتصل عليها الدول مصادر التمويل األجنبية 2-3-2

 غرار صندوق النقد الدويل والبنك العاملي.  علىمن األفراد واملؤسسات احلكومية األجنبية واهليئات الدولية 
II ز امليزانيةدور صندوق ضبط املوارد يف متويل عج:  

ميكن إبراز هذا الدور من خالل التطرق إىل تطور وضعية صندوق ضبط املوارد وتطور امليزانية العامة مث مسامهة الصندوق يف تغطية هذا 
 العجز املوازين.

 
 
 
 تطور وضعية صندوق ضبط املوارد: -1
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 عتربي إذ الدولة، عليها حتصل اليت  البرتولية فائض اجلباية يف للزيادة حاصل حتصيل إال هو ما الصندوق رصيد يف حيصل الذي التطور إن
 وهذا ما يوضحه البرتول أسعار يف أو االخنفاض الزيادة مع يتماشى البرتولية فائض اجلباية تطور كما أن الصندوق، مويللت الوحيد املصدر

 :اآليت اجلدول
 

 2018-2000تطور وضعية صندوق ضبط املوارد للا  الفةر  (: 01اجلدو  )

                                                                                             
 رصيد الصندوق

 بعد االقتطاع 

 اقتطاعات
 الصندوق 

 متاحات الصندوق
 قبل االقتطاع 

 فائض اجلباية
 البرتولية 

 رصيد الصندوق
 يف السنة السابقة 

 السنوات

232,137 221,1 453,237 453,237 0 2000 

171,534 184,467 356,001 123,864 232,137 2001 

27,978 170,06 198,038 26,504 171,534 2002 

320,892 156 476,892 448,914 27,978 2003 

721,688 222,703 944,391 623,499 320,892 2004 

1842,686 247,838 2090,524 1368,836 721,688 2005 

2931,045 709,641 3640,686 1798 1842,686 2006 

3215,530 1454,363 4669,893 1738,848 2931,045 2007 

4280,073 1223,617 5503,69 2288,159 3215,531 2008 

4316,465 364,282 4680,747 400,675 4280,072 2009 

4842,837 791,938 5634,775 1318,31 4316,465 2010 

5381,702 1761,455 7143,157 2300,32 4842,837 2011 

5633,751 2283,26 7917,011 2535,309 5381,702 2012 

5563,511 2132,471 7695,982 2062,231 5633,751 2013 

4408,159 2965,672 7373,831 1810,32 5563,511 2014 

2073,846 2886,505 4960,351 552,192 4408,159 2015 

784,458 1387,938 2172,396 98,55 2073,846 2016 

0,000 784,458 784,458 0 784,458 2017 

305,500 131,912 437,412 437,412 0 2018 

 : مليار دجالوحد       وزارة املالية، املديرة العامة للتنبؤات والسياسات                املصدر:
 ميكن أن نستخلص من اجلدول أعاله عدة نقاط نوجزها فيما يلي:

توقعة )بالسعر املرجعي املنصوص واجلباية البرتولية امل الذي عبارة عن الفرق بني اجلباية البرتولية الفعليةعرف الفائض يف اجلباية البرتولية  -
دوالر، وهذا راجع إىل تفاوت  37دوالر مث  19عليه يف قانون املالية( تفاوتا من سنة ألخرى رغم ثبات السعر املرجعي الذي حدد بـ 

 أسعار البرتول يف األسواق الدولية
، 2001،2002إىل اخنفاض يف رصيده سنوات وهذا راجع ارتفاع أسعار البرتول، و  2012شهد رصيد الصندوق تطور مستمر حىت  -

الذي وصل رصيده إىل الصفر، وهذا بسبب اخنفاض أسعار البرتول مث عاود االرتفاع من  2017إىل غاية  2013، مث من 2009
 .2018جديد يف 
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ط سعر البرتول مليار دينار ألن يف هذه السنة وصل متوس 7917بـ  2012نالحظ أن أعلى قيمة شهدها الصندوق كانت يف سنة  -
مليار دينار وهذا  198بـ  2002أما أدىن قيمة فكانت سنة  (دوالر 37)دوالر عن السعر املرجعي  74دوالر ، أي بفارق  111

 .(دوالر 19)دوالر فقط عن السعر املرجعي  5.36بفارق أي دوالر  24.36راجع الخنفاض سعر البرتول الذي وصل إىل 
بعد االقتطاع يتناسب مع  متاحات الصندوق قبل االقتطاع، مبعىن أن االقتطاع يرتفع يف حالة تطور  نالحظ أيضا أن رصيد الصندوق -

 متاحات الصندوق ويقل يف حالة اخنفاض متاحات الصندوق.
 تطور املوازنة العامة يف اجلزار :   -2

براجمها التنموية السنوية وحتقيق األهداف الرامية إىل تعزيز تعد املوازنة العامة للدولة إحدى األدوات الناجعة اليت تستعملها الدولة لتنفيذ 
زة معدالت النمو االقتصادي اليت تساهم يف زيادة الرفاهية واالنسجام االجتماعي، وضمن هذا املنظور عرفت امليزانية العامة يف اجلزائر قف

ادية، وباملقابل عرفت اإليرادات تراكمات معتربة خاصة نوعية من حيث ارتفاع حجم النفقات املخصصة ملختلف الربامج التنموية االقتص
 من جانب اجلباية البرتولية، وهذا ما يبينه اجلدول اآليت:

 2018-2000: تطور املوازنة العامة يف اجلزار  للا  الفةر  (02)اجلدو  

 نواتالس االيرادات العامة النفقات العامة رصيد امليزانية )%( معدل تغطية االيرادات للنفقات

95,48 -53,198 1178,122 1124,924 2000 

105,20 68,709 1321,028 1389,737 2001 

101,68 26,038 1550,646 1576,684 2002 

90,26 -164,624 1690,175 1525,551 2003 

84,92 -285,372 1891,769 1606,397 2004 

83,53 -338,045 2052,037 1713,992 2005 

75,09 -611,089 2453,014 1841,925 2006 

62,70 -1159,519 3108,569 1949,05 2007 

69,25 -1288,603 4191,051 2902,448 2008 

77,13 -970,972 4246,334 3275,362 2009 

68,83 -1392,296 4466,94 3074,644 2010 

59,62 -2363,759 5853,569 3489,81 2011 

53,90 -3254,143 7058,173 3804,03 2012 

64,66 -2128,816 6024,131 3895,315 2013 

56,14 -3068,021 6995,769 3927,748 2014 

59,46 -3103,789 7656,331 4552,542 2015 

68,68 -2285,913 7297,494 5011,581 2016 

83,05 -1234,745 7282,63 6047,885 2017 

81,72 -1412,332 7726,291 6313,959 2018 

 : مليار دجالوحد       وزارة املالية، املديرة العامة للتنبؤات والسياسات                املصدر:
 باستثناء 2018 سنة غاية إىل 2000 سنة منذ متواصال سجلت عجزا اجلزائر يف العامة نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن  امليزانية

 مليار دينار على التوايل. 26,038مليار دينار و 68,709اليت سجلتا فائض يقدر  بـ  2002و  2001عامي 
 2012، حيث بلغ أكرب عجز سنة 2018-2000وبالنظر إىل قيمة العجز جند أهنا تتذبذب بني االرتفاع واالخنفاض طوال الفرتة  

 .% 53.90مليار دج أي معدل تغطية اإليرادات للنفقات العامة قدر  3254,143والذي قدر بـ 
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عجز املتواصل يف امليزانية إىل زيادة النفقات العامة إىل عدم مواكبة معدل منو اإليرادات ملعدل منو النفقات، عدم رشادة ويعود سبب ال
  واليت كانت موزعة كما يلي: 2019و  2001يف الفرتة املمتدة بني  اجلزائر أطلقتها اليت التنموية للربامج اإلنفاق، وأيضا

 (2004-2001دي )االقتصا اإلنعاش دعم برنامج -

 (2009-2005النمو ) لدعم التكميلي الربنامج -

 (2014-2010االقتصادي ) النمو توطيد برنامج -

 (2019-2015للتنمية ) اخلماسي الربنامج -
 مسامهة صندوق ضبط املوارد يف متويل عجز اخلزينة: -3

طريق  عن وذلك املالية العمليات تسجيل عبء عاتقها على يقع الدولة، مالية بتسيري مكلفة مالية منشاة أهم العمومية اخلزينة تعترب
حتصيل  خالل من للدولة، العامة امليزانية لتنفيذ أداة بالتايل وهي واالجتماعية، االقتصادية امليادين خمتلف يف وإنفاقها  املالية املوارد حتصيل

طريق  عن تنفيذها يتم العمومية، واليت باخلزينة خاص عطاب ذات أخرى عمليات إىل إضافة العمومية، النفقات وتسديد اإليرادات
 امليزانية خارج املالية، قانون حلكم تنفيذا جتريها اليت الدولة ملصاحل النفقات وعمليات اإليرادات عمليات فيها تقيد اليت اخلاصة احلسابات

 .9 للدولة العامة

وما بعدها، أي بعد التعديل  2006بالضبط يف سنة  عجز اخلزينة ويلمت يف اإليرادات ضبط صندوق موارد استخدام إىل الدولة وجلأت
الذي أجرى على الصندوق بذات السنة، وبالتايل كانت تلجأ الدولة إىل االقرتاض الداخلي لسد أو متويل عجز اخلزينة  خالل الفرتة 

2000-2005.   
 ويل عجز اخلزينة من خالل اجلدول اآليت:وميكن رصد مسامهة صندوق ضبط املوارد يف مت

 

 2018-2000(: مسامهة صندوق ضبط املوارد يف متويل عجز اخلزينة للا  الفةر  03اجلدو  )
 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 رصيد املوازنة العامة 53,2- 68,7 26,0 164,6- 285,4- 338,0- 611,1-

 رصيد احلسابات اخلاصة 0,7- 20,0- 11,2- 186,9 109,9 129,0- 4,1-

 تدخالت اخلزينة 0,5- 6,5 30,9- 32,6- 11,8- 5,2- 32,1-

 الرصيد االمجايل للخزينة 54,4- 55,2 16,1- 10,3- 187,3- 472,2- 647,3-

 لعجز اخلزينة FRRمتويل  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,5

 اخلزينة لعجز FRRنسبة تغطية  -   - -  -  -   - 14,1

 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 رصيد املوازنة العامة 1159,5- 1288,6- 971,0- 1392,3- 2363,8- 3254,1- 2128,8-

 رصيد احلسابات اخلاصة 18,9 31,2 4,3- 34,7 24,1 74,6 53,4

 تدخالت اخلزينة 141,3- 123,8- 138,5- 138,9- 129,2- 66,7- 130,5-

 الرصيد االمجايل للخزينة 1282,0- 1381,2- 1113,7- 1496,5- 2468,8- 3246,2- 2205,9-

 لعجز اخلزينة FRRمتويل  532,0 758,2 364,3 791,9 1761,5 2283,3 2132,5

 لعجز اخلزينة FRRنسبة تغطية  41,5 54,9 32,7 52,9 71,3 70,3 96,7

  

 السنوات 2014 2015 2016 2017 2018

 رصيد املوازنة العامة 3068,0- 3103,8- 2285,9- 1234,7- 1412,3-

 رصيد احلسابات اخلاصة 27,7- 60,7 58,5 34,8 22,8-
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 تدخالت اخلزينة 90,3- 129,2- 116,4- 390,3- 517,4-

 الرصيد االمجايل للخزينة 3186,0- 3172,3- 2343,7- 1590,3- 1952,5-

 لعجز اخلزينة FRRويل مت 2965,7 2886,5 1387,9 784,5 131,9

 لعجز اخلزينة FRRنسبة تغطية  93,1 91,0 59,2 49,3 6,8

 : مليار دجالوحد          وزارة املالية، املديرة العامة للتنبؤات والسياسات                                        املصدر:

 من خالل اجلدول أعاله ميكن مالحظة ما يلي:
للميزانية ما هو إال عبارة عن جمموع رصيد املوازنة العامة ورصيد احلسابات اخلاصة وكذا تدخالت اخلزينة، وأن رصيد الرصيد اإلمجايل  -

 املوازنة العامة ميثل النسبة األكرب من الرصيد اإلمجايل للخزينة.
جب للموازنة هلذه السنة، أما أكرب بسبب الرصيد املو  2001سجل الرصيد اإلمجايل للخزينة عجزا جلميع سنوات الفرتة ماعدا سنة  -

 مليار دج 3246.2والذي قدر بـ  2012عجز فكان سنة 
 131.9اىل  2006مليار دج سنة  91.5تطور حجم االقتطاعات من صندوق ضبط املوارد لتمويل عجز اخلزينة واليت انتقلت من  -

 .   % 93.1ج أي بنسبة تغطية وصلت إىل مليار د  2965.67بـ  2014، وشهد أكرب اقتطاع للصندوق سنة 2018دج سنة 
 مسامهة صندوق ضبط املوارد يف متويل عجز امليزانية : -4

دوالر للربميل الواحد يتم على أساسه حتصيل اجلباية البرتولية املوجهة لتمويل موازنة الدولة، ميكن  37إن اعتماد سعر مرجعي يف حدود 
القرار أن يزيد من اهلامش بني السعر السوقي للبرتول والسعر املرجعي إلعداد املوازنة، وهذا  التعاطي معه من زاويتني، إذ أنه من شأن هذا

ما سيعزز من موارد صندوق ضبط املوارد، غري أن سياسة التمويل بالعجز اليت اتبعتها السلطات يف ظل الربامج التنموية منعت إيرادات 
دوالر سريفع من عجز املوازنة، وهو العجز الذي سيتم سداده  37املخفض( احملدد ـ الصندوق من الرتاكم، على اعتبار السعر املرجعي )

 ، خاصة يف ظل استمرار هتاوي أسعار البرتول. 10من صندوق ضبط املوارد، األمر الذي من شأنه هتديد موارد الصندوق
                                                                                         2018 -2000(:صندوق ضبط املوارد يف متويل عجز امليزانية للا  الفةر  04اجلدو  )

 رصيد امليزانية نسبة التغطية
جمموع 

 االقتطاعات

العجز املغطى 
 FRRمن 

تسبيقات لبنك 
 اجلزائر

سداد املديونية 
 العمومية

متاحات 
 الصندوق

 السنوات

- -53,198 221,1 0 0 221,1 453,237 2000 

- 68,709 184,467 0 0 184,467 123,864 2001 

- 26,038 170,06 0 0 170,06 26,504 2002 

- -164,624 156 0 0 156 448,914 2003 

- -285,372 222,703 0 0 222,703 623,499 2004 

- -338,045 247,838 0 0 247,838 1368,836 2005 

14,98 -611,089 709,641 91,53 0 618,111 1798 2006 

45,88 -1159,519 1454,363 531,952 607,956 314,455 1738,848 2007 

58,84 -1288,603 1223,617 758,18 0 465,437 2288,159 2008 

37,52 -970,972 364,282 364,282 0 0 400,675 2009 

56,88 -1392,296 791,938 791,938 0 0 1318,31 2010 

74,50 -2363,759 1761,455 1761,455 0 0 2300,32 2011 

70,16 -3254,143 2283,26 2283,26 0 0 2535,309 2012 

100,15 -2128,816 2132,471 2132,471 0 0 2062,231 2013 

96,67 -3068,021 2965,672 2965,672 0 0 1810,32 2014 
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93,00 -3103,789 2886,505 2886,505 0 0 552,192 2015 

60,72 -2285,913 1387,938 1387,938 0 0 98,55 2016 

63,53 -1234,745 784,458 784,458 0 0 0 2017 

9,34 -1412,332 131,912 131,912 0 0 437,412 2018 

 : مليار دجالوحد وزارة املالية، املديرة العامة للتنبؤات والسياسات                                  املصدر:

 ميكن استنتاج ما يلي: من خالل قراءتنا للجدول أعاله
إىل سداد املديونية العمومية فقط، أي أن املديونية خالل هذه الفرتة كانت  2005-2000استخدمت موارد الصندوق خالل الفرتة  -

فقد اخنفضت نسبة متويل الصندوق لسداد  2008-2006من طرف اقتطاعات صندوق ضبط املوارد،  أما خالل الفرتة  %100ممولة 
 ، أين توسعت وظائف الصندوق لتشمل متويل اخلزينة.2006، وهذا بسبب التعديل الذي طرأ على وظائف الصندوق يف سنة املديونية

 : 11وهذا راجع لعدة أسباب منها %100أصبحت موارد الصندوق توجه لتمويل عجز اخلزينة بنسبة  2009ابتداء من  -
 امليزانية عجز لتمويل املديونية على هااعتماد يف احلكومة وتراجع للمديونية النسيب التخلص -
 التزايد لتغطية السعر املرجعي كفاية وعدم الداخلي الطلب لتحفيز االقتصادي اإلنعاش برامج تطبيق بسبب اخلزينة لعجز املستمر التزايد -

 العام. لإلنفاق املستمر
 على شجعها األمر الذي املتوسط، املدى يف نفطية صدمات حدوث بشأن احلكومة خماوف من قلل مما النفط أسعار ارتفاع تواصل -

 تضخم معدالت على دائما مع احملافظة احلكومي اإلنفاق ارتفاع عن الناتج املوازين العجز من جزء لتمويل الصندوق موارد استعمال

 املوازين باستخدام موارد الصندوق. العجز من معينة نسبة متويل طريق منخفضة عن

بدأ صندوق ضبط املوارد يف متويل عجز اخلزينة، ومبا أن عجز املوازنة متضمن يف عجز  2006ه انطالقا من سنة كما قلنا سابق فإن  -
 %14.98بلغت النسبة  2006اخلزينة فإن ميكن أن حنسب تغطية نسبة أو تغطية الصندوق لعجز املوازنة بطريقة غري مباشرة، ففي سنة 

بنسبة أكرب  2013مليار دج، أما أكرب تغطية للعجز املوازين فكان سنة  2966لغ قدر بـ مبب 2014، ونالحظ أن أكرب متويل كان يف 
 ألن متويل الصندوق موجه بطريقة مباشرة إىل عجز اخلزينة املتضمن عجز املوازنة وتدخالت اخلزينة ورصيد احلسابات اخلاصة.  100%

بطريقة تستهدف احلفاظ على التوازنات الداخلية واخلارجية،  2018-2000وزرعت استخدامات صندوق ضبط املوارد خالل الفرتة  -
لتسديد املديونية  %2.951مليار دج، و  16871.55من موارده إىل متويل عجز امليزانية مبا ميثل حوايل  % 84.02حيث وجهت 

 يل موارده.من إمجا %8.509يف شكل تسبيقات لبنك اجلزائر، وقد شكلت هذه التوظيفات حوايل  %033.العمومية، و
أصبح صندوق ضبط املوارد يف تناقص مستمر وهذا بسبب التمويل الكبري لعجز امليزانية من جهة  2014نالحظ أنه انطالقا من سنة  -

 ومن جهة أخرى اخنفاض فائض اجلباية البرتولية بسبب اخنفاض أسعار البرتول يف العامل واليت تعترب املصدر الوحيد إليراداته.
III-  ومناقشتها : جالنتار  

، ونظرا ألن مشكل العجز املوازين متس معظم 2018-2000تناول البحث موضوع متويل عجز املوازنة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة 
صة الدول املتقدمة والنامية كان من الضروري إجياد متويل دائم هلذا العجز، والذي جتسد يف صندوق ضبط املوارد، ومن أهم النتائج املستخل

 هلذا البحث نذكر:
 قلة موارد الصندوق وعدم تنوعها، واعتماده على مورد واحد )فاض اجلباية البرتولية( جعله قاعدة هشة قابلة لالهنيار يف أي حلظة. -
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يس كيان ال توجد يف اجلزائر قوانني واضحة ودقيقة تبني سريورة عمل صندوق ضبط املوارد، وذلك لكونه حساب تابع خلزينة الدولة، ول -
 والعقالين األمثل االستغالل على يؤثر مما فيه، واإلفصاح الشفافية مستويات وتدين احلوكمة معايري إىل ال خيضع بالتايل مستقل بذاته، و

 السليمة. االقتصادية التنمية ملتطلبات ومقتضيات وفقا ملوارده
ية العمومية فقط، أي أن املديونية خالل هذه الفرتة كانت إىل سداد املديون 2005-2000استخدمت موارد الصندوق خالل الفرتة  -

فقد اخنفضت نسبة متويل الصندوق لسداد  2008-2006من طرف اقتطاعات صندوق ضبط املوارد،  أما خالل الفرتة  %100ممولة 
 املديونية.

الل خمتلف الربامج التنموية اليت انطلقت من استمرار العجز يف امليزانية راجع باألساس إىل التوسع يف سياسة اإلنفاق احلكومي من خ -
، وعدم رشادة االنفاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى إىل عدم مواكبة معدل منو اإليرادات ملعدل منو 2019إىل غاية  2000سنة 

 النفقات بسبب عدم فاعلية اإلدارة الضريبية واخنفاض أسعار البرتول عامليا. 
بطريقة تستهدف احلفاظ على التوازنات الداخلية  2018-2000ضبط املوارد خالل الفرتة وزرعت استخدامات موارد صندوق  -

لتسديد  %9512.مليار دج، و 16871.55من موارده إىل متويل عجز امليزانية مبا ميثل حوايل  %4.028واخلارجية، حيث وجهت 
 من إمجايل موارده% 98.50التوظيفات حوايل  يف شكل تسبيقات لبنك اجلزائر، وقد شكلت هذه %033.املديونية العمومية، و

حيث بلغ رصيد الصندوق بعد االقتطاع  املوارد، ألنه املصدر الوحيد إليراداته، ضبط صندوق على كبري تأثري له النفط أسعار تراجع  -
 عند النفط أسعار بقاء بنفس الوترية، ومع اإلنفاق سياسة تواصلت إذا ، وممكن أن يستمر استنزاف الصندوق2017إىل الصفر سنة 

 احلالية، وبالتايل اللجوء إىل االقرتاض الداخلي واخلارجي لتمويل العجز. مستوياهتا
 وعلى ضوء هذه النتائج ميكن تقدمي التوصيات التالية:

من جهة أخرى لتحقيق أو تقليص العجز املوازين جيب ترشيد النفقات العامة وإعادة توجيهها للقطاعات اإلنتاجية هذا من جهة، و  -
عتباره إجياد بديل للجباية البرتولية عن طريق تطوير وتفعيل إدارة الضرائب وتشجيع الثقافة الضريبية وتنويعها، وأيضا تطوير صندوق الزكاة با

 مورد هام من شأنه التقليص من حدة العجز املوازين.
يتها، وذلك بإعادة النظر أهداف الصندوق وهيكله وجمال وضع سياسة رشيدة الستغالل واستثمار موارد صندوق ضبط املوارد وتنم -

 عمله واهليئات املكلفة بتسيريه.
 العمل على تنويع إيرادات صندوق ضبط املوارد. -
 االستفادة من جتارب بعض الدول الستثمار املوارد املالية للصناديق السيادية، كالتجربة النروجيية وجتربة أبو ضيب. -
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 ت وامل اجع :اإلحاال  -

                                                                 

   .78ص( 50جملة التنمية االقتصادية )".  2017-2000(. فعالية صندوق ضبط اإليرادات يف متويل عجز امليزانية العمومية خالل الفرتة 2018ذهبية، كتاف شافية. ) 1

 .06ص( 01) والتوزيع للنشر األيتام دار( احملررون املنصوري، و املوسوي،. )السيادية الثروة صناديق اقتصاديات(. 2015. )املنصوري حمي علي واثق ، ملوسويا اجلبار عبد صفاء 2

 (. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. قانون املالية التكميلي .2000جوان,  27قانون، املالية، التكميلي. ) 3

 (. اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. قانون املالية التكميلي .2000جوان,  27ن، املالية، التكميلي. )قانو 4 

ص  (11تصـادية )ق(. مـدى امتثـال صـندوقي ضـبط املـوارد واالسـتقرار االقتصـادي االجتمـاعي ملبـادو سـانتياغو حالـة: اجلزائـر، مجهوريـة الشـيلي ". جملـة دفـاتر ا2019نصري أمحـد، وزيـن يوسـف. )5 
   .52-51ص 

 .206ص (. املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية2006عبد اجمليد قدي. )6 

ـنة(. عجــز املوازنـة العامــة ورؤى وسياســات معاجلتــه مــع إشـارة للعــراق للمــدة ) 7 ص ( 68)العــدد  18ية واإلداريــة ، اجمللــد (. جملــة العلـوم االقتصــاد2012-2003ســامل عبـد احلســني. )دون سـ
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The public budget deficit between the traditional economy and the 
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  ملخص:
املبادئ والقواعد اليت يقوم عليها إعداد املوازنة العامة بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، وذلك وفقا ملفهومها  بالرغم من اختالف

ات وإيرادات وأهدافها يف كل اقتصاد، اليت تتفق يف بعض النقاط، وختتلف يف البعض اآلخر، إال أهنا تعد األداة املالية اليت يتم من خالهلا ضبط نفق
 لة، بطريقة متوازنة قدر اإلمكان. الدو 

لكن قد تؤثر بعض الظروف اخلاصة اليت يواجهها االقتصاد على هذا التوازن فيسبب عجزا يف املوازنة، تعمل الدولة على متويله من خالل 
رض ضرائب ورسوم جديدة تقليص نفقاهتا العامة إن أمكن ذلك، أو من خالل احلصول على موارد جديدة لتغطية هذا العجز، سواء من خالل ف

يتم االعتماد لتعزيز احلصيلة اجلبائية، أو من اللجوء إىل االقرتاض داخليا أو خارجيا، أو اعتماد التمويل التضخمي، وهذا يف النظام الوضعي، بينما 
ملضاربة، وأسهم املشاركة واإلنتاج، يف النظام اإلسالمي على كل من الزكاة والوقف كأساليب تقليدية لتمويل العجز، أو أساليب حديثة كسندات ا

 وعقود االستصناع واإلجارة وغريها.     
 إيرادات.؛  نفقات؛ متويل موازنة؛  عجز موازين؛  موازنة عامةلكلمات املفتاح : ا

 .H6 ؛ E6؛  JEL : E01تصنيف 
Abstract:  

Despite the differences in principles and rules on which the preparation of the general budget is based 
between the traditional economy and the Islamic economy, according to its conception and its objectives in 
each economy, which correspond in certain points, and differ in others, it is the financial instrument by 
which the expenditure and the receipts of the State are controlled in a balanced way as much as possible.   

However, some of the special circumstances which the economy may encounter can affect this 
balance, which leads to a budget deficit, which the State finances by reducing its public expenditure, if 
possible, or by obtaining new resources to cover this deficit, either by imposing new taxes to strengthen tax 
revenue, or by using internal or external borrowing, or by adopting inflationary financing, and this in the 
traditional system, while the Islamic system is based both on Zakat and Waqf as traditional methods of 
financing this deficit, as well as on modern methods like Mudharaba, Mucharaka, Istisna'a and Ijara and 
others. 
Keywords: Public budget ; Budget deficit ; Budget financing ; Expenditures ; Revenues.  

Jel Classification Codes : E01 ; E6 ; H6. 
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I-  : متهيد  

تقوم على حتصيل املداخيل وإنفاقها على جوانب احلياة املتعددة واملرتبطة مبواطنيها، مهما عرفت الدول منذ القدم معامالت 
اختلفت درجة تقدم البلد وتوجهه االقتصادي أو السياسي، وقد تطور األمر ليصل إىل ضرورة ضبط هذه النفقات واإليرادات يف شكل 

لية، مما مينح إمكانية تسيري الوضع احلايل، وإصالح االختالالت اليت قد تنشأ منظم ضمن إطار عام يسمح بالتنبؤ باألوضاع املالية املستقب
مستقبال، وفقا ألدوات وآليات ختتلف باختالف النمط االقتصادي السائد، لكنها هتدف عموما إىل حتقيق نفس الغايات. ويف هذا اإلطار 

التعرف على وضعية النفقات واإليرادات خالل مدة زمنية عادة ما تكون تعكس املوازنة العامة احلالة املالية للدولة، حيث يتم من خالهلا 
 سنة، وقد سجل تواجد مفهوم املوازنة العامة عرب األنظمة االقتصادية املختلفة مع االحتفاظ خبصوصيتها وفقا ملميزات كل نظام. وانطالقا

 من االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي؟""ما هو موقع املوازنة العامة يف ظل كل   :من ذلك يظهر التساؤل التايل

تظهر أمهية البحث من خالل الدور الكبري الذي تلعبه املوازنة العامة يف ضبط التوازن بني إيرادات الدولة ونفقاهتا  :أمهية البحث
ول اليت متكن من متويل أي اختالل العامة، مبا يسمح بتحقيق األهداف املسطرة، وهو ما يزيد من أمهية التطبيق السريع والفعال لكافة احلل

 فيها خالل الفرتة اجلارية.

يهدف البحث إىل توضيح أهم املفاهيم املتعلقة باملوازنة العامة وعجزها ومتويلها، يف نظامني ماليني يتفقان  :اهلدف من البحث
 مها االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي.  يف بعض األمور، لكن خيتلفان يف مبادئ عديدة، إللقاء نظرة على أهم الفروقات بينهما، و 

II -  اطار النرر  للموازنة العامة يف االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي اإل:  

ليتم حتديد أهم الفروقات بني املوازنة العامة يف االقتصادين الوضعي واإلسالمي، وجب إبراز أهم العناصر املرتبطة هبذا املفهوم يف  
 من أجل حتديد اإلطار العام للموازنة العامة يف هذين االقتصادين، ومدى تقارهبما أو اختالفهما يف ذلك.  كل منهما، وذلك

II.1. تعرب املوازنة العامة يف ظل االقتصاد الوضعي عن األداة املالية لضبط اإليرادات والنفقات يف  :املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي
 ية السائدة يف أغلب الدول اليت تتبع االقتصاد الرأمسايل بوضعيته احلالية أو مفهوم اقتصاد السوق.دولة ما وفقا لألسس االقتصاد

II.1.1 .ارتبط ظهور مفهوم املوازنة العامة بظهور الدولة، حيث مل تكن املوازنة العامة موجودة يف اجملتمعات القبلية  :نشأة املوازنة العامة
واإليرادات وسهولة توزيعها حسب األولويات واملفاضلة، دون احلاجة إىل موزانة عامة لتبويب وتنظيم  والعشائرية بسبب حمدودية النفقات

، ال تفصل بني املالية العامة للدولة واملالية اخلاصة للحاكم، حبيث 18وقد ظلت الدول األوروبية إىل غاية بداية القرن  اإليرادات والنفقات.
موال اخلاصة للحاكم، ومل يكن هناك تفريق واضح بيم النفقات العامة ألسرة احلاكم وحاشيته، وتلك تعترب اإليرادات والنفقات من األ

املستعملة لتمويل احلاجات العامة للمجتمع، وكذلك بالنسبة لإليرادات اليت جتمع من أفراد الشعب على اختالف مستوياهتم وطبيعة 
ل الضرائب، وإرهاق الشعوب والتضييق عليهم، أدى إىل تنامي االحتجاج والغضب أعماهلم. وبتطور احلياة وإسراف بعض احلكام يف حتصي

الشعيب سعيا إىل وضع حد لسلطة احلاكم يف فرض الضرائب وطريقة جبايتها وإنفاقها، مما أدى إىل نشوء حق الشعب يف مناقشة حمتويات 
نفقات يف بريطانيا، أين ظهرت فكرة إعداد موازنة اإليرادات ونفقات املوازنة العامة واعتمادها. وقد بدأت عملية ضبط اإليرادات ومن مث ال

عندما أصبحت ضرورة اعتماد اإليرادات واملصروفات من ممثلي الشعب واإلذن للملك يف جباية الضرائب من الشعب  1628الدولة عام 
  1789.1ة الفرنسية سنة لتمويل النفقات العامة، أما يف فرنسا فقد ظهرت املوازنة بشكلها الواضح إثر الثور 
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II.1.2 .بالرغم من االتفاق على املوضوع العام للموازنة العامة، إال أنه مل يتم وضع تعريف موحد خاص هبذا  :تعريف املوازنة العامة
األعمال  للملتقى العلمي الثالث حول إدارة منظمات( يف ورقتهما البحثية املقدمة 2009املفهوم، وقد أوجز )سلوم & درويش، أفريل 

  2 :التحديات العاملية املعاصرة، أهم التعريفات املقدمة للموازنة العامة فيما يلي

 والذي ينظر إىل كوهنا أرقاما حسابية تشمل االعتمادات املخصصة واملتوقع إنفاقها واإليرادات املتوقع حتصيلها خالل  :املفهوم احملاسيب
عامل احملاسبة مع هذا املفهوم بالتسجيل وإظهار النتائج، وفق ما تتطلبه التقسيمات الواردة فرتة زمنية قادمة عادة ما تكون سنة، ولذا تت

 .يف املوازنة العامة

 املوازنة العامة هي التعبري املايل عن أهداف احلكومة املراد حتقيقها، والظاهرة ببنود املوازنة من جانب النفقات أو  :املفهوم املايل
 األرقام املالية الوارد فيها أو من ناحية تفاصيل مصادر اإليرادات وأوجه اإلنفاق.اإليرادات، إما من ناحية 

 هنا يعكس الربملان )السلطة التشريعية( فلسفة السياسة يف إدارة دفة احلكم من الناحية االقتصادية واالجتماعية  :املفهوم السياسي
خالل الوحدات وتناقش مع السلطة املركزية وفق الضوابط والتعليمات لتحقيق أهدافه من خالل املوازنة العامة، إذ تعد األرقام من 

 املعدة سلفا، واملوجهة إلعداد مشروع املوازنة يف ضوء السياسة العامة.

 إن التغري احلاصل يف مفاهيم الدولة وتغريها من الدولة احلارسة إىل الدولة املنظمة، وممارستها ملختلف األنشطة  :املفهوم التخطيطي
تصادية ورغبة احلكومات يف إجياد توازن حقيقي لالقتصاد القومي، أثر على مفهوم املوازنة التقليدي وأصبح ينظر إليها أي للموازنة االق

على كوهنا أداة أساسية للتخطيط وأصبح هناك ربط بني التقديرات وبني حتقيق األهداف وأصبحت املهمة اجلديدة هو التحليل لألرقام 
 عامة.بضوء السياسات ال

  بعد التحول املشار إليه يف املفهوم التخطيطي لتدخل الدولة املباشر يف النشاط االقتصادي لغرض حتفيز االقتصاد  :املفهوم االقتصاد
القومي برفع معدالت النمو وحتقيق االستقرار االقتصادي، فأصبحت املوازنة األداة اليت بواسطتها يكبح مجاح التضخم أو الكساد 

 وهي وسيلة لدعم التخطيط على املستوى القومي.  االقتصادي 

II.1.3. 3 :من أمههااملبادئ،  من جمموعة إىل العامة املوازنة إعداد خيضع :مبادئ املوازنة العامة 

 إىل أن يرجع بالسنة املدة اختيار يف سنة، والسبب غالبا تكون حمددة زمنية لفرتة للدولة العامة امليزانية تقديرات تعد :السنوية مبدأ 

 . سنة عن يقل ال وجهدا وقتا يتطلب واعتمادها ومناقشتها امليزانية إعداد

 بدون اإليرادات إمجاليا تظهر حبيث واإليرادات النفقات جلميع شاملة للدولة العامة املوازنة تكون أن املبدأ هذا يقضي :الشمول مبدأ 

 يعرف ما وهو باملوازنة فقط املخصصة االعتمادات حدود يف روفاتاملص صرف ويتم جببايتها املتعلقة املصروفات من نوع أي خصم

 النفقات. وختصيص اإليرادات ختصيص بقاعدة عدم

 كافة النفقات متول حبيث واحدة جمموعة يف الدولة حلساب اخلزانة حتصلها اليت اإليرادات مجيع ختلط أن وهو :التخصص عدم مبدأ 

 مصدره. حسب خروآ إيراد بني التمييز دون للدولة العامة

 واحدة وثيقة يف قطاعاهتا اختالف واإليرادات على النفقات كافة هبا واحدة موازنة للدولة تكون أن :الوحدة مبدأ . 

 أن تتساوى النفقات العامة مع اإليرادات العامة، وهذا حفاظا على توازن االقتصاد العام بشكل كلي. :مبدأ التوازن 

II.1.4. حيث مهما تطور املتشاهبة تظهر من خالل التعاريف املمنوحة للموازنة العامة جمموعة من اخلصائص  :خصائص املوازنة العامة
 4 :الزمن حتافظ املوازنة العامة على خصائص مميزة هي
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 إذ أن املوازنة هي عبارة عن خطة مستقبلية تتضمن تقديرات احتمالية  :املوازنة العامة هي توقع أو تقدير لإليرادات والنفقات
للنفقات واإليرادات، وما دام عنصر االحتمال قائما فإن توقع هذه التقديرات وتنبؤها جيب أن يكون دقيقا وموضوعيا قدر املستطاع، 

 ألن قيمة املوازنة تتوقف على مدى دقة معايري التقدير وجناحها ومدى ارتباطها بتغريات النشاط االقتصادي للدولة.

 حيث حتدث املوازنة آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية يف الدول، فاملوازنة العامة هي  :الدولة املوازنة العامة ذات صلة بأهداف
 الربنامج العام للحكومة والذي يعكس خيارات الدولة وأهدافها وأداهتا إىل حتقيقها. إذ أن تعريف املوازنة ال يكتمل مبجرد القول بأهنا

منا ال بد من تأكيد دور املوازنة الفعال يف قيام الدولة بوظائفها املختلفة وتنفيذ خططها تقدير للنفقات واإليرادات يتم اعتماده، وإ
 االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فاملوازنة تعكس برامج الدولة وترتجم السياسة املالية يف شكل أرقام.

 ر عن جهة رمسية هي احلكومة، وهي بذلك متثل اعرتافا علنيا تعترب املوازنة العامة وثيقة رمسية ألهنا تصد :املوازنة العامة وثيقة رمسية
وحمددا من احلكومة جملتمعها أو غريه يتضمن مستقبل النشاط املايل للحكومة. كما تعد املوازنة وثيقة تشريعية ال تتضمن مجيع خواص 

 القانون بل هي سند أو وثيقة أو صك أو برنامج أو أهنا عمل إداري حبت.

II.1.5.  تعد املوازنة العامة إحدى األدوات املالية للدولة واليت تلعب دورا مهما على عدة مستويات وجماالت  :املوازنة العامةأمهية
 5:يلي ماترتبط هبا، وتظهر أمهية املوازنة العامة من خالل 

 أخذ املوافقة من السلطة التشريعية على تظهر أمهية املوازنة من الناحية السياسية من خالل تقييد السلطة التنفيذية ب :األمهية السياسية
مسائل اجلباية واإلنفاق، وذلك بطلب إذهنا بصرف النفقات وتوزيعها على الوجه الذي يشبع احلاجات العامة. بالتايل تعد املوازنة 

 العامة أداة بيد الشعب من خالل الربملان ملراقبة أعمال احلكومة.

 مة بنفقاهتا وإيراداهتا نسبة مهمة من تيار الدخل، وهي أيضا أداة مرنة بيد احلكومة تستعملها متثل املوازنة العا :األمهية االقتصادية
لتحقيق أغراضها اليت من أمهها األهداف االقتصادية املتمثلة يف معاجلة التضخم واالنكماش ولتوازن ميزان املدفوعات، وتوجيه سياسة 

الستقرار والنمو االقتصاديني. إضافة إىل ذلك فهي أداة تستطيع الدولة من خالهلا االستثمار واالدخار واالستهالم مبا يكفل حتقيق ا
لتزاماهتا معرفة وضعها املايل، ألن املوازنة متثل بيانا مفصال لتقدير إيرادات ونفقات الدولة وكيفية استعماهلا لتسيري مرافقها العامة وأداء ا

امايل واالقتصادي للدولة، فهي مل تعد جمرد توقع ومساح للنفقات واإليرادات العامة، إمنا  املختلفة. فهي الوثيقة املالية اليت توضح الوضع
 أصبحت مرآة عاكسة لالجتاهات املالية للدولة وحركتها.

 تلفة تظهر أمهية املوازنة العامة اجتماعيا من خالل تأثريها يف إعادة توزيع الدخل بني الطبقات االجتماعية املخ :األمهية االجتماعية
عن طريق فرض ضرائب تصاعدية مباشرة على ذوي الدخول املرتفعة، وتوجيه حصيلتها لتمويل بعض أوحه اإلنفاق الذي تستفيد منه 

 الطبقات االجتماعية الفقرية، وذلك لتحقيق العدالة االجتماعية قدر اإلمكان. 

II.2. مي مبجموعة من اخلصائص اليت تقوم على تطبيق أسس الشريعة يتميز االقتصاد اإلسال :املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي
اإلسالمية يف املعامالت املالية واالقتصادية، وهو ما مييزه عن األسس اليت يقوم عليها االقتصاد الوضعي يف بعض امليادين، وقد عرف 

 مفهوم املوزانة العامة منذ ظهور اإلسالم وقيام الدول اإلسالمية. 

II.2.1 .يف خيتلفوا مل لكنهم اإلسالم يف العامة املوازنة شكل يف املفكرون اختلف لقد :وازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمينشأة امل 
 من فريق ذهب خلصائص املرحلة، فقد ذلك و هذه، أيامنا يف املعروف الشكل على اإلسالم فجر يف تكن مل العامة كون املوازنة جودهتا،

 صلى الرسول عهد منذ سائدا كان مضموهنا احلايل، لكن يف شكلها هي كما العامة املوازنة تعرف مل الميةاإلس الدولة أن على املفكرين
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 هو كما تدوينها، على وحيرص املالية احتياجاته وكان يقدر للدولة، املالية األمور القواعد وتنظيم إرساء يف سباقا وسلم، فقد كان عليه هللا

 النفقات موارده، هذه من نوع لكل وخيصص سجالت، يف واملنفذة املتوقعة نفقاته يدون احلديثة. وكان وازنةبنود امل وتدوين تقدير يف احلال

املسلمني  فيها أمساء تدون سجالت ومنها معدة، سجالت يف يدوهنا فكان العامة للنفقات وبالنسبة .احلديثة املوازنة جوهر هو وهذا
 ملواجهة العامة، اإليرادات من جزءا يدخر وسلم عليه هللا صلى الرسول السجالت. وكان لكلت عليهم طبقا األعطيات يوزع حىت وأوالدهم

 وعلى بعده، من خلفاءه تابع وقد وسلم عليه هللا صلى الرسول العامة يف زمن للموازنة الفعلي الوجود يعين هذا كل  متوقعة. غري النفقات

 وجعل جديدة، موارد لتحقق االستحداث، والتوسعة، من ظل يف وضبطها تنظيمها، عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر اخلليفة األخص

 6مورده. حتقق وقت يف ينفق كان أن بعد سنويا العطاء

II.2.2 .( أن املوازنة العامة يف االقتصاد 1997ورد يف كتاب )اللحياين،  :تعريف االقتصاد اإلسالمي للموازنة العامة ومبادئها
 يف الشرعية لتحقيق املصاحل عامة هيئة هبا تقوم اليت العامة، والنفقات االيرادات حيدد ومعتمد مفصل يسنو  تقديري اإلسالمي هي بيان

 7. كما تعرف بأهنا مساواة معتمدة بني تقدير اإليرادات العامة والنفقات العامة لفرتة زمنية معينة ولتحقيق أهداف معينة.االسالمية الدولة
شكل االعتماد، واجلهة املختصة كتلف عن ذلك املقدم يف االقتصاد الوضعي إال أنه خيتلف يف التفصيالت  وبالتايل فإن هذا التعريف ال خي

 8:تتمثل املبادئ اليت تقوم عليها املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي يفبه، وبعض بنود اإليرادات والنفقات، وكذا األهداف املقصودة. و 

 أن ذلك على والدليل املوازنة، وتنفيذ اعتماد مدةكالسنوية   قاعدة يف اإلسالمي االقتصاد عن وضعيال النظام خيتلف مل :السنوية مبدأ 

 . واحدة سنة عندهم مدة النصاب بلغ قد الذين املكلفني من سنة كل حتصل لإليرادات، األساسي الزكاة، باعتبارها املصدر

 اإلسالمي النظام يف امليزانيات عدد أن خالل من والوضعي اإلسالمي النظام بني اختالف القاعدة هذه خالل من يظهر :التعدد مبدأ 

 االجتماعي )الزكاة(.  الضمان ميزانية هي واألخرى للدولة األساسية هي امليزانية إحدامها األقل، على ميزانيتني هو

 واملساكني للفقراء الصدقات ة "إمنامن اآلية الكرمي التخصيص أمهية معينة، وتظهر بنفقة معني إيراد عن عبارة يه :التخصيص مبدأ 

 ورد (. فقد60عليم حكيم" )التوبة  وهللا هللا من فريضة السبيل وابن هللا سبيل ويف الرقاب والغارمني ويف واملؤلفة قلوهبم عليها والعاملني

 . غريهم من هلؤالء الزكاة ختصيص وجوب على الزكاة، مما يدل من املستفيدين لألشخاص وحتديد ترتيب

 والعجز الفائض احتمال كان بل املوازنة التوازن يف مببدأ يلتزم يكن مل أنه يدرك اإلسالمي االقتصاد للفكر املتتبع إن :التوازن مبدأ 

 . اإلنفاق العام يف إسراف يكن ومل العامة املصلحة حدود يف ذلك كان طاملا احلكومي زيادة اإلنفاق طريق عن فيها، وذلك قائما

II.2.3 . جمموع األهداف اليت تسعى املوازنة العامة إىل حتقيقها يف ظل االقتصاد من  :املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالميأهداف
 9:ما يلي اإلسالمي

 اورةلمجا الدول مع العالقات وحسن اإلسالمية حدود الدولة وتأمني الداخلي األمن حفظ خالل تظهر من :األهداف السياسية 

 املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر الدولة وحفظ إقامة على والعمل اإلسالمي وإرساء دعائمه، احلكم راراستق طريق وغريها، عن

 .األعمال هذه مثل هلا تستند اليت اجلهات تأهيل ومتويل خالل من وذلك

 ومحاية الدين دعامةحيث من الديين  باجلانب يتعلق منها األول ثالثة، يف األهداف هذه حصرت :األهداف االقتصادية واالجتماعية 

 املوارد وختصيص استغالل االقتصادي من خالل حسن باجلانب الثاين ويتعلق املسلم، الفرد كرامة حفظ على والعمل واألخالق، القيم

ع، متلمجا أفراد بني والدخول الثروات توزيع ويشمل حسن اجتماعي فهو اجلانب الثالث أما اإلسالمية، الدولة يف املتاحة والثروات
 .واملساواة بالعدل
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 األموال العمومية ومحايتها صرف مراقبة إمكانية للمسؤولني تتيح املالية حيث التصرفات مبراقبة العامة املوازنة تسمح :األهداف الرقابية 

 أموال حتفظ يقةالطر  ذهبهو الصرف، النفقة أو نوع حسب وفروع وبنود أبواب إىل املوازنة تقسيم خالل من األموال، وتبديد السرقة من

 ورائها. من االجتماعي النفع ويقع وظيفتها تؤدي حددت هلا،حىت اليت املواضع يف وتصب واإلمهال، الضياع من اإلسالمية الدولة

 من املرجوة، األهداف إىل للوصول بشكل فعال استخدامها وكيفية العامة، اإليرادات جباية من التأكد هبا يقصد :األهداف اإلدارية 

يسمى  ما وهذا برنامج لكل بالنسبة العمل تقدم مدى قياس وبيانات الربامج، تكاليف حتدد اإلدارة احلكومية اليت هودج خالل
 اإلدارية. بالوظيفة

III -  املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي  ماهية عجز:  

مة يف كل من االقتصادين الوضعي واإلسالمي، فإن احتواءها على بالرغم من نقاط التشابه واالختالف بني مفهوم املوازنة العا
 إيرادات ونفقات الدولة، يؤدي ال حمالة إىل إمكانية وجود خلل بني القسمني، قد يكون فائضا أو عجزا.

III.1. ططا له، أو م تتمثل حالة العجز يف غالب األحيان يف نقص مورد ما عما كان خم :عجز املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي
 توقعه من قبل، وذلك بناء على سوء تقدير أو ظهور متغريات جديدة، وهو ما ميكن أن تصادفه املوازنة العامة يف إطار االقتصاد الوضعي.

III.1.1 .اإلنفاق عجز املوازنة العامة بأهنا تلك احلالة اليت يكون فيها عبد احلميد(  يعرف )عبد املطلب :تعريف عجز املوازنة العامة
بأهنا عبارة ( Capul & Granier. كما يشري )10العام أكرب من اإليرادات العامة حيث تعجز اإليرادات العامة عن تغطية النفقات

 املفهومكل من صربينة( يف أطروحتها   . وقد أضافت )كردودي11عن رصيد موازين سالب حبيث نفقات الدولة تكون أعلى من إيراداهتا

املالية،  ونفقاهتا الدولة إيرادات مجيع يف املوازنة تدخل أن بشرط عن إيراداهتا، نفقاهتا زيادة هو املوازنة عجز ي يرى أنالذ احلسايب املايل
 إعداد يف املتبع املنهج السياسة املالية وعن عن تنجم اليت السلبية هو اآلثار املوازنة عجز الذي يرى أناالجتماعي  االقتصاد  املفهومو

 12إجيابية. منها أكثر سلبية املتحققة النتائج تكون عندما فيذها،وتن املوازنة

III.1.2 .ترجع أسباب عجز املوازنة العامة أساسا إىل :أسباب عجز املوازنة العامة:  

   :ختتلف األسباب اليت تزيد من حجم اإلنفاق العام، منها :ةزيادة النفقات العام .1
عرف الزيادة الظاهرية للنفقات بأهنا زيادة األرقام املعربة عن النفقات العامة دون أن ت :أسباب الزيادة الراهرية للنفقات العامة .أ

 14 :ما يلي هذه األسباب منو .13يقابلها زيادة يف نصيب الفرد من السلع واخلدمات إلشباع حاجاته العامة

 نفس املقدار من الوحدات النقدية، ويرجع مبعىن نقص السلع واخلدمات اليت ميكن احلصول عليها ب :اخنفاض القيمة احلقيقية للنقود
ذلك يف الغالب إىل االرتفاع يف املستوى العام لألسعار، مما يدفع الدولة إىل الرفع من القيمة النقدية هلا للمحافظة على منفعتها 

الفرد من اخلدمات اليت تقوم  احلقيقية ثابتة، وهذه الزيادة تكون زيادة صورية ال اساس هلا يف الواقع ألهنا مل تؤدي إىل زيادة نصيب
 الدولة بتمويلها واإلشراف عليها.

 إن اختالف طرق احملاسبة العامة وبصفة خاصة طريقة القيد يف احلسابات أدى إىل زيادة ظاهرية  :اختالف الطرق احملاسبية العامة
أساس احلق يف إجراء املقاصة بني الغريادات  يف حجم النفقات العامة، إذ أن االنتقال من قواعد امليزانية الصافية اليت تستند على

والنفقات غلى قواعد امليزانية العامة للدولة كقاعدة الشمولية اليت تقتضي بتقييد اإليرادات والنفقات الكلية دون إجراء أي مقاصة 
 بينهما أدى إىل الزيادة يف حجم النفقات العامة بشكل واضح.
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 تزداد نفقات الدولة بازدياد عدد السكان، كما أن زيادة مساحة إقليم الدولة يزيد من  :زيادة عدد السكان واتساع حجم اإلقليم
فع حجم نفقاهتا العامة حيث يف حالة اسرتجاع دولة ما سيادهتا احلكومية على بعض املناطق يزيد من عدد السكان ما يتطلب الر 

 يل أي زيادة يف متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة.    املساحة اإلقليمية اجلديدة، لكن دون تسج من النفقات العامة لتشمل

يقصد بالزيادة احلقيقية للنفقات العامة زيادة املنفعة احلقيقية املرتتبة عن هذه النفقات،  :األسباب احلقيقية لزيادة النفقات العامة .ب
  15:أي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من السلع واخلدمات العامة. وترجع أسباهبا إىل

 من أهم األسباب االقتصادية املفسرة لظاهرة التزايد يف النفقات العامة زيادة الدخل القومي، والتوسع يف  :ألسباب االقتصاديةا
املشروعات العامة، وعالج التقلبات اليت تطرأ على النشاط االقتصادي )خاصة يف حالة الكساد(. فزيادة الدخل القومي تسمح 

لزيادة يف مقدار تقتطعه منه يف صورة تكاليف أو أعباء عامة من ضرائب ورسوم وغريها، وعادة ما للدولة يف العصر احلديث من ا
 حتفز هذه املوارد املتاحة الدولة على زيادة إنفاقها على خمتلف الوجوه.

 هتم، وليس أمام الدولة تزداد املطالبة برفع وحتسني اخلدمات العامة حبكم رغبة األفراد يف تطوير مستوى معيشا :األسباب االجتماعية
سوى الرضوخ أمام احلاجات اجلديدة لألفراد، إذ أن تطور الوعي االجتماعي ساهم يف زيادة الضغوطات على الدولة ومطالبتها 

 بزيادة حجم نفقاهتا االجتماعية لدعم الطبقات املتضررة.

 الدولة حبكم أن كل حكومة حتاول إرضاء الرأي العام إن انتشار املبادئ الدميقراطية يؤدي إىل توسع نشاطات  :األسباب السياسية
كي تستطيع جتديد فرتات حكمها، كما ان توسيع املشاركة الكبرية يف القرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي زاد يف اجملاالت اليت 

 تشملها النفقات العامة.

 إلنفاق العام، فبعد أن كان يعترب تدمري للثروة أو استهالكا يف لقد أسفر التطور يف الفكر املايل عن نظرة مغايرة ل :األسباب املالية
بعض الظروف، أصبح يعد مصروفا إجيابيا يف احلياة االقتصادية سواء لتوجيه النشاط االقتصادي أو حتقيق االستقرار أو التوازن، ومما 

 الشك فيه أن هذه النظرة قد أسفرت عن خلق مزيد من اجملاالت لإلنفاق العام. 

 

 16 :ما يلي من بني العوامل اليت تؤدي إىل تراجع معدالت منو اإليرادات العامة :خنفاض اإليرادات العامةا .2

  ارتفاع نسبة الضرائب غري املباشرة إىل إمجايل املوارد احلكومية حيث يعود السبب إىل ضآلة حجم النشاط االقتصادي والدخل
عتماد على الضرائب املباشرة، حيث أن الضرائب غري املباشرة ذات أثر تضخمي القومي، وبالتايل ضآلة الفرص املتاحة لزيادة اال

 الذي أثر كبري يف زيادة معدالت العجز.

  اخنفاض حصيلة الضرائب املباشرة وذلك لكثرة اإلعفاءات واملزايا الضريبية، وزيادة حالة التهرب الضريب الناتج عن اتساع حجم
 رة الضريبية.االقتصاد املوازي وضعف كفاءة اإلدا

  عدم تطور النظام الضرييب ومجوده يسهم يف إضعاف موارد الدولية السيادية، فبقاء النظام الضرييب متخلفا يؤدي إىل عدم استجابتها
 إىل زيادة ومنو اإليرادات مع الدخل القومي.

 سبة لقطاع التجارة اخلارجية، حيث أن هلا زيادة أمهية الضرائب على قطاع التجارة اخلارجية وذلك ملا للضرائب من مكانة هامة بالن
وزنا نسبيا متزايدا بالنسبة لإليرادات العامة، ولكن مع عدم استقرار األسعار يؤدي ذلك إىل نتيجة سلبية على جانب اإليرادات 

 بالتايل التأثري على امليزانية العامة للدولة.

 ها حبصيلة الضرائب جبميع أنواعها وذلك مقارنة بالناتج احمللي ويعود الضعف الكبري الذي تتسم به الطاقة الضريبية واليت يعرب عن
 السبب يف ذلك إىل تدين متوسط دخل الفرد، وعدم العدالة الضريبية.
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III.1.3 .17 :تصنيفات العجز املوازين يف( ريانحسن راتب يوسف أوجز ) :أنواع عجز املوازنة العامة 

 عجز يتضمنه قانون املوازنة ويربز بصورة واضحة يف بداية السنة املالية. وهو :العجز املتوقع من السلطات املسؤولة 

 وينشأ نتيجة تبدل احلالة االقتصادية أثناء السنة املالية، فقد تضع الدولة يف بداية السنة املالية موازنة  :العجز الطارئ أو املؤقت
لة االقتصادية املتوقعة، إال أنه قد يواجه االقتصاد ظروف معينة وبتقديرات صحيحة حبيث تتساوى فيها النفقات مع اإليرادات وفق احلا

تؤدي إىل اخنفاض الدخل القومي فيؤثر هذا على جممل الضريبة. ويظهر هذا العجز يف حالة األزمات االقتصادية حيث تعمل الدولة 
 على زيادة حجم إنفاقها من أجل حل األزمة وبالتايل حيصل العجز.

 يظهر نتيجة عيب يف اهليكل االقتصادي بسبب ظروف غري مواتية حتيط باالقتصاد، وهو يظهر على  :يكليالعجز البنيو  أو اهل
شكل عجوز مالية ضخمة متتالية ال تؤثر فيها خمتلف احللول اليت تتبناها الدولة إلقامة التوازن. وهذا التوازن هو األكثر خطورة لعمق 

 إليرادات بنسبة تعادل تزايد النفقات.جذوره يف مالية الدولة، نظرا لعدم تزايد ا

III.1.4 .18 :للعجز يف املوازنة العامة جمموعة كبرية من املخاطر أمهها :خمااطر العجز يف املوازنة العامة 

 اإلصدار مؤسسة إىل باللجوء العجز إىل تغطية الدولة تتجه إيراداهتا عن الدولة نفقات زيادة، حيث أن التضخم حالة يف الدولة وقوع 

ثابتا،  العرض بقاء مع الكلي الطلب حجم فريتفع املتداولة النقدية الكتلة فتزداد األوراق النقدية من إضافية كميات وطبع النقدي
 العملة. قيمة وتنخفض التضخم وحيصل فرتجع األسعار

 االستهالك العام. دةوزيا اخلاص االستثمار تقليل إىل االقرتاض، يؤدي إىل احلكومة سيدفع املوازنة يف العجز وجود إن 
 سيرتتب الذي األمر العجز، هذا لتغطية االقرتاض اىل الدولة تلجأ حيث اإلفالس، إىل خطر يؤدي قد العامة املوازنة يف العجز وجود 

 وفوائدها. القروض أقساط لسداد القادمة السنوات موازنات يف إضافية وجود نفقات عليه

 
III.2 .يؤدي أي اختالل بني اإليرادات والنفقات للدولة، إىل اختالل يف املوازنة العامة،  :اد اإلسالميعجز املوازنة العامة يف االقتص

مهما كان نوع وأساس االقتصاد، وهو ما ينطبق على االقتصاد اإلسالمي أين ميكن أن تشهد املوازنة العامة حاالت عجز تفوق فيها 
 النفقات حجم اإليرادات احملققة.

III.2.1 .اخلاصة الطبيعة إىل ذلك ويرجع خاص، مدلول هلا العجز فكرة :املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي تعريف عجز 

 بالنوع يتعلق ما مصارفها شرعيا. فأما حتدد اليت مل املصارف، واإليرادات حمددة اإلسالم، بني اإليرادات يف العامة لإليرادات والنفقات

كثرية،  أم قليلة أكانت سواء احملددة األصناف جتميعها على م اليت لإليرادات اإلنفاق يتم ألنه وذلك فيها، عجز وجود يتصور األول فال
خارجي.  متويل إىل حتتاج وال مجيعا اإلنفاق أوجه استيعاب أنه يتم طاملا له املعاصر باملعىن عجز وجود يتصور فال الزكاة، وبالتايل أموال مثل

 ممتلكاهتا من الدولة هلا، وواردات مستحق ال اليت واألموال املشروعة، مثل املصادرات وذلك مصارفها حتدد مل اليت والثاين يتعلق باإليرادات

 اإليرادات تقدير املمكن من ألنه وذلك املوازنات، هذه يف عجز وجود تطبيقيا وأيضا نظريا املتصور من فإنه، واخلاصة وغريها العامة

 العامة. للموازنة املعاصر الفكر نفس هو وذلك العجز، وجود يتصور فإنه املبدئي، قديرهذا الت حصل وطاملا ابتداء، والنفقات

III.2.2 .منه  االستفادة م قد االقتصاد اإلسالمي يفتصنيف عجز املوازنة العامة  :أنواع عجز املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي
 19:يف أنواع هذا العجزتمثل ت، و املنهج اإلسالمي يف األولويات لسلم طبقا ملواجهته املناسبة التمويلية األدوات اختيار يف عليه واالعتماد
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 الدخل  فيعجز االقتصادية، احلالة تبدل نتيجة املالية السنة أثناء يف العامة املوازنة يف يقع الذي العجز وهو :الطارئ أو املؤقت العجز
 السبب بزوال يزول مؤقت العجز من النوع الطبيعية، وهذا والكوارث وبكاحلر  باالقتصاد ملت طارئة أزمة بسبب اخلرج، مقابلة عن

 فرتة قصرية. بعد معاجلته الدولة وتستطيع حدوثه، إىل أدى الذي

 املوارد يف قصور إىل االقتصادي، يؤدي اهليكل يف خلل حدوث نتيجة مستمرة بصفة الدولة موازنة ويصيب :الدائم اهليكلي العجز 

 . االقتصادية البنية مجيع فهو يشمل املؤقت، العجز من خطرا ويعد أكثر النفقات، مواجهة عن

 تقوم الدولة حمددة مثل أن وضوابط بشروط املتبعة، املالية السياسة ظل الدولة يف به تسمح الذي العجز وهو :املقصود العجز 

 النقدي، اإلصدار طريق عن بتمويل العجز قابلبامل وتقوم استثماراهتم، زيادة إىل والصناعيني التجار دفع هبدف الضرائب بتخفيض

 .العرض وتشجيع الطلب لزيادة وذلك

III.2.3 .تتعدد العوامل اليت قد تسبب عجزا يف املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي منها :أسباب عجز املوازنة العامة:  

 مواردها، فاألزمات عن نفقاهتا وتزيد العامة املوازنة فتختل باألوضاع السياسية واالقتصادية، تتأثر الدولة فمالية :الرروف الطارئة 

 إىل الطبيعية الدولة موارد حصيلة فتتأثر االقتصادي، النشاط مستوى آثار سلبية على من حتدثه ملا املوارد، نقص إىل املختلفة تؤدي

 موازنتها يف خبلل الدولة مالية فتصاب جها،وعال األزمات هذه آثار لتخفيف النفقات من الدولة فيه تزيد الذي يف الوقت النقصان،

 20والصادرات. املوارد بني

 للدولة جديدة موارد ظهور مع ترافق قد ومنوه، االقتصادي الدولة دور تطور إن :تطور الوظائف االقتصادية للدولة اإلسالمية 

أو الكمايل،  احلاجي اإلنفاق حد إىل لتصل ريالضرو  اإلنفاق حد هبا وتتجاوز االقتصادية، احلياة يف زيادة التدخل عربها تستطيع
 ولكن حتصيله. يف ضرورية عوائد لتلك النوافل وتصري ...وزينته ورقته نوافله اىل وخشونته العيش ضرورات ويتجاوزون عوائدهم فتكثر

 احلاكمة هي النظرة هذه بقىوت، لإلنفاق األولوية فتصبح الدولة، مقومات مالية معها تتغري للدولة االقتصادي التدخل فلسفة سيادة

 الوضع مع يتناسب مبا العام اإلنفاق مستوى من ختفض أن حينها الدولة تستطيع وال، للنقص مواردها تعرضت لو حىت ملالية الدولة،

  21املالية. لسياستها الدولة تغيري من سيتضرر الذي اجملتمع نقمة من خوفا ملواردها احلاصل املايل

 اجلباية  زيادة يف يساهم وهذا طاقته، قدر على الضرييب الدفع يف الفرد يعين إسهام اجلباية يف فالعدل :اجلباية إغفال قاعدة العدل يف
 متطلبات تلبية عن عجز مواردها يف تسبب مما الدولة موارد ضعف يف العدل قاعدة إغفال تساهم وباملقابل املالية، املوارد وغزارة

 اجلباية يف املنكسرة، التخفيف الدولة مالية إلصالح عنه هللا رضي العزيز عبد بن عمر هبا قام ليتا األعمال أوىل فمثال من .اإلنفاق

 الدول أرادت فإذا. الضريبة دافعي بني لتطبيق العدالة منه حماولة يف دافعيها، طاقة فوق الغالب يف كانت اليت اإلضافية الرسوم بإلغاء

 وجوب فكرة من تنطلق اليت الضريبية، العدالة الضريبية بقاعدة التشريعات أخذت حيث الضرائب، مقدار تقليل فعليها اجلباية تكثري

 وطاقته. قدرته حسب كل اإلمكان، بقدر النسبية مقدرهتم احلكومية حبسب النفقات يف دولة كل رعايا يساهم أن

  ال احلكم تكليفا توىل وكان الشورى، دولة الراشدين لفاءواخل وسلم عليه هللا صلى النيب عصر يف الدولة كانت  :الفساد املايل واإلدار 
 دقة بلغت حيث الدولة، ألموال حمكم رقايب نظام ظل يف واملصلحة، للنص وفقا توزيعها يتم مث املال، لبيت كلها ترد فاألموال امتيازا،

 امتيازات أي أو اختصاص، سلطة أي هلم نيك مل الراشدون فاخللفاء .درمها كان لو حىت العجز معرفة مقدار إىل الرقايب النظام

 لكن مظاهر .املسلمني خليفة كان ولو العطاء أو باألخذ فيه يتصرف أن ألحد فليس بقية الناس، دون املال بيت على استثنائية

 الكثري وأخرجت ،الدولة خلزانة عن الوصول املوارد من الكثري منعت الراشدين، اخللفاء عصر بعد الرقايب اجلهاز أضعفت اليت الفساد

 منها. يرجى عام نفع دون الدولة أموال من
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 عن الدولة غفلت فإذاهتتم السياسة املالية باجلانب التطبيقي العملي للمسائل املالية استنادا حلالة االقتصاد الوطين،  :السياسة املالية 
 حتولت باجلمود، اتصفت أو طويلة، لفرتة تعديل وند االقتصادي، واستخدمتها الركود أو االزدهار بني املالية السياسة يف التقلب

 22الوطين. اإلنتاج منو معدالت وتراجع االستثمارات حجم وخفض الركود إلحداث وسيلة إىل للبناء والتطور أداة من املالية السياسة

VI -  املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي  عجز أساليب متويل:  

، يف سبيل إجياد حلول متكن من االستمرار يف تهستدعي أدوات وسياسات خاصة لتغطيد عجز يف املوازنة العامة تإن حالة وجو 
 حتقيق األهداف املسطرة من قبل الدولة، مع اختالف هذه األساليب بني االقتصادين الوضعي واإلسالمي وفقا خلصوصيات كل منهما.

IV.1 .عند تسجيل عجز يف املوازنة العامة تسعى احلكومة املعنية إلجياد حلول  :صاد الوضعيمتويل عجز املوازنة العامة يف االقت
إلكمال اخلطة املوضوعة وذلك من خالل تقليص النفقات العامة إىل أدىن حد ممكن، لكن ذلك قد ال يكون سهال يف مجيع األحوال، 

ين يرفضون توقف بعض الربامج املنطلقة. ومن جهة أخرى يتم ألن ذلك قد يؤدي إىل ظهور اضطرابات اجتماعية من قبل املواطنني الذ
    :البحث عن مصادر إيرادات جديدة لتمويل هذا العجز، ومن أهم هذه املصادر يف االقتصاد الوضعي ما يلي

IV.1.1 .د املصادر العادية تعترب من أهم املصادر اليت يتم اللجوء إليها يف األول لتمويل عجز املوازنة، حيث تع :املصادر اجلبائية
   :األساسية يف متويلها، وتضم ما يلي

 التكاليف يف مسامهة منه هنائية، بصورة احمللية، العامة اهليئات إحدى أو الدولة إىل جربا الفرد يدفعها مالية فريضة الضريبة :الضرائب . 1

ضريبة كمصدر لتمويل عجز املوازنة العامة من خالل وتظهر أمهية الالضريبة.  دفع مقابل خاص نفع عليه يعود أن دون العامة، واألعباء
 23:األهداف اليت حتققها واملتمثلة يف

 للقدرة وموجه حمدد دور تلعب النقدية فهي خاصيتها خالل من وهذا للموازنة األول النقدي املمول الضريبة تعترب :املايل اهلدف 

 .االقتصادي يف النشاط توسع أو تكبح خالهلا من ضغط أداة وتعترب لألفراد، الشرائية

 من الفائض توجيه عندفالتضخم،  حماربة وإىل الشرائية القدرة من الفائض توجه إىل امتصاص أن ميكن الضريبة إن :االقتصادي اهلدف 

 اناإلسك تشجيع لسياسة الدولة إتباع عند فمثال األوىل، الدرجةمن  اقتصاديا موجها جيعلها ما آخرا قطاع تفضلس الشرائية القدرة

 .الثاين على وخفضها األول على عالية ضريبة بفرض السكن قطاع أي غريه إىل منه الشرائية لتوجه القدرة معني قطاع بكبح تقومفهي 

 الدخل حمدودة الفئات الفقرية لفائدة الوطين الدخل توزيع إلعادة كأداة الضريبة استخدام يف اهلدف يتمثل :االجتماعي اهلدف 

 .التكافل االجتماعي نظرية وفق العام النفع لتحقيق موجه األغنياء املكلفني من اقتطاع باعتبارها

كان  سواء املشروع، أو الفرد عليه حيصل الذي الدخل من املباشر االقتطاع إىل واليت تعمد الضرائب املباشرةوتتمثل هذه الضرائب يف 
 والدخل املشروع، الفرد أو عليه حيصل الذي النقدي الدخل على تؤثر املباشرة فالضرائب املال. وهبذا رأس أو للعمل دخال ذلك

وتضم كل من الضرائب العقارية، الضرائب على أرباح رؤوس األموال، الضرائب على . 24واالدخار االستهالك حجم على يؤثر النقدي
 عليه حيصل الذي فاملال تداوله، وأ استعماله مبناسبةفتفرض على املال،  الضرائب غري املباشرةأما  الدخول، الضرائب على الرتكات.

وتضم كل من  .يطلبها اليت اخلدمة أو السلعة مثن من كجزء اإلنفاق عند منه يدفع االساسية حاجياته إلشباع الشخص كدخل
ول ضرائب االستهالك كالضرائب اجلمركية، وضرائب اإلنتاج، والضريبة على القيمة املضافة، والضريبة على التداول واملتعلقة بتدا

 األموال والتصرفات القانونية.
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 معينة خبدمة مقابل انتفاعه جربا العام القانون أشخاص من غريها أو الدولة إىل الفرد يدفعه النقود من مبلغ بأنه يعرف الرسم :الرسوم . 2

 25عام. نفع جانب إىل به خاص نفع عليها يرتتب له، و تؤديها

 خدمة مقابل يفرض أنه يف الضريبة عن الرسم خيتلف جربا، ولكن يفرض النقود من مبلغ كالمها أن يف يتفقان والرسوم فالضرائب

 العامة. ويرتتب األعباء تكاليف يف الفرد من مسامهة مقابل دون الضريبة تفرض خاص، أما بنفع عليه وتعود الرسم لدافع تؤدي خاصة

 للرسم بالنسبة مقدرته، أما مع الضريبة سعر يتناسب حبيث فردلل املالية املقدرة تكون الضريبة يف حتديد عامة قاعدة االختالف هذا عن

 املالية. مقدرته عن النظر بصرف الفرد عليها حيصل اليت اخلدمية القيمة هو الرسم سعر حتديد يف القاعدة العامة فإن

IV.2.1 .وتتمثل أمهها يف وتعين وجود ثقة بني طريف العقد الذي موضوعه مبلغ مايل يدعى القرض، :املصادر اإلئتمانية: 

هو مبلغ من املال حتصل عليه الدولة من األفراد أو املصارف أو غريها من املؤسسات املالية احمللية أو الدولية مع  :القروض العامة . 1
 الصفة هعلي العام تغلب القرضالتعهد برد املبلغ املقرتض مع الفوائد املرتتبة عليه يف التاريخ احملدد للتسديد وفقا لشروط العقد. و 

 يف جربا باالكتتاب العمومي الوظيف بإجبار موظفي السلطات تقوم أن املمكن من أنه إال العام، الكتساب موجه باعتباره االختيارية
 اإليراد صفة العام للقرض يعطي ذلك فإن السلطة هي االكتتاب احملصل ألموال أن وباعتبار العادية، الغري الظروف يف وهذا القرض

يف  زيادة مقابل االستحقاق تاريخ متديد يف احلق وللدولة استحقاقاته، تاريخ يف الوفاء واجب العام العام، فالقرض النفع حتقيق منه املراد
 الطلب على مباشر انكماشي أثر له ليسالذي  االقرتاض من البنك املركز وميكن التفريق يف القروض العامة بني  .الفائدة معدل

 هنا للحكومة، ومن  االئتمان منح يف توسع إذا لآلخرين املمنوح االئتمان تقليل ضرورة قيد حتت يعمل ال زياملرك ألن البنك الكلي،

 االقرتاض من البنوك التجارية. وبني الطلب الكلي يف توسعي أثر له املركزي البنك من باالقرتاض املصحوب احمللي اإلنفاق بأن يقال
 تسهيالت ائتمانية، والذي لن على احلصول أو التجارية، للبنوك احلكومية السندات بيع طريق عن العامة املوازنة عجز متويلواليت تعين 

 توسعي أثر له سيكون االقرتاض ميول من الذي احمللي واإلنفاق زائدة، احتياطات البنوك لدى كان إذا الكلي الطلب على سلبا يؤثر

 على يؤثر سوف املوازنة عجز متويل فإن الفوائض، هذه متلك التجارية البنوك تكن مل إذا أما، املركزي البنك من املمول باإلنفاق شبيه

 على مباشرة غري بصورة يؤثر أن احلكومي وميكن اإلنفاق يف للزيادة التوسعي األثر يزيل ما وهو اخلاص، للقطاع االئتمان املمنوح

 هاما عامال اخلاص للقطاع املمنوح االئتمان يعد النامية، الدول املالية يف األسواق منو وعدم ضيق مع وأنه السيما اخلاص، االستثمار

 يف هبذا الشكل املوازنة عجز متويلحيث يكون  االقرتاض من القطاع غري املصريف. أما النوع األخري فهو القطاع هذا استثمار يف
  26.احلكومية السندات لبيع املالية سواقاأل من وكذا املفتوحة، السوق واملعاشات وعمليات التأمينات صناديق من االقرتاض صورة

 وتكون أكثر، أو واحدة سنة فيها القرض مدة تزيد واليت ما، وطين اقتصاد اقرتضها اليت املبالغ تعرف بأهنا تلك :القروض اخلارجية . 2

 عن إما الدفع . ويكونإليها واخلدمات السلع تصدير طريق عن أو األجنبية بالعمالت طريق الدفع عن املقرضة للجهة األداء مستحقة

 ة.اخلاص واألفراد واملؤسسات املستقلة اهليئات طريق عن أو عنها، املتفرعة الرمسية اهليئات أو الوطنية، طريق احلكومات

 وكذلك القرض مبلغ لتغطية األموال الالزمة توفري عن عاجزة الداخلية املالية السوق تكون عندما اخلارجية القروض لعقد الدولة وتلجأ

املنح العجز. وتتضمن هذه القروض اخلارجية كل من  هذا أجنبية لسد لعمالت وحتتاج اخلارجية مدفوعاهتا يف عجز من تعاين عندما
 ال حتويالت وهي إنسانية، اقتصادية أو أو سياسية العتبارات واليت متثل حتويالت نقدية وعينية تقدمها بعض الدول  لغريها األجنبية

 بعض الستكمال أو تنموية مشروعات لتمويل خمصصة املنح تكون أن النامية، وميكن الدول بعض إيرادات يف هاما موردا ترد، وتعترب

للمساعدة  املستلمة احلكومة يساعد بدوره وهذا االقتصادية، التنمية معدل زيادة على مساعدهتا األساسية، هبدف البنية مشروعات
 متنح حيث السداد يف التسهيالت ذات وهي القروض قروض ميسرة )تفضيلية(أو  .عجزال ملعاجلة امليزانية موارد بعض ختصيص على
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 وهذه السداد، فرتة بطول كذلك نسبيا. وتتميز طويلة مساح فرتة وجود إىل السوق، باإلضافة يف السائدة تلك من أقل فائدة مبعدالت

 القروض هذه وتأيت قروض جتاريةأو  .حمددة مبشروعات مرتبطة تكون ما وغالبا دولية، مؤسسات أو دول من قبل متنح قد القروض

 شهور عدة تستغرق قد القروض وهذه عامة، حمددة أو ألغراض خمصصة تكون ما وغالبا األجنبية، التجارية البنوك من رئيسي بشكل

 27.الزمن من طويلة فرتة أو

IV.3.1 .ملا وفقا املركزي البنك هي تكون ما النقدية غالبا ةالسلط طرف من الورقية النقود سك عن وهو عبارة :لتمويل التضخميا 

 احلالة أمهها من معايري عدة النقدي وفق اإلصدار عملية وتتم الوحيدة املخولة بذلك، هو اهليئة املركزي البنك أن باعتبار القانون، هلا خيول

 أهم تعترب النقدي اإلصدار وظيفة أن املفكرين من كثريال يرى لذا. اإلضافية الكتلة النقدية حتمل على االقتصاد قدرة ومدى االقتصادية

 أجل من اإلنفاق على قدرهتا وإبقاء احلكومة ومتويل التعامالت املرونة يف حالة وإبقاء االقتصاد ألمهيته يف متويل املركزي البنك وظائف

 منها حصوله مقابل املتعددة نشاطاهتا تأدية من تمكنكي ت للحكومة الالزمة الدفع وسائل بتقدمي املركزي البنك يقومفالعام.  النفع حتقيق

 املوازنة. عجز ملواجهة للحكومة املباشرة القروض فتقوم عادة، قرض صورة يف السلطة التنفيذية من صادرة خزينة أذونات على

 والقروض عن كالضرائب  املصادر التقليدية تعجز عندما يكون التمويل مصادر من كمصدر اجلديد النقدي اإلصدار إىل االلتجاء إن

العجز.  تغطية يف تستخدم املركزي البنك طريق النقدية عن األوراق من كمية إلصدار إىل االلتجاء الدولة يضطر مما العامة، النفقات تغطية
 واردامل ذلك أن الرئيسي السبب يعتربم. و التضخ حدوث يؤدي إىل األسلوب هذا بالتضخم، ألن األسلوب التمويل هذا على ويطلق

 فجوة فتنشأ النقود، كمية عرض عند زيادة عليها املتزايد الطلب جماراة اخلدمات و السلع عرض يستطيع ال ولذا عادة، الطبيعية حمدودة

 28. األسعار وغالء معدالت التضخم تسريع إىل يؤدي مما والطلب العرض بني

IV.2 .ملصادر اليت يلجأ إليها االقتصاد اإلسالمي من أجل تغطية العجز يف تتنوع ا :متويل عجز املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي
 املوازنة العامة يف حالة وجودها، وهي مصادر تتوافق مع ما أتت به الشريعة اإلسالمية.

IV.2.1 .بايتها ج الدولة وتتوىل للثروة الصافية القيمة جمموع على تفرض مومسي، أو سنوي تكليف الزكاة :التمويل عن اطريق الزكاة
 يف توزيعها مبعىن القرآن الكرمي، يف جاء ما حسب وذلك واملساكني، الفقراء واحتياجات متطلبات من احملددة األهداف على وإنفاقها
 فريضة عليها. فالزكاة العاملني من أمين جهاز عن املهم، بواسطة األهم مقدمة احلاجات، ومقدرة العدل، مراعية املخصصة، مصارفها

 األموال للزيادةكرؤوس قابل تام أو مال لكل شاملة وهي الفرد، حلرية مرتوكة تطوع صدقة وال اختياريا، إحسانا وليست تماعية،اج إلزامية

 الزراعية واملواشي. واملنتجات والنقود أنواعها، بشىت التجارية

 اليت العامة أهم اإليرادات من تعترب انهفإ متع،لمجوا الفرد مستوى على واالقتصادية واالجتماعية التعبدية أمهيتها والزكاة جبانب

مستحقيها. وقد م الدعوة إىل أن  إىل حجمها وتوصيلها عن املسؤولة هي الدولة ألن احملددة، مصارفها يف وإنفاقها جبايتها الدولة تتوىل
 الناحية من أمهيتها تبدو ميز به. كماتكون للزكاة موازنة مستقلة عن املوازنة العامة األساسية للدولة نتيجة لعامل التخصيص الذي تت

 والثروة اإلنتاج دواليب لتحريك االقتصادي، امليدان يف فعالة اإلسالمي،كأداة مالية متعلمجا يف األفراد وتعاون تكافل مدى يف االجتماعية،

 29 االقتصادي. والنمو التوازن وحتقيق

 حقيقتها يف األموال وهذه، والزروع والثمار التجارة وعروض والغنم، والبقر اإلبل من واألنعام والفضة، الذهب على وتفرض الزكاة

 عهد يف معروفة تكن مل اليت األموال يف جتب الزكاة سبق فإن ما على وبناء، الزكاة لوجوب أساسي شرط هو النماء وشرط نامية، أموال
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ت واملصانع والطائرا كالسفن الصناعية مثل اآلالت النماء علة فيها ووجدت أمهيتها، وزادت األيام هذه استحدثت يف وقد التشريع،
 األجور مثل العمل وكسب والسندات، كالعمالت واألسهم املالية واألوراق واملطاعم، والفنادق كالعمارات املستغلة والعقارات والسيارات،

 30 واللؤلؤ. ألمساككا البحرية والثروة كاملناجم والبرتول، املعدنية والثروة احلرة، املهن وأرباح واملرتبات

IV.2.2 .وإن اتفقت وملكيته، وتأييده، لزومه، يف آرائهم الختالف تبعا للوقف تعريفهم يف الفقهاء عبارات تعددت :التمويل بالوقف 

 وقفال تقسيم وميكن". مبنفعتها العني والتصدق حبس أو مثرهتا، وتسبيل العني أنه "حبس الوقف ملعىن تعريف وأمشل املضمون، يف غالبا

 ماليا حقا الوقف مال فيها يكون ومنافع حقوق أوقافو منقوال، أو عقارا األعيان من الوقف مال فيها يكون عينية أوقاف إىل حملله وفقا

  :يلي ما لتحقيق ملكيتها. ويتجه الوقف النتقال قابلة منفعة أو متقوما

 وقفها اليت البئر ويف قرابته، أهل للفقراء من مثارها وجعل بنخيله طلحة أيب تصدق يف ذلك ويتضح للمجتمع الغذائي األمن توفري 

 .املسلمني عامة على عنه هللا رضي عفان بن عثمان

 وعقيدهتا دينها عن والدفاع نفسها محاية على قادرة األمة جلعل الالزمة القوة إعداد. 

 الضيوف على وقفها م واملساكن اليت الدور يف متثلت اليت الصحابة من عدد أوقاف من ذلك ويتضح اجملتمع، ألفراد السكن توفري 

 .الذرية على أو السبيل وأبناء

 اجملتمع لتلبية حاجات الوسائل من يلزمها مبا االجتماعية واملؤسسات العامة املصاحل وإمداد لتمويل ثابتة مصادر إجياد  

 واحدة وحدة اجملتمع من جتعل اليت والتآخي والتكافل التعاون روح نشر. 

 للدولة، العامة املوازنة بنود بعض متويل خالل من مباشرا الدعم هذا يكون وقد مشروع، أمر هو العامة للموازنة الوقف دعم إن

 مع جنب إىل جنبا الثالث القطاع بدور الوقف قيام خالل من مباشر غري الدعم هذا يكون أو املوازنة، يف عجز وجود حالة يف وذلك

 يف عجز بوجود ذلك الرتباط حاجة دون العامة، واخلدمات املرافق إنشاء وتطوير خالل من وذلك اخلاص، والقطاع احلكومي القطاع
 .املطاف هناية يف للدولة العامة املوازنة العبء على خيفف ما وهو املوازنة،

IV.2.3 .وازنة العامة يف االقتصاد باإلضافة إىل أسلويب الزكاة والوقف يف متويل عجز امل :بعض الصيغ احلديثة لتمويل العجز املوازين
  31 :جمموعة من األساليب احلديثة اليت قد يتم اللجوء إليها عند الضرورة. منها( اإلسالمي، فقد أورد )هزرشي & لباز

 )يعقد األجل طويل متويال وميثل مؤسساهتا، أحد أو تصدره احلكومة الذي للتداول القابل هو الصك :سندات املقارضة )املضاربة 

 زائد معني مبلغ اسرتداد احلق يف حلاملها تثبت ملكية سندات عن عبارة هي املقارضة سندات العام. أي أن االكتتاب طريق عن عادة

 اليت الكربى باملشاريع بقيامها املوازين العجز بتمويل الدولة تقوم حاالت العجز ففي اخلسارة. مقدار يعترب معني مبلغ ناقصة أو فائدة

 املعبئ دور سندات املقارضة تلعب اخلزينة، حيث سندات من بدال وذلك املقارضة سندات إصدار طريق نة عنس موازنة حتتملها ال

 العام. إنفاقها لتمويل الالزمة لألموال

 أسهم بطرح الدولة تقوم حبيث الكربى، بإجناز املشاريع اخلاصة األموال جذب خالهلا من الدولة تستطيع آلية هي :أسهم املشاركة 

 الربح واخلسارة. يف املشاركة أسلوب على بناء طرحها ويتم جديد، مشروع متويل هبدف للبيع شركاتال هذه

 أو وجتهيزات ثابتة وأصول ومعدات أدوات وآالت يف مرتبط ملكية مستند فهي احلكومة، أجهزة إحدى تصدرها :سندات اإلجارة 

 قابلة تصبح أن ملالكيها، وميكن للتداول مؤجرة أعيان ملكية داتسن وإصدار للدولة استئجارها عليه. حيث ميكن للحائزين عقارات

 . متعددة آجال وذات املخاطر، قليلة مرنة سندات باعتبارها للتداول وهذا
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 مثال نأخذ أن الوطنية، وميكن املنتجات كل أصناف يف السلم سندات بإصدار التمويل صيغة استخدام للدولة ميكن :السلم سندات 

  :كما يلي عمليةال وتكون النفط

 اتفق الذي املكان ويف حمدد يوم يف الكمية للمشرتي لمتس أن على والكمية الوصف حمدد النفط من معينة كمية ببيع الدولة تقوم -

 . عليه

 . اشرتاها اليت كميته ببيع الدولة بتوكيل املشرتي للدولة أو يقوم مقدما السعر املشرتي يدفع -

 العاملية. السوق يف ةالكمي تلك ببيع الدولة تقوم -

 . احملققة للمشرتي الفائدة هو يعترب السند شراء وسعر العاملية األسواق يف البيع سعر بني الفرق -
 نظري وذلك عند الصناع، من املواد تكون أن على له ما شيء صناعة آخر من شخص يطلب أن هو االستصناع :عقد االستصناع 

 وحتديد وضوح هناك كان طاملا إليه، وحيتاج يصنع ما كل بل صورة حمددة، أو معينة مادة دعن االستصناع نطاق يقف ال و معني، مثن

 وتوريد العقود إلنشاءات هذه الدولة تستخدم حيث اإلسالمية البنوك من التقنية هذه وفق التمويل عن الدولة حتصل. و التنازع مينع

 أخذنا استصناع. فإذا بعقد للحكومة بيعها ومثن كلفة اإلنشاءات بني الفرق هو البنك ربح يكون و النقل، ووسائل واملعدات السلع

 : نقول املباين مثال
 . مالعب استصناع لبيعها إسالمي بنك من والرياضة الشباب وزارة تطلب -

 . مقسطا أو االستسالم بعد مؤجال الثمن يكون العقد توقيع بعد -

 .املباين استالمو  املشروع هناية عند أو بالتقسيط حايل، الدفع يكون و بالبناء يقوم مقاول مع آخر استصناع يف بالدخول البنك يقوم -

  احلكومة(. وعقد املقاول العقدين )عقد بني الفرق هو البنك ربح -

 وفرت االستصناع عقد وبفضل املوازنة يف هلم اعتماد ستخصص أنشأت مباين كانت االستصناع عقد خالل من الدولة أن أي

 . مايل حاضر غالف دون حاليا املصنوع ووفرت موضوع العقد، استالم تاريخ إىل املايل االعتماد

 اإلمجايل العائد يف املشاركة أساس على احلكومة بإدارته وتقوم السيار الطريق مثال ملشروع املمول يتملك أن هو :اإلنتاج أسهم 

 يدر أرباح املشروع أن كون فيها املكتتبني على بالربح تعود ةملكي أسهم إىل اإلنتاج يف التمويل باملشاركة حنول أن ميكن و للمشروع،

 الطريق. استغالل رسوم خالل من

 

V-  :اخلالصة 

يعتمد كل من النظام الوضعي التقليدي والنظام اإلسالمي على املوازنة العامة كأداة مالية تسعى لضمان إيرادات ونفقات الدولة 
قواعد اليت ختتلف بينهما، ففي حني تعتمد املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي على السنوية بصفة عامة، ويضبطها يف ذلك جمموعة من ال

والشمول وعدم التخصص والوحدة والتوازن، فإن النظام اإلسالمي يعتمد على موازنتني عامتني يف سنة واحدة ختص األوىل املوازنة 
تماعي )الزكاة(، واستكماال لذلك فإن املوازنة اإلسالمية تتميز بالتخصص حيث األساسية للدولة، أما الثانية فتمثل موازنة الضمان االج

 يتم اإلنفاق العام وتوجه أموال الزكاة إىل أصناف حمددة وفقا ملا أتت به الشريعة اإلسالمية.
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ثر سلبيا على موازنتها وتسجل ومع أن الدولة حتاول أن تراعي ضمان التوازن بني إيراداهتا ونفقاهتا فإهنا أحيانا تواجه ظروفا قد تؤ 
عجزا بني أمواهلا ونفقاهتا، مما يدفعها إىل البحث عن طرق لتمويل هذا العجز، خصوصا يف احلاالت اليت ال ميكنها فيها تقليص نفقاهتا 

بني االقتصاد الوضعي العامة بسبب الوضعية االجتماعية ملواطنيها اليت تفرض عليها االستمرار يف نفس وترية اإلنفاق، وخيتلف التمويل 
الذي يلجأ إىل الضرائب كحل أول للحصول على اإليرادات الالزمة، ويف حال مل تكف هذه اإليرادات، قد يتم اللجوء بعد ذلك إىل 

لية االقرتاض داخليا من خالل األسواق املالية أو طرح األسهم والسندات لالكتتاب، أو من خالل االقرتاض اخلارجي من قبل اهليئات الدو 
يف شكل قروض يتم اسرتدادها أو يف شكل منح وإعانات، بينما يف النهاية، إذا مل تناسب هذه الطرق لتمويل عجز املوازنة، تلجأ الدولة 
للتمويل التضخمي من خالل اإلصدار النقدي، الذي بالرغم من آثاره اليت قد تكون سلبية خصوصا على مستوى القدرة الشرائية، 

 ا تظل من اخليارات املفتوحة لتمويل املوازنة العامة.والتضخم، إال أهن

أما يف االقتصاد اإلسالمي تعد الزكاة والوقف املصادر األساسية لتمويل املوازنة العامة مع كل ما مييزمها من مظاهر التكافل 
رت ما يعرف عقود االستصناع االجتماعي، باإلضافة إىل استحداث أساليب جديدة لتتماشى مع تطور االقتصاد والسلع وغريها، فظه

 واإلجارة، وأسهم املشاركة واإلنتاج وسندات املضاربة.
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تسعععععه اععععة  الورقععععة البرفيععععة يا للحلعععععرل علععععه آليععععاا احلععععد معععع  الحلفعععري ال ععععري  ص اجلزائععععر معععع  أجعععع    يعععع  أاععععدال السياسععععة ا اليععععة   ععععفة  ملخصصص :
والسياسععععة ااقحل ععععادية   عععععفة عامععععة، ومعععع  أجععععع  فلععععح قلنععععا  متبعععععات ا ععععنفر الوصععععفي الحلرليلعععععي، وفلععععح معععع  خععععع   يسععععحلعرا  اا ععععار ا فعععععاايلي  خاصععععة

للحلفععععري ال عععععري ، معععع  جفعععععة أخعععععرأ تعر ععععا اعععععة  الدراسعععععة يا أسععععباي و أسعععععاليحل الحلفععععري ال عععععري ، كلعععععا تعر ععععا اعععععة  الدراسعععععة آليععععاا احلعععععد مععععع  
لا اععععة  الدراسععععة يا أايععععة الرقا ععععة اجلبائيععععة ص احلععععد مععع  الحلفععععري ال ععععري  ص اجلزائععععر، وخل ععععا الدراسععععة يا  لععععة معععع  النحلععععائر الحلفعععري ال ععععري   و توصعععع

 و الحلوصياا ا  رتحة 
 ؛ الحلفري ال ري ؛ الرقا ة اجلبائية اجلباية العاديةلكلمات املفتاح : ا

 H2؛  JEL : 26تصنيف 
Abstract: This study seeks to identify the mechanisms for reducing tax fraud in Algeria in order to achieve the 

objectives of financial policy in particular and economic policy in general, for this reason, we followed the descriptive 

analytical approach, for this we started with the conceptual framework of tax fraud, this study also addressed the 

reasons and methods of tax fraud, as well as the mechanisms for reducing tax fraud. The study concluded on the 

importance of tax control in reducing tax fraud in Algeria, the study ended with a s et of conclusions and 

recommendations. 

Keywords: The ordinary taxes; Tax fraud; Tax control. 
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I- مقدمة: 

م   الغة لل ريبة أاية         ص اجملحللعاا ا حل دمة و النامية، ففي تعحلرب أحد ا  ادر الرئيسية ايراداا الدولة ا سحلخدمة ص اانفاق العا
   فر  ال ريبة يا لحلر ي  الرفااية و ت دم اجملحللع،  حيث أن الدولة تحللحلع  سلطة السيادة و الحلوجيه و ااشرال، ففي تسعه م  خ

لية   ي  اايراداا العامة، و تشجيع ال ناعاا احمللية، وخل  ال اعدة ال ناعية و اانحلاجية و ااسحلف كية اليت تحل ئم مع السياسة ا ا
 الر ه م  ا كلفني العامة للدولة، لةلح تسعه الدولة أن ألن تكون ال ريبة تحل ف  العدالة ااجحللاعية و ا  ئلة حىت تل ه  ال بو  و 

و لك  قد يواجه فر  ال ريبة صعو اا وعراقي  م   رل ا كلفني هبا و اةا  ممحلناعفم ع  تسديد األقساط ال ريبية و او ما 
يعرل  الحلفري ال ري ، اةا األخري يعحلرب م  أخطر اآلفاا اليت ت يحل ال ريبة   فة خاصة و ااقحل اد   فة عامة، لكونه يؤدي يا 

ل ا وارد ا الية اليت كان م  ا فرو  أن تسحلفيد منفا خزينة الدولة انفاقفا فيلعا ق ع  ا نفععة العامعة، مع  خع   يسعحلفلاراا ص يسحلنزا
 خمحللف ا شاريع الحلنلوية للدولة، و اة  الظاارة ليسا جديدة فلعظم الدو  تعاين منفا 

جلزائري عدة آلياا لع  أ رزاا الرقا عة اجلبائيعة، و العيت تعحلعرب موازيعة ص و ص سبي  احلد م  الحلفري ال ري  رصد ا شرت اجلبائي ا
 ة م لوهنا جملرأ السياساا ااص حية ص النظام اجلبائي اجلزائري، و تؤدي يا توزيع عاد  للعحلء ال ري ، و محاية روح ا نافسة النزيف

I-1-  :إشكالية الدراسة 

ماهي آليات احلد من التهرب الضرييب يف النظام اجلبائي اجا ة عله ااشكالية الرئيسية الحلالية: سنراو  م  خ   اة  الورقة البرفية ا
 اجلزائري من أجل حتقيق أهداف السياسة املالية العامة ؟

 و م  أج  تسفي  الدراسة و وي  اة  ااشكالية يا تر ة واقعية تعكس ما ورد فكر ، ف د مت  رح الحلساؤالا الحلالية:

 ا يُ  د  الحلفري ال ري  ؟ماف -

 مااي أسباي و أساليحل الحلفري ال ري  ؟ -

 مااي ااجراءاا ا حلخةة للرد م  الحلفري ال ري  ص الحلشريع اجلبائي اجلزائري ؟ -

I-2- :نا يسحلنادا يا مشكلة الدراسة و لإلجا ة عله أسئلحلفا ف د مت صياغة الفر ياا الرئيسية الحلالية و اليت كا فرضيات الدراسة
 ا رشد ا فم اجتاااا الباحث ص اة  الدراسة: 

 الحلفري ال ري  او الوسيلة اليت يلجأ يليفا ا كلف  ال ريبة لحلجنحل أداء يلحلزاماته ال ريبية؛ -

 ق   الحلفري ال ري  نحليجة  لة م  ا حلغرياا و العوام  اليت جتع  ا كلف  ال ريبة يحلجنحل أداء يلحلزاماته ال ريبية؛ -

 لرقا ة اجلبائية م  أام احللو  و اآللياا اليت تعحللد عليفا اادارة اجلبائية ص اجلزائر حملار ة اة  الظاارة تعحلرب ا -

I-3- :ين أاية اة  الدراسة تنبع م  ا كانة اليت  حللفا ال رائحل ص متوي  اخلزينة العلومية  شك  خاص، وص ااقحل اد  أمهية الدراسة
اجع لآلثار السلبية لظاارة الحلفري ال ري ، و اليت جعلا كحللة ن دية  خلة تحلداو   ك  حرية و دون الو ين  شك  عام، و فلح ر 

 مراقبة، و كةلح حرمان اخلزينة العلومية منفا، و  الحلايل  رورة يختاف ك  سب  و الع ج  كافرة اة  الظاارة اخلطرية 

I-4- :ل الحلالية :تسعه اة  الدراسة اا   ي  األادا أهداف الدراسة 

 الحلعريف  ظاارة الحلفري ال ري ؛ -
 الحلعرل عله الوسائ  ا سحلخدمة م   رل ا كلفني  ال ريبة للحلفري م  دفع يلحلزاماهتم ال ريبية؛ -
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 الحلعرل عله األسباي و الدوافع اليت جتع  ا كلفني  ال ريبة يعزفون ع  دفع ال رائحل ا سحلر ة عليفم؛ -

 تساعد عله مواجفة خمحللف أشكا  الحلفري ال ري اخلروج  نحلائر وتوصياا م رتحة 

  II- :اجلباية العادية كمصدر لإليرادات العامة يف اجلزائر 

حاا تعحلرب اجلباية العادية ص اجلزائر عن ر مفم م  عناصر اجلباية العامة  عد اجلباية البرتولية، خاصة  عد قيام الدولة جبللة م  ااص  
 مسااحلفا ص اايراداا العامة  اجلبائية م  أج  زيادة ح ة

II-1- :ثعاين أاعم م عدر ص ميزانيعة الدولعة  ععد اجلبايعة البرتوليعة، و ا حلكونعة أساسعا مع   تعد اجلباية العاديعة  تعريف اجلباية العادية
ة يا فلح  عض ال رائحل و ال رائحل العائدة يا ميزانية الدولة و اي ال ريبة عله الدخ  اا ايل و ال ريبة عله أر اح الشركاا، ي اف

ميك  تعريف اجلباية العادية عله أهنا تلح اايراداا   (57: ص 2016صبيحة،  )الرسوم  العائدة   فة جزئية يا ا يزانية العامة للدولة 
   (10: ص 2018) فاطيمة،  اليت     عليفا الدولة سنويا   ورة دورية كال رائحل و الرسوم

II-2- تحلكون اجلباية العادية م  العناصر الحلالية: لعادية:مكونات اجلباية ا 
II-2-1-  :تؤسس  ريبة سنوية وحيدة عله دخ  األشخاص الطبيعيني تسله ال ريبة عله الدخ  الضريبة على الدخل اإلمجايل

  و (01: املادة 2020)املديرية العامة للضرائب،  اا ايل، وتفر  اة  ال ريبة عله الدخ  اا ايل ال اص لللكلف  ال ريبة
  :(01: املادة 2020) املديرية العامة للضرائب،  ا حللفلة فيلا يلي

 أر اح مفنية؛ 
 عائداا ا سحلفلراا الف حية؛ 
 اايراداا احمل  ة م  يجيار ا لكياا ا نية و غري ا بنية؛ 
 عائداا رؤوس األموا  ا ن ولة؛ 
 ؛ا رتباا و األجور و ا عاشاا و الريوت العلرية 
  فوائض ال يلة الناجتة ع  الحلناز  مب ا   ع  الع اراا ا بنية أو غري ا بنية 

II-2-2- :تؤسس   ريبة سنوية عله جمل  األر اح أو ا داخي  اليت    فا الشركاا و غرياا م   الضريبة على أرباح الشركات
) املديرية د معد  ال ريبة عله أر اح الشركاا كلايلي  قد(135: املادة 2020)املديرية العامة للضرائب،  األشخاص ا عنويني
 : (01الفقرة  150، املادة 2020العامة للضرائب، 

 19 ٪ النسبة ألنشطة ينحلاج السلع؛  
 23 ٪ النسبة ألنشطة البناء و األشغا  العلومية و الري، وكةا األنشطة السياحية و احللاماا  اسحلفناء وكاالا األسفار؛  
 26 ٪ نشا اا األخرأ  النسبة لل 

II-2-3- :و تحللف  ص احل وق اليت   لفا الدولة نظري تسجي  الع ود الرمسية ا خحللفة كالع ود اادارية،  حقوق التسجيل و الطابع
ق ع ود ن   ا لكياا اخلاصة  ا ن والا أو الع اراا، أو ع ود الحلناز   البيع أو  ااجيار و ح وق الحلأسيس  اةا  اا افة يا ح و 

   (255: ص 2018) علي، علي،  الطا ع ا فرو ة عله الحلداو  ص شك   وا ع جبائيه أو دمغة
II-2-4- :مما الشح فيه أن الرسوم اجللركية أقدم الوسائ  اليت اسحلعللحلفا الدولة ص الرقا ة عله الحلجارة اخلارجية،  الرسوم اجلمركية

 رائحل اليت تفر فا الدولة عله السلع ال ادراا أو الوارداا واهلدل مع  فعر  اعة  وا راد  الحلعريفة اجللركية اي جدو  الرسوم و ال
 الحلعريفاا اجللركية ليس جبائيا ف ط،    قد تسحلعل  ص محاية ااقحل اد الو ين م  ا نافسة األجنبية حبيث أن الرسم يفر  عله ا نحلجاا
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: ص 2015)بومدين،  داا اي أام أنوات الرسوم اجللركية عله اا  قاألجنبية ا سحلوردة للرد منفا، و ين كانا الرسوم عله الوار 
   (311، 310ص 
II-2-5- :حيث عو  ك  م  الرسم عله النشاط ال ناعي و الحلجاري و 1996أنشأ اةا الرسم سنة  الرسم على النشاط املهين ،

ا لارسون لنشاط صناعي، جتاري أو غري جتاري  الرسم عله النشاط غري الحلجاري، و يفر  عله رقم األعلا  الةي ق  ه األشخاص
   (216: ص 2013)نعيمة، بن عومر،  )مفين(

و او يفر  عله رقم األعلا  احمل  ، كلا توزت ح يلحله عله اجللاعاا احمللية   ٪ 02قدد معد  الرسم عله النشاط ا فين ي معد  
 كلا يو ره اجلدو  اآليت: 

 رسم املهين: توزيع الناتج على ال(01)اجلدول 
 

الرسم على النشاط 
 املهين

  التوزيع
  اجملموع

 ح ة الوالية
 

 ح ة البلدية
ح ة ال ندوق ا شرتك 

 للجلاعاا احمللية
 ٪ 02 ٪11 0 ٪ 30 1 ٪ 59 0 املعدل العام

 (222ا ادة : 2020ا ديرية العامة لل رائحل،  ) املصدر:
 

   الحلخفي اا  النسبة انشطة ينحلاج السلع وفلح كلا يو ره اجلدو  الحلايل: دون ااسحلفادة م ٪ 01و خيفض معد  الرسم يا 
 : توزيع الناتج على الرسم املهين املخفض(02)اجلدول 

 
 الرسم على النشاط املهين

  التوزيع
  اجملموع

 ح ة الوالية
 

 ح ة البلدية
ح ة ال ندوق ا شرتك 

 للجلاعاا احمللية
 ٪ 01 ٪05 0 ٪ 66 0 ٪ 29 0 املعدل العام

 (222ا ادة  :2020ا ديرية العامة لل رائحل، ) املصدر:
فيلا خيص رقم األعلا  الناتر ع  نشاط ن   احملروقاا  واسطة األنا يحل، و  ٪ 03غري أنه يرفع مع  الرسم عله النشاط ا فين يا  

 فلح كلا يو ره اجلدو  الحلايل:
 النسبة ألنشطة نقل احملروقات بواسطة األنابيب: توزيع الناتج على الرسم املهين ب(03)اجلدول 

 
 الرسم على النشاط املهين

  التوزيع
  اجملموع

 ح ة الوالية
 

 ح ة البلدية
ح ة ال ندوق ا شرتك 

 للجلاعاا احمللية
 ٪ 03 ٪16 0 ٪ 96 1 ٪ 88 0 املعدل العام

 (222ا ادة  :2020ا ديرية العامة لل رائحل،  ) املصدر:

II-2-6- الدفع اجلزاص او ح  ي ع عله عات  األشخاص الطبيعيني أو ا عنويني و اهليئاا ا  يلة  اجلزائر أو اليت  فع اجلزايف:الد
لة متارس نشا ا معينا  اجلزائر، و خت ع للدفع اجلزاص ا بالغ ا دفوعة ل اء ا رتباا و األجور و الحلعوي اا و الع واا مبا ص فلح قي

نسيمة، ) و يوزت كلايلي  (104: ص 2014نسيمة، و آخرون، ) ة و الريوت العلرية اليت متنح لللسحلفيدي  و ا وظفنياالمحليازاا العيني
 : (104: ص 2014و آخرون، 
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 30 ٪ توجه يا اجللاعاا احمللية )ميزانياا البلدياا(؛ 
 70 ٪  ( لفائدة ال ندوق  ٪ 10فائدة الوالية، ل ٪ 20لفائدة البلدية،  ٪ 70توجه يا ال ندوق ا شرتك للجلاعاا احمللية

 ا شرتك للجلاعاا احمللية( 
II-2-7- :و مت تعديله مبوجحل ا ادة 1967جوان  02ا ؤرخ ص  83-67أسس الرسم الع اري مبوجحل األمر رقم  الرسم العقاري ،
ح يلة اةا الرسم لفائدة البلدياا، ، و تعود 1992، ا حل ل  ل انون ا الية 1991ديسلرب  18ا ؤرخ ص  25-91م  ال انون  42

)مبارك، و آخرون،  و يعرل الرسم الع اري  أنه  ريبية عينية متس األم ك )الع اراا( ا بنية و غري ا بنية ا وجودة ص الرتاي الو ين،
 و ي م ك  م : (47، 46: ص ص 2012

: املادة 2020) املديرية العامة للضرائب،   ك ا بنية الحلاليةخت ع للرسم الع اري األم الرسم العقاري على امللكيات املبنية: -أ(
249):  
 ا نشآا ا خ  ة ايواء األشخاص و ا واد أو لحلخزي  ا نحلجاا؛ 

  ا نشآا الحلجارية الكائنة ص حميط ا طاراا اجلوية و ا واينء و حمطاا السكح احلديدية و حمطاا الطرقاا، مبا فيفا ملر اهتا
 مسحلودعاا وورشاا ال يانة؛ ا حلكونة م 

 أر ياا البناياا جبليع أنواعفا و ال طع األر ية اليت تشك  ملر ا مباشرا هلا و ال ميك  ااسحلغناء عنفا؛ 

   األرا ي غري الزروعة و ا سحلخدمة اسحلعلا  جتاري أو صناعي كالورشاا و أماك  ييدات الب ائع و غرياا م  األماك  م
 غلفا ا الح أو يشغلفا آخرون جمانا أو مب ا   نفس النوت، سواء كان يش

 قسحل الرسم  حلطبي  ا عدلني ا بينني أدنا  عله األساس اخلا ع لل ريبة:
 الرسم العقاري على امللكيات املبنية(: الرسم 04اجلدول )

 
 

امللكيات املبنية بأمت 
 معىن الكلمة

 املعدل املطبق نيةاألراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املب املعدل املطبق
 
 
03 ٪ 

 ٪ 05 2م 500يفا كانا مساححلفا أق  أو تساوي 
 1000و ت   أو تساوي  2م 500يفا كانا مساححلفا تفوق 

 2م
07 ٪ 

 ٪ 10 2م 1000يفا كانا مساححلفا تفوق 

 (261ا ادة  :2020ا ديرية العامة لل رائحل،  )م  يعداد الباحث  ااعحللاد عله:  املصدر:
 

: 2020) املديرية العامة للضرائب،  خت ع للرسم الع اري األم ك غري ا بنية الحلالية الرسم العقاري على امللكيات غري املبنية: -ب(
 :(261ص 

  األرا ي الكائنة ص ال طاعاا العلرانية أو ال ا لة للحلعلري، مبا فيفا األرا ي قيد الحلعلري غري اخلا عة حلد اآلن للرسم الع اري
 ياا ا بنية؛للللك

 احملاجر و مواقع اسحلخراج الرم  و ا ناجم ص اهلواء الطل ؛ 

 مناجم ا لح و السبخاا؛ 

  األرا ي الف حية 

 قسحل الرسم  عد أن يطب  عله أساس ال ريبة:
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 الرسم العقاري على امللكيات غري املبنية(: 04اجلدول )
 
 

 األراضي املوجودة

 على مناطق غري عمرانية

 املعدل املطبق األراضي املوجودة على مناطق عمرانية طبقاملعدل امل 
 
 
 
05 ٪ 

 ٪ 05 2م 500يفا كانا مساححلفا أق  أو تساوي 
 1000و ت   أو تساوي  2م 500يفا كانا مساححلفا تفوق 

 2م
07 ٪ 

 ٪ 10 2م 1000يفا كانا مساححلفا تفوق 
 ٪ 03 األرا ي الف حية

 (261، ا ادة 2020ا ديرية العامة لل رائحل، )اعحللاد عله: م  يعداد الباحث  ا املصدر:
 

II-2-8- :)ي افة للرسم الع اري و  ا وازاة معه، تسحلفيد اجللاعاا احمللية و عله وجه  رسم التطهري )رسم رفع القمامات املنزلية
ال عععععادر ص  12-80رقععععم مععععع  رسععععم الحلطفععععري، حيعععععث أسععععس رسععععم الحلطفععععري مبوجعععععحل ال ععععانون  ٪ 100اخل ععععوص البلععععدياا  نسععععبة 

و فلح مكان الرسوم الفرعية ال دمية ) الرسم اخلاص  ال حل ص اجملاري، و رفع  1981و ا حل ل  قانون ا الية لسنة  31/12/1980
ع  حلعدي ا اامة ص جما  الحلطفري حيث مت الحلفرقة  ني رسعم رفع 1993م  قانون ا الية لسنة  30ال لاماا ا نزلية(، و جاءا ا ادة 

و ا حل عل   29/12/1993ا عؤرخ ص  18-93ال لاماا ا نزلية و رسم ت ريف ا يا  ص اجملاري ا ائية، لكع  ا رسعوم الحلنفيعةي رقعم 
رسم ت ريف ا يا  ص اجملاري ا ائية، اةا الرسم ي حلطع عله ا لكياا ا بنية اجملفزة  26و  25ألغه ص مادتيه  1994قانون ا الية لسنة 

  (48: ص 2012)مبارك، و آخصرون،   رسم وحيد او رسم رفع ال لاماا ا نزلية 26و  25ال نواا، و عو ا ا ادتني  شبكة 
 كلا يلي:  02مكرر  263حيث قدد مبلغ رسم الحلطفري حسحل قانون ال رائحل ا باشرة ص مادته 

  دج عله ك  حم  فو اسحلعلا  سكين؛ 2000دج و  1500ما ني 
  دج عله ك  حم  فو اسحلعلا  مفين أو جتاري أو حرص أو ماشاهبه؛ 14000دج و  4000ما ني 
  دج عله ك  أر  مفيئة للحلخييم و ا  طوراا؛ 25000دج و  10000ما ني 
   دج عله ك  حم  فو اسحلعلا  صناعي أو جتاري أو حرص أو ماشعاهبه ينعحلر كليعاا مع   132000دج و  22000ما ني

 ع   النفاياا تفوق األصنال ا ةكورة أ

 : مبلغ رسم التطهري حسب احملل/ األرض(06) اجلدول
 احملل/ األرض مبلغ الرسم

 عله ك  حم  فو اسحلعلا  سكين دج 2000دج و  1500مابني 
 عله ك  حم  فو اسحلعلا  مفين أو جتاري أو حرص أو ماشاهبه دج 14000دج و  4000مابني 
 حلخييم و ا  طورااعله ك  أر  مفيئة لل دج 25000دج و  10000مابني 
عله ك  حم  فو اسعحلعلا  صعناعي أو جتعاري أو حعرص أو ماشعاهبه ينعحلر كليعاا مع  النفايعاا  دج 132000دج و  22000مابني  

 تفوق األصنال ا ةكورة أع   
 (2مكرر  263ا ادة  :2020ا ديرية العامة لل رائحل،  ) املصدر:

 

II-2-9- :ع  ااقامة ص البلدياا،  1998ا حل ل  ل انون ا الية  02-97جحل ال انون رقم تأسس اةا الرسم مبو  رسم اإلقامة
حيث ميك  للبلدياا عع   ريع  ا داولعة الحل عويا علعه رسعم ااقامعة الواجعحل   عيله لحللويع  ميزانيحلفعا  ب عا ألحكعام ال عانون ا حلعلع  

  تؤسس تعريفة 2008، و قانون ا الية الحلكليلي لسنة 2006 البلدياا، خ ع اةا الرسم لعدة تعدي ا مبوجحل قانون ا الية لسنة 
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دج( عله الشخص و عله اليوم الواحد  ال  50اةا الرسم عله الشخص و عله اليوم الواحد م  ااقامة، ال ميك  أن ت   ع  مخسني )
( جنوم و أكفر 03ية فاا ث ث )( دج عله العائلة، غري أنه  النسبة لللؤسساا الفندق100( دج و ال تحلجاوز مائة )60تفوق سحلني )

دج للفنادق فاا ث ثة جنوم،  200 دد تعريفة الرسم عله ااقامة عله الشخص و عله اليوم الواحد م  ااقامة عله النرو الحلايل: 
   (88: ص2018) معمر،  دج للفنادق فاا مخسة جنوم 600دج للفنادق فاا أر عة جنوم،  400

ع   ري  أصراي الفنادق و احمل ا ا سحلعللة ايواء السياح أو  2008م  قانون ا الية الحلكليلي لسنة  26و يحلم   يله  ب ا لللادة 
   (261: 2016) إبراهيم،  خزينة البلدية  عنوان مداخي  اجلباية احمللية للبلدية ياا عاجلني  احللاماا ا عدنية و يدفع  ا مسؤوليحلفم 

II-2-10- خت ع للرسم عله ال يلة ا  افة عللياا البيع و األعلا  الع ارية و اخلدماا م  غري تلح  افة:الرسم على القيمة املض
) املديرية العامة  اخلا عة للرسوم اخلاصة، اليت تكحلسي  ا عا صناعيا أو جتاريا أو حرفيا، و يحلم يجنازاا ص اجلزائر   فة يعحليادية أو عر ية

و ا ععد   ٪ 19و أصبح ا عد  العادي  2017تعدي  معدالته وف  قانون ا الية لسنة  و قد مت ، (01: املادة 2020للضرائب، 
و قسحل اةا الرسم عله رقم األعلا  ال اص ا سج  ص الفاتورة و الةي   ،(107: ص 2014) نسيمة، و آخرون،  ٪ 9ا خفض 

 كلا يلي: يب ه   فة هنائية لفائدة ا ؤسسة  يوزت ناتر الرسم عله ال يلة ا  افة  
 : توزيع ناتج الرسم على القيمة املضافة(07)اجلدول 

 
الرسصصصصصصصصصصم علصصصصصصصصصصى القيمصصصصصصصصصصصة 

 املضافة

 
 احلصة العائدة للدولة

 
 احلصة العائدة للبلدية

احلصصة العائصصدة للصصصندوق 
 املشرتك للجماعات احمللية

   
 اجملموع     

العمليصصصصصصصصصصصصصات احملققصصصصصصصصصصصصصصة يف 
 الداخل

80 ٪ 10 ٪ 10 ٪ 100 ٪ 

ققصصصصصصصة عنصصصصصصصد العمليصصصصصصات احمل
 اإلسترياد

85 ٪ 0 15 ٪ 100 ٪ 

العمليات املنجزة مصن قبصل 
املؤسسصصصصصصصصصصصصصصصصصات التابعصصصصصصصصصصصصصصصصصصة 
إلختصصصصصصصصصصصصصصصصاص مديريصصصصصصصصصصصصصصصصة 

 املؤسسات الكربى.

0 0 100 ٪ 100 ٪ 

 (218ص  :2013نعيلة،    عومر، ) املصدر:
 

II-2-11- :ال يم اخلا عة لل ريبة  تشك  وعاء ال ريبة عله ا لحللكاا جملوت ا لحللكاا و احل وق و الضريبة على املمتلكات
  دد نسبة ال ريبة عله ا لحللكاا كلا يلي:  ،(2018: ص 2013) نعيمة، بن عومر،  اليت ميحللكفا األشخاص
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 الضريبة على املمتلكات (:08)اجلدول 
 معدل الضريبة ٪ قسط القيمة الصافية من األمالك اخلاضعة للضريبة )دج(

 ٪ 0 جد  30.000.000يقل أو يساوي عن 
 ٪ 25 0 دج 36.000.000دج إىل  30.000.001من  
 ٪ 5 0 دج 44.000.000دج إىل  36.000.001من 
 ٪ 75 0 دج 54.000.000دج إىل  44.000.001من 
 ٪ 1 دج68.000.000دج إىل  54.000.001من 

 ٪ 5 1 . دج68.000.00يفوق 
 (8 مكرر 281  :2019ا ديرية العامة لل رائحل،  ) املصدر:

 

: 2020)املديرية العامة للضرائب،  دج 000 000 100عله األم ك اليت تفوق ‰  1كلا  دد ال ريبة عله األم ك  نسبة 
   (8مكرر  281املادة 

  :(282: املادة 2020)املديرية العامة للضرائب،  و توزت ال ريبة عله ا لحللكاا كلا يلي 
 70 ٪ يزانية الدولة؛  
 30 ٪ ا  يزانية البلديا 

II-2-12- :)ين الرسم ال ري عله اللروم و الةي كان يسله  رسم الة ح قب  صدور  الرسم  الصحي على اللحوم )رسم الذبح
    عله البلديعة نحليجعة ف عح احليوانعاا، و يعحلم 2007ا حل ل  قانون ا الية الحلكليلعي  24/07/2007ا ؤرخ ص  03-07األمر رقم 

ناا الطازجة أو ا ربدة أو ا طبوخة أو ا للرة أو ا  نعة اليت م دراا احليواناا اآلتية: اخليو ، اا  ، حسا ه عله أساس وزن حلوم احليوا
   (260: 2016) إبراهيم،  دج للكيلوغرام 10ا اعز، األغنام، الب ر مبعد  

II-2-13- :تؤسس  ريبة جزافية وحيدة    حم  ، حيث 2009 دأ سريان مفعوهلا ي حلداءا م  أو  يناير  الضريبة اجلزافية الوحيدة
)  النظام اجلزاص لل ريبة عله الدخ ، و تعو  ال ريبة عله الدخ  اا ايل، الرسم عله ال يلة ا  افة وكةا الرسم عله النشاط ا فين

 282املادة : 2020)املديرية العامة للضرائب،  و قدد معد  ال ريبة اجلزافية كلا يلي  (219: ص 2013نعيمة، بن عومر، 
  :(4مكرر 
 05 ٪ النسبة ألنشطة اانحلاج و  يع السلع؛  
 12 ٪  النسبة لألنشطة األخرأ  

 و يوزت ناتر ال ريبة الوحيدة اجلزافية كلايلي:
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 : توزيع ناتج الضريبة اجلزافية الوحيدة(09)اجلدول 
 

 
الضريبة الوحيدة 

 اجلزافية

  التوزيع
 

 
 اجملموع

    ميزانيععععععععععععععععععععععععععة 
 لةالدو 

غعععععععععععععععععععرل 
الحلجعععععارة و 
 ال ناعة

الغرفعععة الو نيععععة 
لل عععععععععععععععععععععععععععععناعة 
الحل ليديعععععععععععععععععععة و 

 احلرل

غعععععععععععععععععععععععععععععععرل 
ال عععععععععععععععععععععناعة 
الحل ليديععععععععععة و 

 ا ف 

 
 

 البلدياا

 
 

 الوالية

ال عععععععععععععندوق 
ا شععععععععععععععععععععععععرتك 
للجلاعععععععععاا 

 احمللية
املعدل 

 العام
49 ٪ 0 5 ٪ 0 01 ٪ 0 24 ٪ 40 25 ٪ 5 ٪ 5 ٪ 100 ٪ 

 (65، ص 5مكرر  282 ادة ا  :2020ا ديرية العامة لل رائحل،  ) املصدر:
 

II-3- :أعطا اجلزائر أاية كبرية للجباية العادية   فة خاصة و اجلباية العامة   فة عامة،  تطور حصيلة اجلباية العامة يف اجلزائر
دو  اآليت و ويحلجله فلح م  خ   ااص حاا اليت قاما هبا اجلزائر ص اةا اجملا ، و ميك  تحلبع نحلائر اة  ااص حاا م  خ   اجل

  2015-2005الةي يبني تطور ييراداا اجلباية العادية للدولة خ   
 )الوحدة مليار دج( 2015-2005(: تطور حصيلة اجلباية العادية يف اجلزائر خالل السنوات 10اجلدول )

 

 

 السنوات
 

 إيرادات اجلباية العادية
  إيرادات اجلباية البرتولية

 اإليرادات الكلية
 

 اية العادية على اجلباية الكلية )٪(نسبة اجلب
2005 596 93 899 1635 83 36 49 
2006 610 77 916 1667 92 36 60 
2007 676 12 973 1802 62 37 51 
2008 754 8 970 2 1924 39 23 
2009 921 1628 5 2786 6 33 05 
2010 1068 5 1835 5 3081 5 34 67 
2011 1324 50 1472 5 2992 4 44 62 
2012 1595 75 1561 6 3455 65 46 18 
2013 1831 4 1615 9 3820 47 94 
2014 2267 45 1577 73 4218 18 53 75 
2015 2465 71 1722 94 4684 65 52 63 

 (257، 256ص  ص :2018 علي، علي،  حل رل: ) املرجع:
 النظر ارتفاعفا أحيانا و اخنفا فا أحيانا أخرأ، مما يد   ن حظ تة ة ا ص نسبة متوي  اجلباية العادية لإليراداا العامة للدولة و فلح

عله عدم  كم الدولة ص اةا ا  در الحللويلي اهلام، ة فلح  اللرغم م  ااص حاا ال ريبية اليت قاما هبا اجلزائر ص اةا اجملا  م  
 أج  توسيع و تنويع األوعية ال ريبية

باية البرتولية م ارنة مع اجلباية العادية   واةار راجع يا االرتفات ا سحللر ألسعار النفط، يال أنه يعحلرب ن يحل اايراداا العامة كبريا م  اجل
و اةا راجع ألزمة  2015مث عادا ل رتفات سنة  2013ن حظ اخنفا  اجلباية البرتولية م ارنة  سنة  2014عرل ا حلداء م  سنة 
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دوالر  50، حيث اخنفض خ هلا سعر الربمي  م  البرتو  يا أق  م  2014ر ديسلرب الحل ط العا ية اليت امحلدا م  شفر جوان يا شف
 للربمي  الواحد، مما نحلر عنه اخنفا  االيراداا اجلبائية البرتولية و الةي أدأ  دور  يا اخنفا  اايراداا العامة للدولة 

III- مفهوم التهرب الضرييب: 
 

III-1- :ة تعاريف للحلفري ال ري ، م   ينفا مايلي:اناك عد تعريف التهرب الضرييب 
يعرل الحلفري ال ري  عله أنه يحللف  ص سعي ا كلف للحلخلص الكلي أو اجلزئي م  يلحلزامه ال انوين،  دفع ال ريبة ا سحلر ة عليه، 

   (11: ص2015)حامد، “مسحلعينا ص فلح مبخحللف الوسائ  غري ا شروعة قانونا
لحلفري ال ري  ا شروت و الةي يعرل  الحلجنحل ال ري ، حيث يسحلغ  ا كلف  ال ريبة الفغراا ال انونية مل مييز اةا الحلعريف  ني ا

 للحلفري م  دفع ال ريبة، و  ني الحلفري ال ري  الغري مشروت و الةي يعرل  الغش ال ري  و الةي يكون خمالفا ألحكام ال انون 
العحلخلص مع  االحلعزام  عدفع ال عريبية واعةا العحلخلص قعد ال يحل عل  خمالفعة ” الحلفعري ال عري  علعه أنعه حممد حلمي مصرادو عرفه 

ألحكام الحلشريعاا ال ريبية ففي اة  احلالة يعحلرب الحلفري مشروعا )الحلجنحل ال ري (، و لك  قد يكون ص الحلخلص م  ال ريبة ص  عض 
 www.droit-dz.com :2019)ناصصصر،  “ل عري (األحيعان خمالفعة ألحكعام ال عوانني و عندئعة يعحلعرب الحلفعري غعري مشعروت )الغعش ا

http://)   
ميز اةا الحلعريف  ني الحلفري ال ري  ا شروت و الحلفري ال ري  غري ا شروت، وص ا  ا   مل يبني اةا الحلعريف أن الحلفري ال ري  

 ميك  أن يكون جزئي كلا ميك  أن يكون كلي
حماولة ا كلف اخلا ع لل ريبة عدم دفعفا كليا أو جزئيا محلبعا ص ”عله أنه  اجمللس اإلقتصادي و اإلجتماعي األردينكلا عرفه 

فلعح  رقعا و أسعاليحل خمالفعة لل عانون، و  لع  ص  ياهتعا  عا ع الغعش  و جيعحل الحللييعز ص اعةا اجملعا   عني الحلفعري ال عري  و الحلجنععحل 
حلنات الشخص ع  النشاط الةي يؤدي يا خ وعه لل ريبة، م  ال ري ، اةا األخري الةي ي  د  ه جتنحل الواقعة ال ريبية ع   ري  يم

خ   ااسحلفادة م  الفغراا ال انونية، وعدم يحكام صياغة الحلشريعاا، أو ال يام  النشاط  طري ة تؤدي يا الحلخفيف مع  ال عريبة، 
وت ففو م  اجلرائم ااقحل ادية اليت فر ا فالحلجنحل ال ري  يعد أمرا مشروعا وال قاسحل عليه ال انون، أما الحلفري ال ري  غري ا شر 

 :2019اجمللصصصصصصصصس اإلقتصصصصصصصصادي و اإلجتمصصصصصصصاعي األردين، )“قعععععععوانني ال عععععععرائحل ص الععععععععامل ع و عععععععاا جنائيعععععععة ومدنيعععععععة فيفعععععععا

www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRFiles/trw.pdf) . 
حلفري ال ري  يحللف  ص حماولة ا كلف اخلا ع و سع اةا الحلعريف م  مففوم الحلفري ال ري  و فلح م  خ   الحلطرق لكون ال

لل ريبة عدم دفعفا كليا أو جزئيا  مسحلعلا   رق و أساليحل خمالفة لل انون، كلا أشار اةا الحلعريف لكون الحلفري ال ري  قعد يكعون 
الغعش العةي يعاقعحل عليعه  مشروعا قانونا م  خ   ااسحلفادة م  الفغراا ال انونية، كلا قد يكون غري مشعروت و اعو يعدخ  ص دائعرة

 ال انون 

للحلفري ال ري  عله أنه  قيام أي شخص  الحلفري  طري ة يححليالية، أو  T. LAMBERT & J.J. BIENVENU و أشار
حاو  جتنحل دفع ك  أو جزء م  ال رائحل، يما أنه فش   وعا ص الحل ريح ص الوقا احملدد، و أنه نظم يعسار  أو قام مبناوراا اسرتداد 

 H. Kruger  و أشعار. BIENVENU, LAMBERT, 2003 : p212 )  يبة مع  خع   يختعاف أي يجعراء يححليعايل آخعرال عر 
عله أن جرمية الحلفري ال ري  تحلسم  الحلفري الطوعي م  ال رائحل ، مما يفرت  مسب ًا وجود نية "محلعلدة" للغش )عله سبي  ا فا : 

 ,KRUGER)خدام العواعي للوثعائ  ا عزورة ( ممعا يعؤدي يا يخنفعا  ص ال عرائحلالن ع  الطعوعي  عدخ ا حماسعبية وايعة ، أو االسعحل

2000 : p58)   
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و عليه اةي  الحلعريفني ي يفان صفة أخرأ للحلفري ال ري  و ا حللفلة ص وجود نية مبيحلة للحلفري ال ؤي  سواء الغش ال ري  أو 
 الحلجنحل ال ري  و سواء م   رل شخص  بيعي أو معنوي 

III-2- :2019 )كصصصصا م، تحلعععععدد أنعععععوات الحلفععععري ال عععععري ، وتحللفعععع  اعععععة  األنععععوات فيلععععا يلعععععي  أنصصصصواع التهصصصصرب الضصصصصصرييب: 

www.nazaha.iq/pdf_up/1532/pp-l.pdf) : 
III-2-1- :او ختلص ا كلف م  أداء ال ريبة نحليجة يسحلفادته م   عض الفغراا ا وجودة ص الحلشريع  التهرب الضرييب املشروع

ي ينحلر عنفا الحلخلص م  دفع ال ريبة دون أن تكون اناك خمالفة للن وص ال انونية ) قد يكون م  ودا م   رل ا شرت ال ري  الة
لحلر ي   عض الغاياا ااقحل ادية و ااجحللاعية كأن تفر   ريبة دخ  عله  يع األر اح ال ناعية و الحلجارية مث تسحلفىن منفا أر اح 

معينة تشجيعا انشاء اة  ا ؤسساا ( و ا ن وص عليفا ص ال انون جتنبا ألداء  ريبة اانحلاج   عض ا ؤسساا ال ناعية  ل  شروط
أو الحلفري م   ريبة الشركاا فلح ع   ري  توزيع اة  األخرية عله شك  ابعاا للعةي  تعر طفم   عاححل الشعركة قرا عة مع  الدرجعة 

 موا  ل ريبة الشركاا األوا و او عله قيد احلياة حىت ال خت ع  عد وفاته تلح األ
III-2-2-  :كلفني  ال ريبة ع   ري  خمالفحلفم علدا ألحكام ال انون 1او هتري م  ود م   رل املالتهرب الضرييب غري املشروع

أو اجلبائي ق دا منفا عدم دفع ال رائحل ا سحلر ة عليفم يما  اامحلنات ع  ت دمي أي ت ريح  أر احه، أو  حل دمي ت ريح ناقص أو كافي، 
 يعداد سج ا و قيود مزيفة، أو ااسحلعانة  بعض ال وانني اليت متنع الدوائر ا الية م  اا  ت عله ح ي ة األر اح اخفاء قسم منفا 

III-2-3- :اةا النوت قدث ص نطاق حدود الدولة ا وجودة هبا حبيث تكون أفعا  الحلزوير اليت ي وم هبا  التهرب الضرييب احمللي
تحلعدأ اة  احلدود، يما  مسحلغ   الفغعراا ا وجعودة ص النظعام اجلبعائي أو  طعرق و أسعاليحل أخعرأ مفع  الحلفعري عع   ريع  ا كلف ال 
يؤدي يمحلنات الفرد ع  ال يام  الحل رل ا نشيء لل ريبة حىت يحلجنحل دفعفا، كأن يرفض يسحلرياد “ يسله الحلجنحل ال ري ” اامحلنات 

 ئحل اجللركية  عض السلع األجنبية لحلفادي ال را
III-2-4- :و اة  ال ورة م  صور الحلفري، يف يحللف  ص العل  عله الحلخلص م  دفع ال ريبة ص  لداا  التهرب الضرييب الدويل

ع   ري  الحلفري غري ال انوين لللداخي  و األر اح اليت م  ا فرو  أن خت عع ل عريبة البلعد العيت ح  عا فيعه فعع  يا  لعد آخعر يحلليعز 
 بائي ا نخفض   غطه اجل

III-3- :تحللف   رق الحلفري ال ري  فيلا يلي: طرق التهرب الضرييب 
III-3-1- :الحلفري ع   ري  الحلراي  احملاس ، يكون  لجوء ا كلف يا ت دمي ت رير، أو يقرار  التهرب عن طريق العمليات احملاسبية

 ي ة كحلوزيع األر اح عله شركاء وايني، يصطنات أو تغيري فواتري  ري ، يسحلنادا يا دفاتر و سج ا و حسا اا م طنعة خمالفة للر
 الشراء أو البيع و فلح  غر  ت لي  اايراداا، وزيادة النف اا 

يعد أكفر يسحلعلاال م  خ   ختفيض ا كال لوعاء ال ريبة، واةا م  خ   يعحللاد  عله البيع دون فواتري  ختفيض اإليرادات: -أ(
 ك أثر عله ال يام  العللية، واو ما يسلح  حلخفيض أو يخفاء جزء م  رقم األعلا  ال كوك، مما ال يرت 

يسعه ا كلف م  خ   الرخ ة اليت مينرفا ييا  ا شرت اجلزائري يا ت خيم األعباء ال ا لة للخ م م  الر ح  تضخيم النفقات: -ب(
ئ  رمسية، أن تكون مو وعة ص صاحل نشاط مؤسسة محلفر ة، تكون ص اجلبائي، كأن تحل   اة  األعباء  أعباء فعلية مرف ة مبربراا ووثا

   (158: ص 2011)ناصر،  درجة يمحلياز ع  تلح اليت تؤدي واجباهتا  أمانة، واةا امكانياهتا الحللويلية اهلائلة
III-3-2- :وم ا كلف مبلارسة اةا النوت األكفر تنظيلا م  األو ، يف ي التهرب الضرييب عن طريق عمليات مادية وقانونية 

 عللياا واية  و ع فواتري الشراء دون شراء أو  يع لكحلا اا محلكاملة، دون جلحل اااحللام أو الشح فيفا 
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و يكون عند هتري ا كلف  طري عة غعري قانونيعة واقععة ماديعة، فيكعون ااخفعاء الكلعي لللعادة التهرب عن طريق عمليات مادية:  -أ(
عدم ااخطار  زاولة النشاط الحلجاري، ال ناعي و احلرص، فيكون  مقرار مزاولة نشاط ما، لك   مخفاء جزء اخلا عة لإلقحلطات، ص حالة 

 م  ا ادة اليت ت ع عليفا ال ريبة، كمخفاء جزء م  ا لحللكاا أو ا خزوناا 
  ي ية، وتحللف  ص:و تكون ص خل  و عية قانونية، تظفر خمالفة للو عية احل التهرب عن طريق عمليات قانونية: -ب(

 يعداد فواتري مزيفة ص عللياا البيع أو الشراء يسحلطيع م  خ هلا ا حلفري م  ح  اخل م، حسحل الرسوم  شرتياا واية؛ -

أو  حلزييف حالة أو و عية قانونية خا عة لل ريبة أساسا يا و عية جتعلفا معفاة م  ال ريبة أو جتعلفا خت ع اقحلطات أق ،  -
 :ويظفر غالبا ص

 ت نيف مبيعاا خا عة يا مبيعاا معفية؛ -

 توزيع الشركاا لألر اح عله ا سااني ص شك  رواتحل وأجور لينخفض  ةلح معد  ال ريبة حينلا يحلعل   الرواتحل واألجور -
 ؛ (80، 79: ص ص 2012)عتري، 

ه يا جفة خريية معفاة م  ال ريبة الحل عحل مبلكية م در الدخ  يف يلجأ ا كلف  ال ريبة يا الحلناز  شكليا ع  م ادر دخل -
: 2018)خلف،  مع ي  ائفم عله السيطرة الفعلية عله م در الدخ  و فلح ص سبي  عدم دفع ال ريبة أو ت لي  قيلحلفا

266)   

IV- أسباب و آثار التهرب الضرييب: 
 

IV-1-  :األسباي، و ا حللفلة ص:ترجع ظاارة الحلفري ال ري  يا جملوعة م  العوام  و أسباب التهرب الضرييب 
IV-1-1-  :(468-466: ص 2013)عبد،  تحللف  األسباي الحلشريعية ا ؤدية يا الحلفري ال ري  فيلا يلياألسباب التشريعية : 

ي حل ي مبدأ العدالة ال ريبية  أن ال يحلم فر  ال ريبة نفسفا سوأ مرة واحدة خ   ا دة نفسعفا لللكلعف  اإلزدواج الضرييب: -أ(
ه، و لك  ي حظ ص الحلشريعاا ال ريبية للدو  النامية عدم مراعاة اةا ا بدأ، و الحلايل وجود ظاارة اازدواج ال ري  و ماهلا م  نفس

 ينعكاساا سلبية ص  عض األحيان عله الحلفري ال ري  
اازدواج ال ري  عله ال عيد الداخلي  و ينجم فلح ع  عدم اانسجام ص ااتفاقياا الدولية فيلا  ينفا  عاجلة اة  ا شكلة، أما

قدث عندما تحلر   شروط اازدواج ال ري   الكام  داخ  احلدود ااقليلية للدولة، حيث يحلم تطبي  ال انون ال ري  نفسه عله وعاء 
 واحد لنفس ا كلف ص فاا ا دة الزمنية 

اخلي أو عله النطاق الدويل يزيد م  الععحلء النفسعي علعه ا كلعف، و يحل ح مما ت دم أن اازدواج ال ري  سواء كان عله النطاق الد
 وينعكس فلح سلبا عله ا كلفني نحليجة ردة الفع  الةي يرتجم  النفاية يا الحلفري و الحلخلص م  ال ريبة 

ت در الحلشريعاا علوما لحلعرب ع  حاجة اجملحللع و ظروفه اخلاصة، ين الحلشريعاا ال ريبية  عدم وضوح الن  التشريعي الضرييب: -ب(
 وجه خاص  حلاج يا مفارة خاصة م  جانحل ا شرت ص صياغحلفا كي ال تأيت مشو ة  الغلو ، ففو يفحلح الطري  أمام تعسف اادارة 

ص النفاية ع  يحلاق الظلم  ا لولني   كلا يحليح الغلو  الحلشريعي و  ال ريبية  الحلوسع ص تفسري ن وص الحلشريع أو تأويلفا مبا يسفر
سوء ال ياغة للفغراا اليت ينفة منفا ا لولون  لارسة ك  أصنال الحلفري ال ري ، فيلا يعرل  النفاف م  خ   النص، وال شح أن 

ح و الغلو  الةي يشوي  عض ن وص الحلشريع اليت فلح خيل  خ فاا و نزاعاا  ني ا لولني و اادارة ال ريبية  سبحل عدم الو و 
  او  يا عدم تفسرياا الحلفسري ال ريح أو تفسرياا عله وف  ما يرغحل  ه ا لو  للخ ص م  دفع ال ريبة  
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دم ين تعر  ن وص ال وانني ال ريبية يا تعدي ا كفرية قد تولد حالة م  اار اك و ع تعدد التشريعات الضريبية و تشابكها: -ج(
 ااسحل رار ص عل  السلطة ا الية أي اجلفة اليت تنفة ال انون، مع العلم أن يجراء الحلعدي ا أو ا افة عله ال انون أصبح م  ال عو ة

 ريبة العله العاملني ص اادارة ال ريبية اا ام هبة  الحلعدي ا أو اا افاا مما أدأ يا يسحلغ   ا كلفني هلةا اجلانحل و هترهبم م  دفع 
 ا فرو ة عليفم 

IV-1-2- :ين فرتاا الكساد و األزماا اليت يشفداا البلد، تعل  عله ينحلشار الحلفري  األسباب املتعلقة بالظروف اإلقتصادية
ت ال ري  و زيادته  سبحل قلة الن ود، و يخنفا  دخو  ا كلفني، و تعداور ال عدرة الشعرائية لألفعراد و  الحلعايل زيعادة حساسعيحلفم ارتفعا 

األسعار، مما ي عحل عله ا نحلجني ن   عحلء ال ريبة، لةا يدفعفم الحلفري ال عري   مسعحلعلا  خمحللعف الطعرق ا حلاحعة   ينلعا ص فعرتاا 
ا الرخاء و اانحلعاش ااقحل ادي ي   مي  ا كلفني للحلفري ال ري   سبحل كفرة الن ود و يرتفات الدخو  و  س  ال درة الشرائية ألفراد، مم

لنحلجني ن   عحلء ال ريبة يا ا سحلفلكني، ع   ري  رفعع أسععار منحلجعاهتم لعةا يكعون العدافع النفسعي للحلفعري ال عري  لعدأ يسلح لل
 ا كلف منخف ا 

كلا أن عدم تنظيم ااقحل اد الو ين و ينحلشار ااقحل اد ا وازي، يؤدي يا يسحللرارية و زيادة حجم الحلفري ال ري ، وفلح  سبحل عدم 
سلع و اخلدماا، وكةلح عدم  لان حرية ا نافسة اليت تعحلرب م  أام شروط شفافية ا عام ا،  اا افة يا فلح فمن  بط السوق لل

ال طات ا وازي ال يعل  عله عدم دفع ال رائحل ف ط، و يمنا جيع  يجراءاا الحلرريض اجلبائي عدمية اجلدوأ، و  الحلايل فمن مبالغ ن دية 
 عع لللنطع  الععام للسياسعة ااقحل عادية، وال ميكع  للدولعة حمار عة اعةا ال طعات   عفة كليعة ألنعه يسعاام ص اامة تحلداو  حبرية دون أن خت

   (159: ص2011)ناصر،  يمحل اص نسبة م  ظاارة البطالة، وكةا الحلخفيف م   عض ال غوط ااجحللاعية
IV-1-3- :ال جيد م ا   ما يدفعه، احملا اة ص ال ريبة حيث و تحللف  ص شعور الفرد   عف اخلدمة العامة ففو  األسباب األخالقية

أنه ص الدو  النامية تفر  ال ريبة عله الطب اا فاا الدخ  ا نخفض ص حني تعفه منفا الطب اا فاا الدخ  ا رتفع رغم يسحلفادهتا 
  يجحللاعية أو يقحل ادية ال ختدم الشرقة م  اخلدماا العامة، سياسة اانفاق العام ص الدو  النامية و يسحلخدام الدولة لل ريبة ص أغرا

   (14: ص2007)أمحد،  الكربأ م  اجملحللع، عدم توفر الف ة ا حلبادلة  ني اادارة ال ريبية و ا لولني مما يدفع الفرد للحلفري
IV-1-4- :ر يعحلباراا نفسية و غالبا ما تعود أسباي الحلفري ال ري  يا ا كلف و اليت تندرج ص ي ا األسباب املتعلقة باملكلف

 أخ قية و مالية، ومنفا:
و الةي قفز األفراد عله الحلفري م  أداء ال ريبة، لةلح ففو يحلناسحل عكسيا معع الشععور العو ين ص  ضعف املستوى اخللقي: -أ(

 م لرة اجملحللع، و مع الشعور  ا سؤولية ص  ل  األعباء العامة 
  د  الوعي ال ري  شعور ا وا    واجبه حنو و نه وما ي حل يه فلح م  ت رياا ي  د  الوعي: ي ضعف الوعي الضرييب: -ب(

 مادية تعني الدولة عله مواجفة ما يل ه عليفا م  أعباء 
و ص اةا اجملا  تشك  وسائ  ااع م أداة اامة للحلأثري عله مسحلوأ الوعي ال ري ، ويعحلرب  عف الوعي ال ري  ص اجملحللع م  

 حلفري ال ري  و فلح  وجود  عض ااعحل اداا اخلا ئة ع  ال ريبة و اليت جنللفا فيلا يلي:أ رز أسباي ال
 يعحلبار ال ريبة يقحلطات مايل دون م ا  ، و الحلايل أداة تعسف عله أم ك الدولة؛ -

 خري ؛يعحل اد أن ا حلفري م  ال رائحل او سارق شريف ألنه يسرق الدولة و اي شخص معنوي و  الحلايل ففو ال ي ر  اآل -

ااعحل اد الديين حو  ععدم شعرعية ال عريبة ألهنعا ال تسعحلند علعه منطل عاا ع ائديعة  عكعس الزكعاة العيت تعحلعرب ركع  مع  أركعان   -
 ااس م؛
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 سوء خت يص النف اا العامة، و الةي يؤدي  األفراد يا الشعور  حلبةير أمواهلم ص أوجه ال تعود  ا نفعة العامة  -

 ئة للمكلف بالضريبة:الوضعية املالية السي -ج(
ء تؤثر احلالة ا الية لللكلف  ال ريبة عله الحلفري و نطاقه، حبيث جند أن مي  ا كلف حنو الحلفري يزيد كللا زاد عحلء ال ريبة عليه و سا

   (156-154: ص 2011)ناصر،  مركز  ا ايل
IV-1-5- :دوائر ا الية و تغليحل وظيفة اجلباية عله الوظائف ين غياي اجلانحل ااقحل ادي ص أداء ال األسباب اإلدارية و الفنية

 : (134: ص2012)السامرائي،  األخرأ تحليح الفرصة انسات ظاارأ الحلفري ال ري ، وتحللف  اة  األسباي فيلا يلي
 لو  عله الحلفري، ين ال عو اا اليت ت قيفا اادارة ا الية ص ت دير  عض أوعية ال رائحل تشجع ا صعوبة تقدير الوعاء الضرييب: -أ(

 و قد تعلد اادارة يا ر ط ال ريبة ر طا جزافيا  أق  م  ال يلة احل ي ية مما يؤدي يا يحداث آثار معنوية تشجع عله الحلفري 
  م  األجدر أن نفرق  ني العدالة ال انونية و العدالة الفعلية، ف د تكون ال ريبة عادلة م عدم املساواة يف تطبيق اإلجراءات: -ب(

ركين  الوجفة ال انونية كلا أراداا ا شرت ا ايل مث تأيت صعو اا الحلطبي  فحل  ي عله اة  العدالة، وال ريبة ال تكون عادلة يال يفا يسحلوفا
ي  ت عف العدالة، أي عدالة ت رير ال ريبة و عدالة تطبي فا و األخرية منو ة  كفاءة اادارة ا الية، وم  الفا ا أن عدم ا ساواة ص الحلطب

  الف ة العاملة  عدالة ال ريبة و تكون م  دواعي الحلفري منفا، كلا جند أن تع د النظام ال ري  و كفرة ا عاملة اخلاصة  فئاا معينة م
ا لولني، و تعدد األسعار الواجحل تطبي فا، وعدم ففم الكفري م  ال واعد ال ريبية و ماشا ه فلح م  األسباي الفنية تساام ص دفع 

 ا لولني يا الحلفري 
ين ختلف اادارة ال ريبية و تداور معد  األداء و عدم  ختلف اإلدارة الضريبية و تعقد اإلجراءات اخلاصة بتحصيل الضريبة:   -ج(

ة اجتا  كفاية قوة العل  ا حلخ  ة تعحلرب عوام  تساام ص الحلفري م  دفع ال ريبة، فااجراءاا الروتينية ا ع دة تسبحل ص خل  الكرااي
 ال رائحل و او ما جيحل عله اادارة ا الية جتنبفا  أن تعل  عله تيسرياا 

ين يخعحل   ايكع  األسععار النسعبية نحليجعة إختالل هيكل األسعار النسصبية نتيجصة لإلخصتالات اليكليصة يف اإلقتصصاد الصوطين:  -د(
كفري م  األسعار يداريا، يف يؤدي فلح يا خل  تباي  شديد  ني ااخحل الا اهليكلية ص ااقحل اد الو ين و ما يرتتحل عليه م   ديد  

 األسعار الرمسية و األسعار ص السوق احلرة )السوق السوداء( و حينئة ال يعل   ائعو السلع و اخلدماا ص السوق احلرة ع  ح ي ة دخوهلم
 اريا أو ي دمون حسا اهتم يا اادارة ال ريبية وف ا لألسعار الرمسية احملددة يد

IV-1-6- :تعحلرب اادارة ال ريبية أداة تنفية النظام ال ري ، لعةلح كللعا كانعا اعة  اادارة  األسباب املتعلقة باإلدارة الضريبية
 عيفة الكفاءة و النزااة كللا سف  الحلفري ال ري ، و يرجع عدك كفاءة اادارة ال ريبية يا  عف اامكانياا و الوسائ  ا اديعة، 

يا األيدي العاملة الفنية، ون ص  ص اخلربة ا فنية لللوظفني ص اادارة، فلح نحليجة  عف األجور ص الوظيف العلومي، و قلة   اا افة
ا عااد ا حلخ  ة ص تكوي  اا اراا ال ريبية،  اا افة يا فلح توجد ظعاارة خطعرية هتعدد وجعود اادارة ال عريبية و العيت تحللفع  ص 

ا تعحلرب أخطر م   عف الكفاءة، و تندرج  ل  الفساد ال ري ،  )ين اة  الظاارة ليسا ف ط نحليجة لن ص الرقا ة الرشوة، حبيث أهن
م   رل السلطاا ا عنية و غياي الع و ة ال ارمة  د ا وظفني ا رتشني و لكنفا أي ا نحليجة للحلنظيم السياسي و ااجحللاعي(، ويعحلرب 

ل ريبية عامة و م لرة ا راقبة و الحلر ي  خاصة، واي نحليجة ينعدام احملفزاا ا ادية وا عنوية لللوظفني و تفشي ظاارة الرشوة ص ا  احل ا
 (157: ص 2011)ناصر،   عف مسحلواام اخلل ي 

IV-2-  :يؤدي الحلفري ال ري  يا  لة م  اآلثار السلبية و ا حللفلة ص:اآلثار املرتتبة عن التهرب الضرييب 
IV-2-1- (66، 65: ص ص 2013)محيد،  يلر  الحلفري ال ري   الدولة آثار يقحل ادية سلبية تحللف  ص ار اإلقتصادية:اآلث : 
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م  خ   رفع معدالا أو أسعار ال رائحل، مما خيل   غط  ري  أكرب و يولد ت لعيص ص حجعم  توليد حلقة التهرب املفرغة: -أ(
 اايراداا و اكةا 

أساسا ص حجحل مبالغ اامة م  ح يلة ال رائحل ع  اخلزينة العلومية، وما يرتتحل ع  فلح م  أثر عله  و تحللف  اآلثار املالية: -ب(
 سياسحلفا ا الية النشطة عله شك  ينفاق حكومي م  جفة وكةا سري ا راف  العلومية 

أخة شك  أفوناا خزينة ق رية و فلح م  خ   ااعحللاد عله متوي  اخلزينة   رو  عادة ما ت اللجوء إىل الضرائب املؤجلة: -ج(
األج  أو سنداا  ويلة األج ، و تعحلرب مبفا ة تأجي  لفر  ال ريبة ي ع كااله عله األجيا  ال ح ة ص حا  كانا عله شك  سنداا 

لفني، و اةا ما  ويلة ا دأ، حبكم أن سداد الدي  ال يحلأته يال م  خ   ييراداا اخلزينة العلومية و اليت متوهلا أساسا يقحلطاعاا ا ك
 يؤثر عله يسحلدامة السياسة ا وازنية و ا عرب عنفا  حللوي  اايراداا ال ريبية لإلنفاق احلكومي  شك  مسحللر و  نسحل محلواف ة 

IV-2-2- :قد خيل  الحلفري ال ري  ص اجملحللع أثارا نفسية و يجحللاعية، ف د يؤدي الحلفري ال ري  يا  اآلثار اإلجتماعية و النفسية
 اهتا، آثار سيئة م  ناحية مالية الدولة، و عدم قدرهتا عله الوفاء  ملحلزاماهتا اجتا  األفراد، حيث أن  خامحله قد جترب الدولة عله ختفيض نف

و الحلايل ينخفض جما  توفري ااححلياجاا لللوا نني، فمن مل تدفع ال رائحل فكيف يحلم  ناء و تسيري ا سحلشفياا، وين يمحلنع الناس ع  
ية ح وقفم فكيف يحلم تعليم أوالدام، فال رائحل كفريا ما تساام ص خل   يئة تحلوفر فيفا محلطلباا احلياة، يشعر ا وا   فيفا  األم ، و تأد

يغلر ال ا نني فيفا  السرور، وتنحلشر العدالة، فكللا زاد الحلفري أدأ فلح يا ااحن   ااجحللاعي، وينحلشار اآلفاا و ا  ائحل العيت 
  د غاليا تكلف الب

أما م  الناحية النفسية، قد يكون الحلفري ال ري  سببا ص ف د الف ة  ني ا كلف ا ؤدي واجباته  ك  صدق و يخ ص عند رؤيحله منافسه 
يعنعم  عأموا  ليسععا ح عا لعه، يععدعم هبعا أسععار ، و يععحلركم ص السعوق كلععا يشعاء، فنحليجعة هلععةا يكعون الحلفعري ال ععري  سعببا ص يعاقععة 

اا عله العل  ا شروت، و جيرباا عله خل  حي  م  أج  منافسة عادلة و ح وق محلساوية و فوق ك  اةا قد تلجأ الدولة يا ا ؤسس
فر   ريبة ي افية لسد العجز احمل   أو الن ص ا  حظ، مما جيع  اة  ااقحلطاعاا تكون أكفر ث   علعه ا كلعف فو النيعة احلسعنة 

   (25: ص2006)دوداح،  ينةفيكون رد فع  سل  يجتا  اخلز 
 

V- آليات معاجلة التهرب الضرييب: 
 

V-1- :تن سم الوسائ  الرقا ية اليت يعحللد عليفا ا شرت  واجفة الحلفري ال ري  يا رقا ة  سيطة و الحلر ي  اجلبائي: الرقابة اجلبائية 
V-1-1- :ا سحلعللة لفر  ك   ريبة أو ح  أو رسم أو يتاوة، حيث تراقحل اادارة اجلبائية الحل رقاا و ا سحلنداا  الرقابة البسيطة

يراقحل ا فحلش الحل رقاا، و لحل الحلو يراا و الحلربيراا كحلا يا، كلا ميكنه أن ي رح الحل رقاا مع يرسا  الحل ريح ا زمع ال يام  ه 
و تحل ل  الرقا ة البسيطة  (.2019:272)سديرة، لللكلف  ال ريبة، و الرقا ة العامة والبسيطة تحلم عله مسحلوأ مفحلشية ال رائحل 

 : ( http://www.alkanounia.com :2019)الشتيوي،  نوعني م  الرقا ة
و اي تغطي  يع الحلدخ ا اليت هتدل يا ت ريح األخطاء ا ادية ا  حظة عادة ص الحل رقاا ا  دمة و كةا الرقابة الشكلية :  -أ(

م  ا علوماا اليت جيحل أن يحل لنفا الحل ريح، مف  اهلوية اجلبائية و توقيع ا كلف و ما يا  الحلر   م  اوية ا كلفني، حيث يحلم الحلر  
فلح  و  الحلايل فمن اةا النوت م  الرقا ة اجلبائية يعحلرب جد أساسي هبدل  لان صرة و صدق الحل رقاا ا  دمة، لك  دون الحلعل  ص 

 حمحلوياهتا 
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رقا ة الشكلية اليت هتحلم  الفرص السطري لحل رقاا ا كلفني، فمن الرقا ة عله الوثائ  هتحلم عله غرار ال الرقابة على الوثائق : -ب(
 مجراء فرص ن دي و شام  للحل رقاا اجلبائية، و فلح ص م ر ا فحلشية  و فلح هبدل اكحلشال خمحللف األخطاء و الحل عباا  و ص 

 اا ي افية م   رل ا كلف  ال ريبة حالة   اء الغلو ، و ق  لللفحلش أن يطلحل معلوماا و تو ير
V-1-2- :خب ل الرقا ة اجلبائية الشاملة، تحللف  الرقا ة اجلبائية ا عل ة ص الحلدخ ا ا باشرة لألعوان ا دق ني  أماك   الرقابة املعمقة

اةا النوت مع  الرقا عة الفرعص  تواجد أنشطة ا كلفني، يف هتدل اة  الحلدخ ا يا الحلأكد م  صرة و نزااة ت رقاهتم  كلا يحلناو 
 .الدقي  حملحلوأ ا لف اجلبائي سواء عله ال عيد احمللي أو اجلفوي

و سواء كانا الرقا ة شاملة أو معل ة، ت وم اادارة ال ريبية  عد يهناء عللية ا راقبة  حلررير حم ر يفيد اةا ااهناء، يوقع عليعه 
 :2019)الشصصصصصصصصصصصصصصصتيوي،    منازعععععععععععععععة ص اععععععععععععععةا الشععععععععععععععأنا راقععععععععععععععحل و ا كلععععععععععععععف، و اععععععععععععععو يثبععععععععععععععاا كععععععععععععععال لو ععععععععععععععع حععععععععععععععد لكعععععععععععععع

http://www.alkanounia.com)   
و ي  د هبا جملوت العللياا اليت ترمي يا الكشف ع  الفرق ا وجود  ني الدخ  احل ي ي  الرقابة يف الوضعية املالية الشاملة: -أ(

لرقا ة احملاسبية و ختص ف ط الشخص الطبيعي دون ا عنوي،  لللكلف مفلا كان م در  و الدخ  ا  رح  ه، و تعحلرب اة  الرقا ة تكللة ل
: ص ص 2016)عالم،  كلا تسعه يا الحلر   م  مدأ صرة ا داخي  اليت يسحلند عليفا كأساس لفر  ال ريبة عله الدخ  اا ايل

98 ،99)   
ع دفاتر ا كلف  ال ريبة مفلا كانا  ري ة و ي  د هبا جمل  العللياا اليت هتدل يا الحلر   م  وجود  ي الرقابة احملاسبية: -ب(

: ص 2016)عالم،  حفظفا حىت و لو كانا  طري ة معلوماتية، و الحلأكد م  مدأ مطا  حلفا مع الحل رقاا  عرفة مدأ م داقيحلفا
90)   
V-2-  :تحللف  األ ر ال انونية للحلفري ال ري  فيلا يلي:اإلطار القانوين للرقابة اجلبائية 
V-2-1- ي  د حب  اا  ت ح  أعوان اادارة اجلبائية  فرص الوثائ  م  أج  احل و  عله ا علوماا ا حلعل ة  طالع:حق اإل

م  قانون ااجراءاا  45  يف تنص ا ادة (106: ص2016)عالم،   ا كلفني  ال ريبة هبدل هبدل تأسيس الوعاء ال ري   دقة
لعامة )املديرية ا ئية ق د تأسيس وعاء ال ريبة و مراقبحلفا،  حل فح الوثائ  و ا علوماااجلبائية عله أنه يسلح ح  ألعوان اادارة اجلبا

 : (22: ص2013)بودال،  و يكون فلح كلا يلي. (45: املادة 2019للضرائب، 
و كةا ا ؤسساا خي ع هلةا احل  ك  يداراا الدولة مبا فيفا الوالياا، البلدياا اإلطالع لدى اإلدارات و املؤسسات العمومية:  -أ(

يا أن اخلا عة لرقا ة الدولة، تحللحلع اادارة اجلبائية حب  اا  ت الحلل ائي اجتا  ايئاا ال لان ااجحللاعي، واة  األخرية يحلعني عليفا سنو 
و ا بلغ  تواص يدارة ال رائحل ع  ك   بيحل  كشف فردي يعني فيه يعني فيه رقم تسجي  ا ؤم  هلم، و الشفر الةي دفعا فيه األتعاي
زائية و اا ايل هلا، و  ممكان اادارة اجلبائية أن تسحلعل  ا علوماا اليت   لفا لدأ السلطة ال  ائية أثناء رفعفا الدعواا ا دنية و اجل

 اليت م  شأهنا أن تسلح  مفرتا ه هتري مرتكحل ص اجملا  اجلبائي 
قاا ا كحلحلبة م  قب  ا عنيني، يحلعني عله  يع ا حل رفني ص األموا  و لحلسيري مراقبة الحل ر  اإلطالع لدى املؤسسات اخلاصة: -ب(

 يع الحلجار أن ي دموا ألعوان ال رائحل الدفاتر ال زمة اليت نص عله مسكفا ال انون الحلجاري، و قد و ع اةا األخري اجلزاءاا عله ك  
م   61يا  45ا ن وص عليفا ص ا واد م    ألوراق و ا سحلنداام  يعرق  يسحلخدام اادارة حل  اا  ت سواء  اامحلنات أو  مت ل ا

سنواا وفلح  عاقبحله  غرامة جبائية  10قانون ااجراءاا اجلبائية وفلح قب  ين  اء مدة الحل ادم اليت تس ط ح  الرقا ة عليفا ا  درة ي: 
ان وال يزا  أداة تدخ  ص ك  عللية مراقبة وفلح يما دج كلا فكرنا آنفا، فر  اا  ت ك 50000يا  5000مبلغفا يرتاوح ما  ني 

  ممتام ا علوماا ا وجودة حبوزة اادارة أو لللراجعة، وفلح م  ا علوماا ا وجودة ا سحلخل ة م  دراسة ا لفاا 
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ارة اجلبائية حبجة السر ينص ال انون اجلبائي عله أنه ال جيوز للبنوك وااداراا أن تعرت  عله  لحل ااد اإلطالع لدى البنوك: -ج(
-04-12ا فين، وألعوان اادارة اجلبائية ح  اا  ت عله كشوفاا ا كلفني  ال ريبة ا وجودة لدأ البنح وحسحل الحلعليلة ا ؤرخة ص 

 م   رل ا ديرية العامة لل رائحل فمن البنح ملزم يجباريا  حل دمي ك  الكشوفاا اليت يطلبفا اجلبائي  1992
V-2-2- تراقحل اادارة اجلبائية الحل رقاا و ا سحلنداا ا سحلعللة لفر  ك   ريبة  18حسحل الف رة األوا م  ا ادة لرقابة: حق ا

أو ح  أو رسم أو أتاوة، كلا ميكنفا أن متارس ح  الرقا ة عله ا ؤسساا و اهليئاا اليت ليسا هلا صفة الحلاجر و اليت تدفع أجورا أو 
ا  بيعحلفا، و يحلعني عله ا ؤسساا و اهليئاا ا عنية أن ت دم لإلدارة اجلبائية  ناءا عله  لبفا، الدفاتر و أتعا ا أو مرتباا مفلا كان

   (28: املادة 2019)املديرية العامة للضرائب،  الوثائ  احملاسبية اليت تحلوفر عليفا
وأ ا ؤسساا ا عنية خ   ساعاا فحلرفا للجلفور و كلا تنص الف رة الفانية م  نفس ا ادة عله أنه تحلم ممارسة ح  الرقا ة عله مسحل

   (2/الفقرة18: املادة 2019)املديرية العامة للضرائب،  ساعاا ممارسة نشا فا
عله أن ا فحلش يراقحل الحل رقاا، و يطلحل الحلو يراا و الحلربيراا كحلا يا، كلا ميك  لللفحلش أن يطلحل دراسة  19كلا تنص ا ادة 

   (19: املادة 2019)املديرية العامة للضرائب،  حلعل ة  البياناا و العللياا و ا عطياا مو وت الرقا ةالوثائ  احملاسبية ا 
V-2-3- :و يعرل أي ا حب  يسحلدراك األخطاء و ي  د  ه الوسيلة ا لنوحة لإلدارة اجلبائية اجراء ت ومياا ص نفس  حق اإلسرتداد

)عالم،  كلف  ال ريبة عناصر و معلوماا غري كاملة أو خا ئة أثناء عللية الرقا ة اجلبائيةا دة عله نفس ال رائحل عندما ي دم هلا ا 
م  قانون ااجراءاا اجلبائية قدد األج  ال انوين )اسحلدراك األخطاء( الةي يحل ادم فيه عل   39  و حسحل ا ادة (109: ص2016

 سية، و اةا  النسبة  ا يأيت:( سنواا، يال ص حالة وجود مناوراا تدلي04اادارة  أر ع )
 تأسيس ال رائحل و الرسوم، و  يلفا؛ -

 ال يام  أعلا  الرقا ة؛ -

   (39: املادة 2019)املديرية العامة للضرائب،  قلع ا خالفاا ا حلعل ة  ال وانني و الحلنظيلاا فاا الطا ع اجلبائي -

V-2-4-  :عله أنه م  أج  ممارسة ح فا ص الرقا ة و عندما توجد قرائ   م  قانون ااجراءاا اجلبائية 34ن ا ا ادة حق املعاينة
أدنا ، لألعوان الةي  هلم عله األق  رتبة  35تد  عله ممارساا تدليسية، ميك  لإلدارة اجلبائية أن ترخص  ل  الشروط ا بينة ص ا ادة 

و احل و  وحجز ك  ا سحلنداا و الوثائ  و الدعائم أو مفحلش و مؤالني قانونا، ال يام  مجراءاا ا عاينة ص ك  احمل ا ق د البرث 
)املديرية العامصة للضصرائب،  تربر الحل رفاا اهلادفة يا الحلللص م  الوعاء و ا راقبة و دفع ال ريبة 1العناصر ا ادية اليت م  شأهنا أن

   (34: املادة 2019
كع  الرتخعيص  عمجراء حع  قعانون ا عاينعة يال  عأمر مع  رئعيس احملكلعة م  قانون ااجراءاا اجلبائية عله أنه ال مي 35كلا ن ا ا ادة 

ا خحل ة يقليليا أو قا  يفو ه اةا األخري  و جيحل أن يكون  لحل الرتخيص ا  دم للسلطة ال  ائية م   رل مسؤو  اادارة اجلبائية 
 هبا ا عاينة، وتبني عله وجه اخل وص ما يأيت:ا ؤا  مؤسسا، و أن قحلوي عله ك  البياناا اليت اي ص حوزة اادارة حبيث تربر 

 تعريف الشخص الطبيعي أو ا عنوي ا عين  ا عاينة؛ -

 عنوان األماك  اليت سحلحلم معاينحلفا؛ -
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 العناصر الفعلية وال انونية اليت يفرت  منفا وجود  رق تدليسية، و اليت يحلم البرث ع  دلي  عليفا؛ -

 ا عاينة و رتبفم وصفاهتم؛ أمساء األعوان ا كلفني  مجراء عللياا -

تحلم ا عاينة و حجز الوثائ  واألم ك اليت تشك  أدلة عله وجود  رق تدليسية  ا سلطة ال ا ي ورقا حله، وهلةا الغر  ي عوم وكيع  
عامة للضرائب، )املديرية ال اجللفورية  حلعيني  ا ط م  الشر ة ال  ائية و يعطي ك  الحلعليلاا لألعوان الةي  يشاركون ص اة  العللية

   (35: املادة 2019
 

VI- :خامتة 
ح ي مو وت الحلفري ال ري   ماحللام كبري اةا ما أدأ يا اااحللام أكفعر  وسعائ  احلعد منعه، و هلعةا الغعر  تسععه دو  

آثعار العامل   فة عامة و اجلزائر   فة خاصة للرد م  اعة  الظعاارة مع  خع   تشعخيص أسعباهبا و جيلفعا نظعر  عا تسعببه مع  
 سلبية عله  يع اجملاالا 

VI-1- :النتائج 
 يعحلرب الحلفري ال ري  ظاارة عا ية تحلفاع  مع تركيبة ك  جمحللع؛ -

تعحلعرب ظععاارة الحلفععري ال عري  معع  أاععم األخطعار الععيت تحلسععبحل ص تسعريحل اايععراداا العامععة للدولعة، ف ععد تكععون  طري ععة  -
 الحلفري ال ري  ا شروت )الحلجنحل ال ري (، كلا قد تكون  طري ة  قانونية ع   ري  يخرتاق الفغراا ال انونية و تعرل

 تدليسية غري قانونية و او ما يعرل  الحلفري ال ري  غري ا شروت )الغش ال ري (؛

 ععف كعع  معع  ا سعحلوأ اخلل ععي و الععوعي ال عري  و كععةا عععدم يسعحل رار و و ععوح الحلشععريعاا اجلبائيعة يععؤدي  ععا كلف  -
عفعععا، كعععةلح األو عععات ااقحل عععادية و األسععباي ااداريعععة و الفنيعععة و األسعععباي ا حلعل عععة  عععا كلف  ال ععريبة يا ععععدم دف

  ال ريبة ي افة يا األسباي ا حلعل ة  اادارة ال ريبية كلفا تؤدي يا الحلفري ال ري ؛

يعؤدي يا اا عرار  خيل  الحلفري ال ري  آثار سلبية عله ا سحلوأ ااقحل ادي و ا الية و ااجحللعاعي و النفسعي، حيعث -
 اخلزينعة العلوميععة نحليجعة حرماهنععا مع  جععزء اعام معع  اايععراداا العامعة، كلععا يعؤدي كععةلح يا ااخع    نظععام ا نافسععة 

 ااقحل ادية و ينحلشار الحلفاوا  ني الطب اا ااجحللاعية؛

 الرقا ة اجلبائية ين أام آلية تسحلعللفا اادارة ال ريبية ص اجلزائر  واجفة ظاارة الحلفري ال ري  اي  -

VI-2- :م  خ   تناولنا هلةا ا و وت مت اخلروج مبجلوعة م  الحلوصياا متفلا فيلا يلي: التوصيات املقرتحة 
ي عافة  ؛يدخا  ا زيد م  ااص حاا عله النظام ال ري  م  خع   تبسعيط مكوناتعه و تو عيره جبعلعه أكفعر يسعحل رار -

 قواعد العدالة ال ريبية؛ يا ختفيض معد  ال غط ال ري  و يرساء

العلع  علعه زيعادة الععوعي ال عري  لعدأ ا كلفععني  ال عريبة و فلعح معع  خع   يقامعة مكاتععحل لإلرشعاد ال عري  و تنظععيم  -
 تظااراا عللية حو  أاية ال رائحل و خطورة الحلفري ال ري ؛

 و  سني أو اعفم ااجحللاعية؛الحلكفيف م  الدوراا الحلدريبية  سحلخدمي اادارة ال ريبية، و كةا رفع أجورام  -

 ععديث نظععم العلومععاا ص  يععع م ععاحل اادارة ال ععريبية، لحلر يعع  كفععاءة و فاعليععة الرقا ععة اجلبائيععة، و الحلععايل احلععد مععع   -
 الحلفري ال ري ؛
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 تفعي  ااجراءاا و الحلدا ري الردعية م  أج  زيادة الحلر ي  ال ري  و احلد م  الحلفري ال ري   -
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 . dr.raisfoudil@univ-tebessa.dzمييل: املؤلف املرسل: اإل *

 كان  أخرى جهة ومن جهة من البالد هبا مرت اليت اإلقتصادية الظروف بسبب تراكمت جسيمة هيكلية إختالالت من اجلزائري اإلقتصاد يعاين  ملخص:
 حيث من امليزانية عجز مشكلة اجلزائري اداإلقتص منها يعاين اليت املشاكل بني ومن الإلستقرار، حالة إستمرار يف كبري  دور املطبقة اإلقتصادية السياسات ألخطاء

  متويل كمصدر  احملروقات على اإلعتماد إلستمرار وميكن التسيري، سوء عن مثاال الدولة مليزانية احلالية الوضعية وتعترب التمويل، طريقة أو احلجم أو األسباب
 من حالة الوطين اإلقتصاد يكلف سوف النقود طبع طريق عن العجز هذا ويلمت إىل اللجوء فإن أخرى جهة من التضخم، أبرزها لعل خطرية مشاكل للميزانية

 .اإلستقرار لعدم جديد ومصدر التضخمية الضغوط

 النقدية السياسة التضخم، العمومي، اإلدخار امليزانية، عجز: املفتاحية الكلمات

 E5,E31,E21.؛  JEL  :H6تصنيف 

 
Abstract: Summary: The Algerian economy suffers from massive structural imbalances which have accumulated due 
to the economic conditions that the country has gone through on the one hand, and the errors of the applied economic 
policies have had a major role in the pursuit of the state of stability , and among the problems plaguing the Algerian 
economy is the problem of the budget deficit in terms of reasons or size Or the method of financing, and the current 
state of the state budget is an example of mismanagement, and the continuing dependence on fuel as a source of 
funding for the budget is a serious problem, perhaps above all inflation, on the other hand, resorting to funding this 
deficit by printing money will cost the economy The national state of inflationary pressures and a new source of 
instability. 
Keywords: budget deficit, public savings, inflation, monetary policy  
Jel Classification Codes :  H6, E21, E31, E5. 
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I. :متهيد 
تراجع يف اإليرادات العامة للدولة، ونتج عن ذلك تسجيل عجز يف ميزانية  2009كان من أثار صدمة أسعار البرتول لسنة 
لتحسن الذي عرفته أسعار البرتول فيما بعد كان هذا العجز يف حدود مقبولة، وقد الدولة بقي خالل السنوات الالحقة، إال أنه مع ا

كان أيضا يف حدود معقولة   2013، ورغم أن العجز املسجل خالل سنة 2012-2009تنوعت مصادر متويل هذا العجز خالل الفرتة 
ا سحوبات خالل السنوات االحقة إىل غاية نفاذه إال أن هذه السنة شهدت أول عملية سحب من موارد صندوق ضبط اإليرادات مث تلته

 .2017مع بدايات سنة 
، فقد  2015ونتيجة تراكم العجز وإستمراره لسنوات متتالية وتأثريه السليب على رصيد اإلدخار املايل للخزينة خاصة منذ سنة 

بائية والنقدية إحتواء الوضع، وقد كان أخر كان رد فعل احلكومة إجتاه هذه الوضعية املتقلبة أن باشرت جمموعة من اإلجراءات اجل
اإلجراءات اليت إختذهتا احلكومة لتمويل العجز واليت أثارت جدال واسعا ما يعرف بالتمويل غري التقليدي، وهو إجراء إستلزم تعديل يف 

قود وضخها كتمويل ، ونتج عن ذلك طبع كميات ضخمة من الن2017ودخل حيز التنفيذ يف أكتوبر  10-90قانون النقد والقرض 
 للعجز.

نظريا فإن أكرب خطر ينتج عن طبع النقود دون مقابل هو التضخم، وميكن القول أن احلكومة اجلزائرية قد تسرعت كثريا يف هذا 
بالتايل اإلجراء حيث أن اجملال مازال متاحا إلستغالل طرق أخرى لتمويل العجز وليس هلا تأثري على التضخم مثل التمويل غري التقليدي، و 

فإنه يضاف إىل األسباب التقليدية للتضخم واملتمثلة يف التضخم املستورد وضخامة الكتلة النقدية، وكذا عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي  
 سبب جديد وهو التمويل النقدي لعجز اخلزينة.

من جهة ومن جهة ثانية كيفية نتيجة هذه التحوالت كان من الضروري فتح النقاش حول مستقبل الوضعية النقدية يف اجلزائر 
جعل ميزانية الدولة أكثر إستدامة، حيث أن عدم تنوع وعدم كفاية اإليرادات يضاف هلا ضخامة النفقات وصعوبة حتجيمها ترجع يف 

األبعاد، األساس إىل عدم تنوع اإلقتصاد إنتاجيا وإعتماده املفرط على قطاع احملروقات، هذا جعل من التضخم ظاهرة متعددة األسباب و 
 وجلوء احلكومة يف متويل العجز إىل اإلصدار النقدي بالطريقة السابقة جيعل مهمة بنك اجلزائر يف حتقيق إستقرار األسعار عسرية جدا.

 بناءا على ماسبق تتمثل مشكلة البحث يف السؤال التايل:
 تدام؟هل متويل عجز امليزانية يف اجلزائر عن طريق اإلصدار النقدي ميكن أن يكون مس

 ولذلك يهدف البحث إىل:
 .الوقوف على املخاطر الناجتة عن التمويل التضخمي لعجز امليزانية 
 .حتليل رصيد امليزانية وإجتاهات كل من اإليرادات العامة والنفقات العامة 
 .تقييم القدرة املالية للحكومة وحمدداهتا 
 .عرض أهم اإلجراءات املتخذة كرد فعل لتفاقم عجز امليزانية 
 .حتليل ابعاد سياسة التمويل غري التقليدي 

 فرضية البحث:
 إن اإلصدار النقدي يف إطار التمويل غري التقليدي سيؤدي إىل تفاقم الضغوط التضخمية مبستويات متسارعة.
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 تقسيم البحث:
 :يتسلسل وفق التدرج التايلفإن البحث لتحقيق أهداف البحث وإختبار الفرضية 

 وازنة وأثاره التضخميةالتمويل النقدي لعجز امل. 
 النظرية املالية للمستوى العام لألسعار. 
 تطور اإلنفاق العام يف اجلزائر. 
 يف اجلزائر. تطور اإليرادات العامة 
 يف اجلزائر. تطور عجز اخلزينة 
   كمربر للجوء للتمويل غري التقليديتأكل اإلدخار العمومي. 

 قليدي.حتوالت السياسة النقدية وأثار التمويل غري الت 

I. :التمويل النقدي لعجز املوازنة وأثاره التضخمية 

يف حاالت أين تقع احلكومة يف عجز إما بسبب تراجع اإليرادات أو نتيجة إالتفاع يف النفقات أو اإلثنني معا فإهنا تلجأ للبنك  
ومية يف السوق النقدية مت إصدارها يف املركزي للحصول على تسبيقات، كما أنه يقوم يف إطار عمليات السوق املفتوحة بشراء سندات عم

مراحل سابقة من طرف اخلزينة، هذا النوع من السندات رغم أهنا تعترب من املاضي إال أن البنك املركزي بشراءها فهو يقوم بتنقيدها 
كان مقابله   وتشكل قرضا للحكومة طاملا أن البنك املركزي قد عوض حائزيها، والفرق بني هذه القروض والتسبيقات أن القرض

 .1السندات
ومها كانت أسباب عجز ميزانية الدولة فإن طريقة التمويل هلا تأثري على اإلقتصاد ككل، فإذا مت متويل هذا العجز عن طريق اإلصدار 

. 2الفائدةالنقدي اجلديد يؤدي ذلك إىل حتفيز التضخم يف اإلقتصاد، كما أن اإلقرتاض عن طريق طرح السندات له تأثري سليب على أسعار 
ويف معظم حاالت العجز املايل للحكومة يكون هناك إصدار نقدي جديد وهو ما يطلق عليه بتنقيد الدين العام ويكون ذلك من خالل 

ة اصدار النقود عالية القوة، وإنطالقا من الرأي السائد حول العالقة الوطيدة بني كمية النقود وزيادة األسعار يعترب عدم مباالة احلكوم
ورها يف اإلنفاق دون مراعاة مسوى العجز أحد األسباب الرئيسية للتضخم، وأكثر املناصرين هلذا الرأي هم النقديون خاصة ملتون وهت

التضخم هو دائما ويف كل مكان ظاهرة نقدية مبعىن أهنا  تنتج فقط من خالل زيادة سريعة يف   3فريدمان الذي يؤكد على ذلك بقوله:
، ويعترب هذا الرأي األكثر تطرفا وتشددا حول تأثري النقود املصدرة لصاحل احلكومة على التضخم، يقابل هذا لناتجكمية النقود أكثر من ا

الرأي رأي كينز والكينزيني من بعده حول فكرة تنقيد الدين أو ما يسميه كينز بالتمويل بالعجز، ويشري ذلك إىل احلالة اليت تقوم فيها 
ر مما ستحصله من إيرادات والغرض من ذلك هو ختفيف الركود اإلقتصادي من خالل دفع عجلة الطلب، ويف احلكومة بزيادة النفقات أكث

وقد الفكر الكينزي تلعب السياسة املالية اليت تعتمد على النفقات العامة أوقات الركود دورا كبريا ضمن مزيج السياسة اإلقتصادية الكلية، 
قدي لإلنفاق العام يكون يف ظروف وشروط حمددة، وتقرتن هذه الظروف بوجود ركود أدى إىل تراجع أشار كينز يف مقاالته أن التمويل الن

الطلب الكلي، من جهة أخرى جيب أن يكون اإلقتصاد يف حالة تشغيل ناقص، كما جيب على السلطات النقدية أن تكون حذرة يف 
من مستوى التشغيل الكامل، ويف حالة الدول املتخلفة وخاصة الدول  جماراة احلكومة يف هذا النوع من السياسات كلما إقرتب اإلقتصاد

ما املصدرة للمواد األولية واليت تكون فيها احلكومات مقصرة جدا يف تطوير القدرات اإلنتاجية مبا يتوافق مع وسائل الدفع يف اإلقتصاد، ك
إىل حد ما حالة التشغيل الكامل يف اإلقتصادات املتقدمة أن عدم تنفيذ إصالحات هيكلية جدية جتعل اهليكل اإلنتاجي جامدا ويشبه 
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وبالتايل تكون هناك زيادة يف كمية النقود وال يوجد ما يقابلها من إنتاج، ولذلك فإن متويل العجز يف كل الدول حيمل يف طياته أضرار 
 تضخمية يصعب إحتواءها.

عجز املوازنة والتضخم من الناحية النظرية من خالل النظر يف تأثري  من جهة أخرى مت تأسيس التفاعل الديناميكي ثنائي االجتاه بني
التغذية العكسية للتضخم املرتفع على عجز املوازنة، من خالل التأثري السليب للتضخم على عائدات الضرائب احلقيقية ويشار إىل هذا يف 

 يؤدي فقط إىل ضغوط تضخمية من خالل تأثريها على يف املوازنة ال ( فالعجز Olivera-Tanzi effetاألدبيات االقتصادية باسم )
 .4جماميع النقود والتوقعات العامة، ولكن أيًضا التضخم املرتفع يكون له تأثريًا عكسيا يزيد من عجز املوازنة

يل فإن اخنفاض ارتفاع معدل التضخم خالل فرتات التأخري الكبرية يف حتصيل الضرائب يقلل من اإليرادات الضريبية احلقيقية، وبالتا
اإليرادات احلقيقية يف حد ذاته عامل مساهم يف العملية التضخمية من خالل زيادة املعروض من النقود الالزم لتمويل هذا العجز الناجم 

ة وهذا عن التضخم، لذلك هناك عملية تعزيز ذايت: استمرار عجز املوازنة يعزز التضخم، وهذا بدوره خيفض من اإليرادات الضريبية احلقيقي
 االخنفاض يستدعي زيادة أخرى يف عجز امليزانية ويستمر األمر على هذا النحو.

II. :النظرية املالية للمستوى العام لألسعار 
مع تطور األوضاع اإلقتصادية أفرز ذلك مشاكل وأزمات من نوع خاص، وإستدعى ذلك تفسريات وحلول من نوع خاص أيضا، ويف   

املشكالت ولكن بتفسريات خمتلفة، ومن بني املستجدات يف تفسري العالقة الوثيقة بني التضخم  كثري من األحيان كانت هناك نفس
ثريا  وعجز املوازنة وتأثري احلكومة على السياسة النقدية برزت النظرية املالية للمستوى العام لألسعار أو التضخم، هذه األخرية عرفت نقاشا

ري األوضاع املالية والتضخمية يف اإلقتصادات احلديثة، والالفت أن هذه النظرية تتحدى املقولة ومتنوعا جعل هلا وزن معترب يف حتليل وتفس
السائدة حول التضخم األنفة، وتؤكد أن مستوى السعر يتحدد بشكل كبري من خالل االعتبارات املالية، ويفسر ذلك مبدخلني خمتلفني 

 فة، والنسخة احلديثة القوية.يتمثالن يف نسختني للنظرية، النسخة التقليدية الضعي
وهو   (seignorage)مت الربط بني السياسة النقدية واملالية من خالل ما يعرف برسم سك العملة 5يف النموذج الضعيف للنظرية

الية للميزانية، اإليرادات من إنشاء النقود، حيث أنه  يف املدى الطويل يتم حتديد السياسة النقدية واملالية بشكل مشرتك من خالل القيود امل
 وإمكانية حتديد املؤثر األول على األسعار تنطوي على افرتاض حول أي صانع سياسة سيتحرك أواًل، البنك املركزي أو احلكومة. 

بع يفرتض النموذج أن السلطة املالية تتحرك أوال من خالل االلتزام مبسار للفوائض/ العجز يف املوازنة، مما جيرب السلطة النقدية على ط
م، وهذا النقود الالزمة الحتواء املالءة املالية، فإذا مت ذلك فسوف ينمو معدل الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف البالد مبعدل غري مستدا

ينطوي على معدالت فائدة حقيقية متزايدة باستمرار على الديون احلكومية، هذه العملية ال ميكن أن تستمر إذ جيب على أحد الطرفني 
السلطة املالية أو املصرف املركزي أن يغري سلوكه، ويفرتض يف هذا النموذج أن البنك املركزي سيستجيب ويصدر النقود الالزمة لتفادي 
 التخلف عن السداد، ويتبني أن السلطة النقدية هي احللقة األضعف يف السلسلة، وتتنبأ هذه النسخة من النظرية بأن السياسة املالية حتدد

املستقبلي أيًضا وهذا بسبب النمو الغري مدروس يف كمية النقود، وهو ما يتوافق مع مبادىء النظرية الكمية، مبعىن أن األسعار  التضخم 
 .دائما ما تكون مدفوعة بالنمو النقدي احلايل أو املستقبلي

ل عجز ميزانيتها وبالتايل مقدار اإليرادات من النموذج السابق على فرضية اهليمنة املالية، أي أن السلطة املالية حتدد بشكل مستق يقوم
خالل الضرائب ومبيعات السندات وطبع النقود، يف ظل هذه الظروف فإن السلطة املالية هي أول من يقوم خبطوة )زيادة العجز املايل(، مث 

زمة للحفاظ على املالءة املالية(، وتؤدي حاجة ترتك للسلطة النقدية اخليار الصعب من أجل موازنة امليزانية عرب الزمن )طبع كمية النقود الال
ة واملستقبلية احلكومة إىل متويل العجز الكبري يف ميزانيتها إما إىل زيادة يف األموال احلالية أو يف املستقبل، فالزيادة يف عجز امليزانية احلالي

أنصار هذا  يمة احلقيقية للديون احلكومية املستحقة، ويؤكدتتطلب زيادة عرض النقود احلايل وبالتايل مستوى السعر االمسي مما يقلل من الق
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 اإلجتاه أنه يف حني أن سبب التضخم املرتفع دائما ما يكون نقديا، فإن السبب البنيوي احلقيقي الستمرار ارتفاع التضخم هو العجز املايل
ة أخرى فإن السياسة املالية خارجية يف حني أن حركات الذي ال يتم القضاء عليه مع ختفيضات يف اإلنفاق و / أو زيادة الضرائب، وبعبار 

 .6اإلمداد بالنقد هي داخلية من أجل تلبية قيود ميزانية احلكومة
أنه حىت لو مل يتغري منو العرض النقدي تؤثر السياسة املالية   النظرية املالية للمستوى العام لألسعار يف صيغتها احلديثة والقوية تقرر

ذات الشكل القوي تعين أن البنك املركزي قد يكون غري قادر  الصيغة توى األسعار ومعدل التضخم، وبالتايل فإنبشكل مستقل على مس
 على االلتزام هبدف التضخم ألن التضخم ليس بالضرورة ظاهرة نقدية، وتشري النظرية املالية إىل أن البنك املركزي قد يكون غري قادر على

النمو النقدي هو الذي متليه السلطة املالية، أو ألن السياسة املالية تؤثر بشكل مستقل على مستوى االلتزام هبدف التضخم إما ألن 
األسعار وبالتايل فإن السياسة املالية حتدد التضخم املستقبلي، ولكنها مستقلة عن منو النقود يف املستقبل، على عكس النموذج الضعيف 

هذه الصيغة ايضا على أن السياسة املالية تؤثر على مستوى السعر ومسار التضخم مبعزل   دحيث التضخم )يف النهاية( ظاهرة نقدية، تؤك
 .7عن تغريات السياسة النقدية

وهذا يتناقض بشكل حاد مع الشكل الضعيف للنظرية حيث يكون عرض النقد داخلًيا من أجل تلبية قيود ميزانية احلكومة، ويفرتض 
 والنقدية يتم تقدميها خارجيًا وأن األسعار تتكيف لضمان املالءة املالية. القوي أن السياسة املالية النموذج

III. تطور اإلنفاق العام يف اجلزائر 

كان هلما أثر عميق على امليزنية العامة للدولة حيث إنتقل الرصيد من   البرتولصدمتني يف أسعار  2009سنة اجلزائر منذ عرفت 
 2014السنة، وقد عمق هذا العجز أكثر الصدمة الثانية لألسعار يف النصف الثاين لسنة فائض دام عدة سنوات إىل حالة عجز منذ هذه 

-2010، كما أن إنطالق الدولة يف تنفيذ الربنامج اخلماسي الذي يغطي الفرتة: 2013-2010بعد إستقرار األسعار خالل الفرتة 
ت األساسية، حتسني اخلدمة آمنها: التنمية البشرية، املنشوالذي ميثل برنامج إستثمار عمومي يغطي الربنامج جماالت عديدة  2014

قد كان لتنفيذ هذا الربنامج أثر واضح على تزايد النفقات ، و لوجيو العمومية، التنمية اإلقتصادية، مكافحة البطالة، البحث العلمي والتكن
 .العامة والعجز الكلي للميزانية

(، كما أن نسبة 16,1%زيادة بنسبة ) 2014سنة بكل مكوناهتا تقريبا، حيث تراجعت النفقات العامة  2013بإستثناء سنة 
( فيما  32,1%(، وكانت نفقات التجهيز األكثر منوا خالل هذه السنة بنسبة )40,6%) بلغت الناتج الداخلي/النفقات الكلية 

اجلارية إىل النفقات الكلية عرفت تراجعا،  (، امللفت أيضا خالل هذه السنة أن نسبة النفقات8,7%كانت نسبة زيادة النفقات اجلارية )
، باملقابل سجلت نسبة نفقات التجهيز إىل 2012- 2009وهذا بعد زيادات متتالية من  ،2013وهو الثاين بعد ذلك املسجل سنة 
دون قانون  ( وجتدر اإلشارة أن هذه الزيادة يف النفقات العامة كانت من36,8%تقدر ب) 2014النفقات الكلية زيادة خالل سنة 

 مالية تكميلي هلذه السنة.
مل تتحسن األوضاع كثريا حيث بقيت نسبة النفقات الكلية إىل الناتج اإلمجايل الداخلي شبه مستقرة، كما  2015خالل سنة 

سبة ن كما عرفت(،  21,5%(، وباملقابل بلغت نسبة زيادة نفقات التجهيز )2,27%أن النفقات اجلارية عرفت زيادة ضعيفة بنسبة )
(، وقد نتج اإلرتفاع يف نفقات التجهيز أساس عن اإلرتفاع يف 59,8%النفقات اجلارية نسبة إىل النفقات الكلية حيث قدرت ب)

 نفقات البنية اإلقتصادية واإلدارية، وقطاع السكن.
بقيت ايل الداخلي (، كما أن نسبتها من الناتج اإلمج4,68%كان هناك تراجع يف النفقات العامة بنسبة )  2016خالل سنة 

، خالل هذه السنة عرفت كل من نفقات التسيري والتجهيز 2015( سنة 41,6%( مقارنة ب)41,9%حيث قدرت ب) مستقرة
ضمن هيكل النفقات تراجعت نسبة نفقات التجهيز إىل و ( على التوايل مقارنة بالسنة السابقة، 10,7%( و)0,63%تراجعا بنسبة )
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 ، وكان هذا معاكس لإلجتاه الذي ساد خالل السنوات2016( سنة 38,2%إىل ) 2015( سنة 40,2%إمجايل النفقات منتقلة من )
، واملالحظ هو أن كل مكونات نفقات التسيري عرفت تراجعا بإستثناء نفقات البىن التحتية اإلقتصادية واإلدارية، وعلى العكس من السابقة

 .2016( سنة 61,8%إىل ) 2015( سنة 59,8%زيادة طفيفة منتقلة من ) ذلك عرفت نسبة النفقات اجلارية إىل النفقات الكلية
( نتج هذا اإلرتفاع أساسا من الزيادة 1,26%إستقرت النفقات الكلية نسبيا إذ مل ترتفع سوى ب) 2017خالل سنة 

)بنك  بنك اجلزائر (، وحسب2,95%( يف حني عرفت نفقات التجهيز تراجعا بنسبة )3,75%املسجلة يف النفقات اجلارية بنسبة )
خالل هذه السنة جتاوزت نفقات التسيري ونفقات التجهيز املصروفة فعال مستواها املدرج يف امليزانية حيث  هفإن( 63، ص 2017اجلزائر، 

( على التوايل من نفس النفقات املدرجة، بينما من املعتاد أن 114,8%( و)103,6%مثلت نفقات التسيري ونفقات التجهيز )
 2016فات ال تتجاوز النفقات املدرجة يف امليزانية ويرجع سبب ذلك خاصة نفقات التجهيز إىل مؤخرات الدفع مبوجب سنة املصرو 

 .2017واملصروفة يف سنة 
( ويرجع ذلك باألساس إىل زيادة نفقات 6,09%كانت هناك زيادة ملحوظة يف النفقات العامة بنسبة )  2018خالل سنة 

( كما سجلت هذه السنة تراجع نسبة النفقات العامة إىل الناتج احمللي 0,6%-ارية فقد عرفت نسبة منو سابلة )التجهيز أما النفقات اجل
 (.38,2%اإلمجايل )

IV. يف اجلزائر: تطور اإليرادات العامة 

بذلك حيث تلعب  تنعكس اخلصوصيات اهليكلية لإلقتصاد اجلزائري على كل مفاصله وتعترب اإليرادات العامة أحد أهم اجملاميع تأثرا
سجلت املالية العامة عجزا إستمر طيلة السنوات الالحقة، وكان  2009تداء من سنة اباجلباية البرتولية دورا حموريا يف إمجايل اإليرادات، و 

ت العامة داء اإليراداآمن أهم أسباب هذا العجز هو التذبذب الذي عرفته اإليرادات العامة نتيجة صدمة األسعار، وطيلة الفرتة كان 
 متباينا من ناحية نسبتها إىل الناتج الداخلي اإلمجايل أو من ناحية هيكلها، أو نسبة تزايدها السنوية.

تيجة تؤثر هيكلية اإليرادات العامة على تطورها عرب السنوات، ونظرا ألمهية اجلباية البرتولية ضمن إمجايل اإليرادات العامة فإن تذبذهبا ن
خالل ( أنه 01ويف هذا اإلطار توضح مؤشرات اجلدول يف امللحق رقم )كان له األثر الواضح على املالية العامة،   البرتولتذبذب أسعار 

عرفت اإليرادات العامة نسب زيادة موجبة وإرتبطت هذه الزيادات أساسا باجلباية البرتولية حيث أن نسب الزيادة  2012-2009الفرتة 
على التوايل يقابلهما زيادة معتربة يف اإليرادات الكلية  2011و 2010( خالل سنيت 36,9%( و)20,4%) هلذا اجملمع: املرتفعة

 2015و 2014و 2013على التوايل أيضا، واملالحظة تنطبق على سنة  2011و 2010( خالل سنيت 31,8%( و)19,4%ب)
حيث  2015العامة الكلية بإستثناء سنة  حيث أن الرتاجع املسجل يف اجلباية البرتولية إنعكس بشكل واضح على اإليرادات 2016و

 (.0,13%( يف املقابل كانت نسبة زيادة اإليرادات العامة مقاربة للصفر )29,9%نسبة زيادة اجلباية البرتولية كانت سالبة وتقدر ب)
لسنوي سجل هذا النوع يظهر مدى التذبذب يف هذه األخرية فمن ناحية تطورها ا البرتوليةمن ناحية أخرى فإن متابعة تطور اجلباية 

، وخالل نفس السنوات عرفت مسامهتها 2016و 2015و 2014و 2013من اإليرادات تراجعات متفاوتة خالل أربع سنوات متتالية 
حسب  1997كانت األدىن منذ سنة   2016ضمن اإليرادات الكلية تراجعا كبريا لدرجة أن نسبة مسامهتها ضمن اإليرادات الكلية سنة 

سنة مميزة من ناحية تدهور مؤشرات اإليرادات خاصة  2013، من جهة أخرى تعترب سنة  (58، ص 2017)بنك اجلزائر،  8بنك اجلزائر
(، باإلضافة إىل أن نسبة الزيادة اإليرادات العامة/ الناتج الداخلي اإلمجايلاملتأتية من احملروقات فقد كانت هذه السنة بداية تراجع نسبة )

هلذه  البرتوليةكلية كانت سالبة خالل هذه السنة ويرجع سبب كل ذلك إىل اإلخنفاض املسجل يف إيرادات اجلباية السنوية لإليرادات ال
(، فنسبة اجلباية البرتولية إىل 2016-2013تدهورا لسنوات متتالية )  البرتوليةعرفت مؤشرات اجلباية  2013السنة، إبتداءا من سنة 

، باإلضافة إىل ذلك فإن نسبة الزيادة يف اجلباية البرتولية 2016سنة  (34,9%)إىل 2012سنة  (66%)اإليرادات الكلية تراجعت من 
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( وهذا الرتاجع القياسي إنعكس بشدة على تغطية هذا النوع من اإليرادات 57,4%بنسبة ) 2016-2012عرفت تراجعا خالل الفرتة 
( سنة %65,6على التوايل إىل ) 2012و 2011يت ( سن183,9%)و( 201,5%للنفقات التجهيز منتقال من معدل تغطية )

2016. 
ت اجلباية أما بالنسبة لدور اجلباية العادية ضمن اإليرادات الكلية للمالية العامة يف اجلزائر فقد كان أداءها مقبوال باملقارنة برتاجع إيرادا

دراسة هو اإلستقرار امللحوظ يف مؤشرات هذا النوع من ، وأهم مالحظة ميكن إبرازها حول تطور اجلباية العادية خالل فرتة الالبرتولية
اإليرادات وهذا ما يدعم الرأي املؤيد لقضية إجراء إصالحات هيكلية جذرية ومستعجلة تنتشل املالية العامة واإلقتصاد الوطين ككل من 

 .البرتولتبعيته الكلية لسعر 
( على التوايل كانت نسبة 3%( و)4,9%عادية تقدر ب)حيث كانت نسبة منو اإليرادات ال 2014و 2013بإستثناء سنيت 

 النمو يف السنوات الباقية موجبة ومستقرة، وميكن القول أن نسب النمو الضعيفة املسجلة يف هاتني السنتني سامهتا مع الرتاجع املسجل يف
داء مستقرا آالسنتني أبدت اإليرادات العادية  اجلباية البرتولية يف تراجع اإليرادات العامة الكلية، وخالف ما حدث من تطورات يف هاتني

إىل  2012( سنة 34%سواء كمسامهة منها يف اإليرادات الكلية أو مسامهتها يف تغطية النفقات اجلارية، فالنسبة األوىل تطورت من )
وصلت فيها  2016، كما أن سنة 2011-2009، ولإلشارة فإن هذه النسبة عرفت تراجعا لسنوات متتالية 2016( سنة %65,1)

( ليس بسبب تراجع %61,6إىل ) 2017، ولإلشارة فإن تراجع هذه النسبة سنة 2018-2009النسبة إىل أقصاها خالل الفرتة 
 .البرتوليةالذي إنعكس إجيابيا على إيردات اجلباية  البرتولإيرادات اجلباية العادية وإمنا بسبب التحسن يف أسعار 

وهي أدىن نسبة مسجلة خالل الفرتة  2012( سنة 45%ادية للنفقات اجلارية فقد عرفت حتسن من )أما نسبة تغطية اإليرادات الع
 .2017( سنة 55,9%، إىل )2009-2017

بالنسبة هليكل اإليرادات الضريبية فقد كان هناك حتسن يف نصيب كل نوع ضمن اجملمع الكلي فقد مثلت الضريبة على املداخيل 
، عكس ذلك تراجعت احلقوق 2002( سنة 23,2%مقابل ) 2017اإليرادات الضريبية خالل سنة ( من 46,4%واألرباح نسبة )
ويرجع ذلك لسببني مها تراجع الواردات من السلع منذ سنة  2002( سنة 26,2%مقابل ) 2017( سنة 13,4%اجلمركية لتمثل )

لع فقد عرفت تدهورا كبريا حيث كانت مسامهتها ضمن واإلفراط يف اإلعفاءات اجلمركية، أما بالنسبة حلصة الضرائب على الس 2015
(، والتطور يف هذا 46,3%تقدر ب) 2002، يف حني كانت مسامهتها سنة 2017( سنة 36,6%اإليرادات الضريبية يف حدود )

 .(59، ص 2017)بنك اجلزائر،  املؤشر عكس ما هو مرغوب وخمطط له إذ أن املطلوب هو إرتفاع هذه النسبة
V. يف اجلزائر: خلزينةتطور عجز ا 

عرفت امليزانية حالة عجز كبري، ويعود ذلك لعدة عوامل منها ما يتعلق بالداخل وأمهها التزايد الكبري  2018-2009خالل الفرتة 
لفرتة يف السوق الدولية، وبتتبع رصيد امليزانية خالل نفس ا البرتوللإلنفاق العام خاصة اجلاري منه، وأخرى خارجية أمهها تذبذب أسعار 

 يظهر مسامهة عوامل متعددة يف العجز بصورة توضح هشاشة املالية العامة يف اجلزائر ومدى قدرهتا على احلفاظ على اإلستقراراإلقتصادي.
ومن  ،ةفاملؤشرات النسبية للمالية العامة تساعد على حتليل العالقة الثالثية بني النفقات واإليرادات العامة والنفقات العامة وعجز امليزاني

أكرب  2012 حيث سجلت سنة  خالل فنرة الدراسة، تفاوتا يف العجز أن هناك  ( يظهر01خالل بيانات اجلدول يف امللحق رقم  )
( من الناتج احمللي اإلمجايل، كما أنه خالل هذه السنة سجلت النفقات العامة %20مليار دج( وهو ما ميثل ) 3246,2-بقيمة )عجز 

( كما أن نسبة النفقات العامة إىل الناتج الداخلي اخلام كانت هي األكرب أيضا 20,5%فرتة الدراسة )أعلى معدل زيادة خالل 
، وخالل 2011، 2010، 2009(، من جهة أخرى كان معدل زيادة اإليرادات العامة أقل مما مت تسجيله خالل السنوات: %43,7)

( وتعترب هذه السنة بداية 66%( و)5,1%تها يف اإليرادات الكلية على التوايل: )وكذا مسامه البرتوليةهذه السنة كانت نسبة تزايد اجلباية 
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مة واليت الرتاجع يف منو اجلباية البرتولية وكان لذلك أثر واضح على اإليرادات العامة، ويبني ذلك اإلجتاهات املتعاكسة ملتغريات املالية العا
و العجز أو الفائض فالبيانات تبني أن هناك مشكلة يف كبح اإلنفاق العام أمام تذبذب تكون حمصلتها تغريات الرصيد اإلمجايل للميزانية حن

 هي أكرب ما يغذي امليزانية العامة. البرتوليةاإليرادات العامة خاصة وأن اجلباية 
( أمام 13,6%-، ويرجع ذلك إىل الرتاجع املعترب يف النفقات العامة )32%بالتحديد تراجع العجز بنسبة  2013خالل سنة 

-بلغت )  2013(، ولإلشارة فإن نسبة العجز إىل الناتج احمللي اإلمجايل خالل سنة 6,2%-الرتاجع الطفيف يف اإليرادات العامة )

 (.20%-واملقدرة ب) 2012( وهي أقل من أعلى نسبة للعجز خالل الفرتة واملسجلة سنة %13,2
لى ميزانية الدولة من خالل اإلنفجار الكبري للعجز حيث سجلت امليزانية واضحا ع البرتولكان أثر صدمة أسعار   2014خالل سنة 

تقريبا خالل سنة واحدة، ويرجع سبب ذلك إىل النمو  44%مليار دج أي أن العجز زاد بنسبة  3185,9-رصيد سالب بقيمة 
(، 3,4%ة )لبالعامة نسبة منو سا(، ومن جهة أخرى عرفت اإليرادات 16,1%املسجل يف النفقات العامة خالل هذه السنة بنسبة )

يف الزيادة، باملقابل واصلت نسبة اإليرادات  عامة/ الناتج احمللي اإلمجايلالنفقات البدأت نسبة  2014من سنة  ءولإلشارة أنه إبتدا
 .برتوليةالالعامة تراجعها خالل السنوات الالحقة، ومن أهم العوامل املسببة للعجز من جهة اإليرادات هو تراجع اجلباية 

( بالتقريب من الناتج 18%ة ومثلت )بمميزتني من ناحية مستوى العجز يف امليزانية فقد كانت النسبة متقار  2015و 2014تعترب سنيت 
( مقارنة بسنة 3%بنسبة تقارب ) 2015مع اإلشارة أن هناك تراجع يف الناتج لسنة  البرتوليةاحمللي اإلمجايل وهذا ما يعكس أثر الصدمة 

(، وكان سبب تراجع 11%-اليت عرف فيها العجز، كما أن نسبة تراجع اإليرادات العامة كانت هي األكرب خالل هذه السنة ) 2014
-اليت سجلت هي األخرى أعلى نسبة تراجع خالل فرتة الدراسة ) البرتوليةاإليرادات هو الرتاجع القياسي املسجل يف مستوى اجلباية 

(، كما أن 21,5%( خاصة الرأمسالية منها )9,4%زيادة يف النفقات العامة) 2015لعامة عرفت سنة (، ومن ناحية النفقات ا%29,9
 نسبة النفقات العامة إىل الناتج احمللي اإلمجايل عرفت نوعا من اإلستقرار.

فقد كانت مساوية  ( مليار دج وكنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل2172,3-مت تسجيل عجز يف امليزانية قدر ب: ) 2016خالل سنة 
، 2015تراجعها ولكن بوترية أقل من سنة  البرتولية(، وخالل هذه السنة واصلت اجلباية 13,3%-تقريبا هلا ملا قبل الصدمة وقدرت ب)

 ، وجتدر2016ولإلشارة فإن كبح العجز خالل هذه السنة كان سببه بعض إجراءات التقشف اليت أقرهتا الدولة ضمن قانون املالية لسنة 
(، باملقابل كان هناك 2017-2011اإلشارة أن مسامهة اإليرادات العادية ضمن اإليرادات الكلية كانت يف حتسن خالل الفرتة : )

، جند أن هناك إنعكاس يف 2012وسنة  2016إىل اإليرادات الكلية، وكمقارنة بني سنيت  البرتوليةتذبذب واضح يف مسامهة اجلباية 
 البرتوليةدات ضمن اإليرادات الكلية وهذا يثبت مرة أخرى مدى هشاشة املالية العامة وأن اإلعتماد على اجلباية مسامهة كل نوع من اإليرا

، 2016( سنة 34,9%إىل ) 2012( سنة 66%من ) البرتوليةيف متويل النفقات العامة له خماطر كبرية وبالفعل فإنتقال نسبة اجلباية 
وتراجع الناتج احمللي اإلمجايل عن مستواه سنة  2016( سببه حتسن اإليرادات سنة احمللي اإلمجايلالعجز/الناتج فالرتاجع يف النسبة ) 

 (.8%بنسبة ضعيفة ) 2012

( سنة 13,3%من ) العجز /الناتج احمللي اإلمجايلمت تسجيل حتسن يف املؤشرات حيث تراجعت نسبة  2017خالل سنة 
(، باملقابل 33,1%، حيث زادت مبعدل )البرتولية(، وباملقابل عرفت اإليرادات العامة حتسنا بفعل حتسن اجلباية 8,5%إىل ) 2016

، ولإلشارة فإنه مع إستقرار كل النفقات العامة وإيرادات اجلباية 2016مقارنة بسنة  2017عرفت النفقات العامة شبه إستقرار سنة 
 2009ت اجلباية العادية مع مرور السنوات ميكن التحكم يف عجز امليزانية الذي أصبح منذ سنة والتحسن املسجل يف إيرادا البرتولية

 واإلقتصادي. املوازين مصدر لعدم اإلستقرار
VI. تأكل اإلدخار العمومي كمربر للجوء للتمويل غري التقليدي: 
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 ني مهمني ومها:جتدر اإلشارة أنه طاملا متتعت امليزانية يف اجلزائر بصالبة مقبولة نظرا لعامل
 اإلدخار امليزاين املعرب عنه بالفرق بني اإليرادات الكلية مطروحا منها نفقات التسيري. -

 خمزون اإلدخارات املالية للخزينة املودعة لدى بنك اجلزائر ) موارد صندوق ضبط اإليرادات(. -

مل  2010و 2009اإلستثمار للدولة، وخالل سنيت بالنسبة لإلدخار امليزاين فيتم النظر إليه من زاوية قدرته على متويل نفقات 
، ونتيجة لذلك فإن رصيد اإلدخار/اإلستثمار (2010)بنك اجلزائر،  9يسمح حجم اإلدخار امليزاين من متويل كامل اإلستثمار العمومي

ار دج مقابل: ملي 4842,8: 2010، أما قائم صندوق ضبط اإليرادات فبلغ سنة 2010مليار دج سنة  133,2العمومي سالب ب 
 .2009مليار دج سنة  4316,5

مسح مبلغ اإلدخار العمومي من متويل كل نفقات اإلستثمار للدولة تقريبا وكان هناك إحتياج ضعيف  2011خالل سنة 
من إمجايل اإلدخار  28,5%من اإليرادات الكلية، و 33,4%مليار دج(، وخالل هذه السنة مثل اإلدخار العمومي نسبة  95,1)

، أما بالنسبة ملوارد صندوق ضبط اإليرادات املعرب عنها بقائم اإلدخارات 2011على التوايل سنة  30,3%و 39,5%خلي مقابل الدا
من  94,4%من إمجايل الناتج الداخلي، و 37,4%مليار دج، ومتثل قدرة التمويل كهذه  5381,7املالية لدى بنك اجلزائر فقد بلغت 

مل ميول اإلدخار العمومي نفقات اإلستثمار  2011لنفقات الكلية، وعلى عكس الوضعية املسجلة سنة من ا 39,9%اإليرادات الكلية و
مليار دج، باملقابل فإن  746,1ونتج عن ذلك إحتياج يف التمويل من طرف اخلزينة العمومية ب  66%إال بنسبة  2012للدولة سنة 

مليار دج ومتثل قدرة  5633,4دخارات املالية لدى بنك اجلزائر قد تعززت لتبلغ قدرة التمويل للخزينة العمومية واملعرب عنها بقائم اإل
 من النفقات الكلية. 78,6%من اإليرادات الكلية و 87,9%من إمجايل الناتج الداخلي و 35,6%التمويل هذه 

عن  11,5%ادة مليار دج بنسبة زي 1736,6كان هناك حتسن يف إمجايل اإلدخار املوازين حيث بلغ   2013خالل سنة 
من اإليرادات الكلية، وساهم هذا اإلدخار يف متويل نفقات  29,2% 2013، وميثل اإلدخار العمومي لسنة 2012ذلك املسجل سنة 

مليار دج، أما بالنسبة لقدرة  248,2، ونتيجة لذلك تراجع إحتياج اخلزينة للتمويل يف هذه السنة إىل 92%اإلستثمار للدولة بنسبة 
مليار دج لتستقر يف مستوى  70,2خزينة العمومية املعرب عنها بقائم إدخاراهتا املالية لدى بنك اجلزائر فقد إخنفضت بالتمويل لل

، وجتدر اإلشارة أن متويل عجوزات السنوات 2013من النفقات العمومية لسنة  33,2%مليار دج، هذا املبلغ ميثل  5643,2
عرفت إقتطاع ضعيف  2013علية من صندوق ضبط اإليرادات يف حني أن سنة كان دون اللجوء اإلقتطاعات الف  2009-2012

 من إمجايل الناتج الداخلي( حيث ميثل ذلك منعرجا حامسا يف مسار تطور املالية العامة يف اجلزائر. 1%مليار دج ) 70,2نسبيا يقدر ب
، 2014ديدة بدأ من النصف الثاين لسنة نتيجة تطور األوضاع اخلارجية بشكل سليب حيث دخلت السوق البرتولية مرحلة ج

من إمجايل اإليرادات، وساهم يف متويل اإلستثمار  21,6%مليار دج أي  1232,7وقد أدى ذلك إىل تراجع اإلدخار العمومي إىل 
هور احلاصل مليار دج، ونتيجة هذا التد 1323,6، ونتج عن ذلك إحتياج يف التمويل للخزينة العمومية مببلغ  49,4%العمومي بنسبة 

مليار دج  1155يف تدفق املوارد للخزينة فقد عرفت قدرة التمويل املعرب عنها بقائم اإلدخارات املالية لدى بنك اجلزائر تراجعا بقيمة 
مما نتج  49,7%مليار دج، أما بالنسبة لإلدخار العمومي فقد ساهم يف متويل نفقات اإلستثمار للدولة بنسبة  4408,5وإستقر عند 

مليار دج ونتج عن ذلك تراجع القدرة التمويلية للخزينة معربا عنها كنسبة من إمجايل الناتج الداخلي  1323,6حاجة للتمويل بقيمة  عنه
 . 25,6%ب

من  9,5%مليار دج وميثل ذلك مانسبته  486,1حيث بلغ  2015إستمر التدهور فيما يتعلق باإلدخار العمومي سنة 
، ونتج عن ذلك إحتياج 16%ة، وقد ساهم مبلغ اإلدخار العمومي يف متويل نفقات اإلستثمار للدولة بنسبة إمجايل اإليرادات لنفس السن

مليار دج ويكون  2336مليار دج، ونتيجة لذلك إخنفضت قدرة التمويل للخزينة العمومية ب  2621,7اخلزينة العمومية للتمويل مبلغ 
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، حيث ال متثل قدرة التمويل 2015مليار دج هناية  2072,2قد وصل إىل:  2015مقدار موارد صندوق ضبط اإليرادات هناية سنة 
 من النفقات العمومية الكلية. 27,1%من اإليرادات الكلية، و 40,6%من إمجايل الناتج الداخلي، و 12,4%هذه سوى 

األخري نفقات اإلستثمار  مليار دج حيث مول هذا 450,8مت تسجيل نفس الرتاجعات فاإلدخار العمومي بلغ  2016خالل سنة 
مليار دج، ونتيجة لذلك وصل رصيد صندوق ضبط  2387,2، وكان إحتياج اخلزينة للتمويل يف حدود 16,1%للدولة إال بنسبة 

من إمجايل الناتج  4,3%، متثل قدرة التمويل السابقة الذكر 2006اإليرادات للحد األدىن كما جاء يف قانون املالية التكميلي لسنة 
ولتمويل عجز اخلزينة مت اإلقتطاع من صندوق ضبط اإليرادات كما مت اللجوء ملصادر  2016اخلي، وجتدر اإلشارة أنه خالل سنة الد

 أخرى للتمويل كان أمهها القرض الوطين للنمو.
ات مليار دج، وقد ساهم ذلك يف متويل نفق 1425كان هناك حتسن يف اإلدخار العمومي حيث وصل إىل   2017خالل سنة 

مليار( من  784مليار دج مت تغطية جزء منه ) 1206,5وقد ولد ذلك إحتياج يف التمويل قدره  54,2%اإلستثمار للدولة بنسبة 
 صندوق ضبط اإليرادات الذي إستنفذ كليا، والباقي عن طريق التمويل غري التقليدي. 

غري التقليدي لتمويل النفقات العامة، كما أن هيكل ميكن القول أن أحد تداعيات تراجع اإلدخار العمومي هي ظهور التمويل 
البرتول اإليرادات العامة للدولة له عالقة وثيقة بتحوالت السياسة النقدية، فهيمنة اجلباية النفطية على اإليرادات العامة وقت إرتفاع أسعار 

عار النفط حيث ترتاجع اجلباية النفطية ومن مث اإليرادات يقابله ضغوط قليلة من اجلهاز التنفيذي على بنك اجلزائر، أما يف حالة إهنيار أس
يقابله ضغوط من قبل اجلهاز التنفيذي على بنك اجلزائر لتمويل العجز الناشئ عن  2014العامة كما حدث يف النصف الثاين لسنة 

نفسها أمام أسهل وأسرع احللول  وجود نفقات عامة ال ميكن ختفيضها بشكل مفاجئ وأمام نفاذ رصيد اإلدخار العمومي وجدت احلكومة
 وهو طباعة النقود يف إطار سياسة التمويل غري التقليدي.

VII. :حتوالت السياسة النقدية وأثار التمويل غري التقليدي 
ونتيجة النمو املعترب للقروض والرتاكم الكبري للسيولة املصرفية أصبحت املخاطر التضخمية وخماطر  2009إىل غاية سنة 

، وقد مت تعزيز اإلطار 2010يهدد اإلستقرار النقدي واملايل هذين األخريين أصبحا على نفس القدر من األمهية منذ سنة  القروض أهم ما
، وتلك املتعلقة بتقييم املخاطر ذات الصلة 2010العمليايت لإلستقرار املايل بتطبيق القواعد احملاسبية حسب املعيري الدولية إبتداءا من سنة 

يف جمال حتديد وقياس وتسيري خطر السيولة، وتدعيما لكل  2011لية اجلديدة، وكذا التنظيم املعمول به منذ ماي باملنتجات املا
جهازا إحرتازيا جديدا ملطابقة القواعد اإلحرتازية للمقاييس واملعيري اجلديدة  2014اإلجراءات السابقة أصدر جملس النقد والقرض سنة 

 للجنة بازل.
، يف 2016و 2015وتواصل خالل سنة  2014د يف أسعار البرتول الذي بدأ يف النصف الثاين لسنة تسبب اإلخنفاض احلا

حدوث عجوزات كبرية يف الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات من جهة وتفاقم عجز اخلزينة من جهة ثانية، وقد أدى الرتاجع املعترب لصايف 
و  0,13%بنسبة:  2016و 2015( سنة 2Mعيف جدا للكتلة النقدية )األصول األجنبية كمقابل للكتلة النقدية إىل منو ض

، وقد كان من أثر تراجع أسعار 8,3%فقد منت األرصدة النقدية وشبه النقدية بنسبة:  2017على التوايل، أما خالل سنة  %0,79
، من ناحية املتغريات الداخلية 3,6%: 2015البرتول على الوضعية النقدية أن منت الكتلة النقدية باملفهوم الضيق مبعدل سالب سنة 

املمولة من خالل اإلقتطاعات من صندوق ضبط  2015و 2014وخاصة وضعية اخلزينة العمومية وبسبب العجوزات الكبرية لسنة 
رة فإن مدينا صافيا، ولإلشا 2016اإليرادات مل تعد الدولة دائنا صافيا جتاه النظام املصريف حيث أصبحت إبتداءا من شهر ديسمرب 

باشر عمليات إعادة التمويل، وهذا بسبب التحول املسجل يف وضعية الدولة إجتاه النظام املصريف  2016البنك املركزي منذ شهر أوت 
 من جهة ومن جهة ثانية بسبب الرتاجع الكبري لصايف األصول األجنبية كمصدر وحيد للنقود خالل السنوات السابقة.
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 820,9إىل:  2015مليار دج هناية  1832,6بالرتاجع املتتايل للسيولة املصرفية من:  2016 إىل غاية 2015متيزت السنوات 
، وأمام الرتاجع املسجل يف فائض السيولة املصرفية حيث وألول مرة منذ أكثر من عقد ونصف أصبحت العوامل 2016مليار دج هناية 

 ادهتا، وكرد فعل لذلك قام بنك اجلزائرب:املتسببة يف إقتطاع السيولة أكرب من العوامل املتسببة يف زي
وقف عمليات إسرتجاع السيولة بعد ختفيضه التدرجيي لعتبات اإلمتصاص، وإلغاء تسعرية تسهيلة اإليداع، مما حفز البنوك بطرح  -

 فوائضها من املوارد يف السوق النقدية.

 .2016يف  8%إىل:  12%خفض معدل اإلحتياطات اإلجبارية من:  -

 .3,5%إىل   4%عمليات إعادة اخلصم للسندات اخلاصة والعمومية وخفض معدهلا من:  إعادة تنشيط -

يف ظل هذه الظروف اليت يواجهها بنك اجلزائر املتمثلة يف تقلص السيولة املصرفية وبغرض السماح للبنوك واملؤسسات املالية باحلصول 
 01-15املعدل واملتمم للنظام   2016جويلية  28املؤرخ يف  03-16على قدرة مالية أكرب لإلستثمار، أصدر بنك اجلزائر نظام رقم: 

وهذا بغرض السماح بإعادة خصم السندات اخلاصة والسندات العمومية املمثلة للقرض الوطين للنمو  2015فيفري  19املؤرخ يف 
بتحديد كيفيات تدخل هذا األخري  2016سبتمرب  01املؤرخة يف  16-06اإلقتصادي، وقام بنك اجلزائر أيضا من خالل التعليمة رقم 

على مستوى السوق النقدية إلعادة متويل البنوك عن طريق اإلعالن عن مناقصة و/أو عن طريق عمليات السوق النقدية اليت دخلت حيز 
 .2017التنفيذ بداية 

 4691,9  إىل: 2016مليار دج هناية  2682,2منتقال من  74,9%إرتفع صايف القروض املوجهة للدولة ب: من جهة اخرى 
 2016مليار دج هناية  870,1 -حتت أثر تزايد مستحقات بنك اجلزائر على اخلزينة العمومية، اليت إنتقلت من: 2017مليار دج هناية 

، وقد جنم إرتفاع صايف مستحقات بنك اجلزائر عن الشراء املباشر لسندات اخلزينة وذلك يف إطار 2017مليار دج هناية  1967,4إىل 
املؤرخ يف  11-03من األمر  53مليار دج منها مبوجب املادة  300مليار دج، حيث متثل  2485تمويل غري التقليدي مببلغ قدره: ال

مليار دج  570مكرر من نفس األمر املعدل واملتمم، ضمن هذا املبلغ خصص  45مليار دج مبوجب املادة  2185و 2003أوت  26
مليار دج لتمويل كل من الدين العمومي الداخلي  1615وخصص  2017نة العمومية مبوجب سنة لتغطية اإلحتياجات التمويلية للخزي

 والصندوق الوطين لإلستثمار.
بصرف الرصيد األدىن مبوجب تعديل نفقات الصندوق  2017مباشرة وبعد إستنفاذ موارد صندوق ضبط اإليرادات يف فيفري 

، هذا وقد سبق ذلك قيام بنك اجلزائر 2017عمليات إعادة التمويل بداية شهر مارس ، باشر بنك اجلزائر 2017مبوجب قانون املالية 
، باإلضافة إىل إعادة إدراج عمليات السوق املفتوحة لضخ السيولة يف 2016بتفعيل وملدة غري حمددة عمليات إعادة اخلصم يف أوت 

ا يف مدة أقل من سنة، مع العلم أن الوضعية اليت عرفها اإلقتصاد ، ولإلشارة كل هذه اإلجراءات والتدابري النقدية مت مباشرهت2017مارس 
ع املايل للخزينة مت وضع التمويل غري التقليدي ضالوطين ملا يزيد عن عقد ونصف من الزمن إنعكست يف أقل من سنتني، ونتيجة تأزم الو 

نك اجلزائر لسندات اخلزينة لتغطية حاجياهتا من كإجراء متطرف من خالل الشراء املباشر من طرف ب  2017حيز التنفيذ منذ نوفمرب 
 1380,6مليار دج ووصل إىل:  482,4قدر قائم السيولة املصرفية ب:  2017التمويل، ولإلشارة فإنه إىل غاية هناية شهر أكتوبر 

مليار دج يف  898,2: ، حيث تسببت سياسة التمويل غري التقليدي يف زيادة السيولة املصرفية ب2017مليار دج هناية شهر ديسمرب 
إىل غاية  2017مليار دج فما مت فقدانه من جانفي  820,9قدر ب:  2016حوايل شهر ونصف علما أن قائم السيولة مع هناية 

مليار دج مت إسرتجاعها بإصدار نقدي يزيد عن ضعفها، هذا األمر دفع بنك اجلزائر إىل تعليق  415,8واملقدر ب:  2017أكتوبر 
، وحسب وضع تطور السيولة املصرفية يضع بنك اجلزائر األدوات املناسبة للسياسة النقدية 2017يولة يف ديسمرب عمليات ضخ الس

 إلمتصاص فائض السيولة احملتملة ذات الصلة بالتمويل غري التقليدي.
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ليار دج، التأثري الفوري واألكثر م 1.400بقيمة  2018مت إنشاء الشرحية الثانية من التمويل يف إطار التمويل غري التقليدي يف يناير 
وضوًحا هلذا اإلجراء يف هذه املرحلة هو االنتقال السريع من عجز السيولة يف النظام املصريف ككل إىل فائض كبري يف السيولة، وجتدر 

اجلزائر بتقدمي السيولة ، كان النظام املصريف ككل يواجه نقًصا يف السيولة استجاب له بنك  2016اإلشارة إىل أنه اعتباًرا من أغسطس 
لبنك اجلزائر تثبيت أسعار الفائدة  2017عرب عمليات إعادة التمويل، من جهة أخرى أتاح تطبيق إطار السياسة النقدية اجلديد يف مارس 

 .. وميكن اعتبار هذا إجنازا كبريا٪5قصرية األجل بني البنوك يف السوق على سعر الفائدة الرئيسي ، 
أصبحت العوامل املولدة للسيولة أكرب من تلك اليت ختفضها حيث مت تسجيل زيادة   2017من منتصف نوفمرب جتدر اإلشارة أنه 

 .2018ملياردج يف األشهر األوىل من عام  1500كبرية يف السيولة مبقدار 

السيولة الكبري واملستمر، التحدي الرئيسي الذي أصبح أمام بنك اجلزائر هو االستمرار يف ضمان استقرار األسعار يف بيئة من فائض 
 وحتقيًقا هلذه الغاية ميتلك بنك اجلزائر أدوات كافية إلدارة السيولة ومستعد الستخدامها بالقدر الالزم.

أيام. يقرر بنك اجلزائر املبالغ اليت  7بدأت عمليات اسرتداد السيولة يف شكل ودائع ألجل  2018يناير  8بالفعل فإنه إبتداءا من 
ا ويتم بيعها باملزاد العلين من خالل مزادات بأسعار متغرية حبد أقصى للسعر قريب من السعر الرئيسي، باإلضافة إىل ذلك  سيتم امتصاصه

 .٪8إىل  ٪4، يف بداية أول فرتة صيانة لالحتياطي اإللزامي قام بنك اجلزائر بزيادة سعره من  2018كانون الثاين )يناير(   15يف 
ملناسب هلذه األدوات يف تعقيم السيولة الزائدة الناجتة عن برنامج التمويل غري التقليدي  ونتيجة لذلك ، جيب أن يساعد االستخدام ا

، أي أقل بقليل من السعر الرئيسي ، كما قد  ٪ 2.5أيام قد حوم حول  7فإن سعر الفائدة بني البنوك يف سوق ما بني البنوك ملدة 
نتيجة لذلك ، يواصل سعر الفائدة اإلشارة إىل اجتاه السياسة النقدية مبا يتماشى مع ما يعتربه يكون متوقًعا يف بيئة فائض سيولة عالية. 

 بنك اجلزائر احلفاظ على استقرار األسعار.
وإستمرار تراكم السيولة املصرفية قررت جلنة عمليات السياسة النقدية من  2018نتيجة إستقرار الوضع خالل السداسي األول لسنة 

زيادة يف معدل  وهي 22/05/2018ت حمّدثة عن السوق النقدية ومؤشرات االقتصاد الكلي اختاذ تدابري جديدة يف: خالل بيانا
 .٪ 10إىل  ٪ 8متطلبات االحتياطي من 

أن اإلقتصاد معرض لضغوط تضخمية حتمية نتيجة األموال اليت مت إصدارها، واالخطر من ذلك أن  2018يعرب الوضع خالل سنة 
نية مايزال مستمر، ورمبا سيكون أحد أسباب العجز مستقبال مدفوعات خدمة الدين اليت تعترب كإنفاق يستمر لعدة سنوات، من عجز امليزا

جهة أخرى رمبا يلجأ بنك اجلزائر إىل تفعيل أدوات إمتصاص السيولة للتعامل مع الوضع السالف الذكر غري أن فائض السيولة احلايل ليس 
من احملروقات وإمنا سببه طريقة متويل عجز امليزانية وبالتايل فإن الوضع النقدي يزداد تعقيدا بسبب التسرع يف تعديد سببه ضخامة اإليرادات 

 قانون النقد والقرض والسماح للحكومة باإلقرتاض من بنك اجلزائر بشكل مباشر.
VIII. :اخلالصة والنتائج 

بثقلها على ميزانية الدولة، فعدم تنوع اإلنتاج والتبعية املفرطة للسوق الدولية ألقت املشاكل اهليكلية اليت يعاين منها اإلقتصاد اجلزائري 
د للبرتول جعل من ميزان املدفوعات وكذا ميزانية الدولة معرضة بشدة للصدمات اخلارجية، فعجز املوازنة يف اجلزائر مشكلة مالزمة لإلقتصا

سعار البرتول وتؤدي إىل ظهور مشاكل وممارسات سلبية يف السياسة اإلقتصادية، اجلزائري يف الظروف العادية وتتفاقم أكثر أثناء صدمات أ
وق فبعد إنشاء صندوق ضبط اإليرادات إلحتواء الفوائض املالية الناجتة عن إرتفاع أسعار البرتول وحتديد أوجه اإلنفاق من موارد هذا الصند

، من 2017متويل عجوزات اخلزينة املتتالية إىل غاية نفاد موارده سنة  ميكن القول أنه مثل سندا للخزينة حيث أنه ساهم بشكل نشط يف
جهة أخرى فتطورات رصيد امليزانية يشكل هتديدا لإلستقرار اإلقتصادي سواءا يف حالة الفائض أو يف حالة العجز، ففي حاالت الفائض 

نقدي يف اجلزائر وهو ما إستدعى تدخل بنك اجلزائر ينتج عن ذلك فوائض يف السيولة اليت بدورها تعترب من أهم حمددات التضخم ال
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إستدعى األمر إقحام بنك  2015برتسانة متنوعة من األدوات إلمتصاص السيولة، ومن جهة أخرى يف أوقات العجز خاصة منذ سنة 
النقود مقابل سندات  من أجل متويل العجز عن طريق طبع2017مكرر( سنة  45اجلزائر من خالل تعديل قانون النقد والقرض ) املادة 

اخلزينة، وكما هو معلوم فإن هذه الطريقة لتمويل العجز متثل خطر على اإلقتصاد يف الدول املنتجة واملتنوعة فما بالك حبالة اإلقتصاد 
 .اجلزائري الذي يعتمد على الريع البرتويل سواءا يف الصادرات أو اجلباية البرتولية كأهم مكون لإليرادات العامة للدولة

على كل حال ما مل يتم تنويع اإلقتصاد عن طريق إجراءات جدية فإن املوازنة العامة للدولة تشكل خطر كبري على اإلقتصاد، فمن ناحية 
اإليرادات ضعف وعدم تنوع اإليرادات خارج احملروقات مشكلة حقيقية حتتاج إىل إصالح اهليكل اإلنتاجي، من جهة أخرى إستمرار 

دولة بالشكل احلايل سببه قلة املداخيل وضعف القطاع اخلاص حيث كان من الضروري أن يتوىل القطاع اخلاص الكثري النهج اإلنفاقي لل
من املشاريع اليت تقوم هبا الدولة حاليا وتكلفها مبالغ ضخمة، كل هذه اإلختالالت جتعل من عجز امليزانية مشكلة خطرية ومتعددة 

د اخلطرية، فطبع النقود لتمويل العجز يعرب على فشل كل السياسات املطبقة وأن أصحاب القرار مل األبعاد ولعل التضخم أحد هذه األبعا
 يتمتعو بالرشادة الكافية إلدراك حقيقة املشاكل اإلقتصادية املتفاقمة.

 خيلص البحث إىل النتائج التالية:
نه هش ومصدر لعدم اإلستقرار وهذا ما أثبتته اإلدخار العمومي رغم ضخامته ودوره يف فرتات إرتفاع أسعار البرتول إال أ -

 .2014الصدمة املالية لسنة 

املشكلة اهليكلية يف اإلقتصاد اجلزائري هلا مايقابلها يف ميزانية الدولة يف جانب اإليرادات اليت تتميز بتذبذهبا وتبعيتها ألسعار  -
 مشكال كبرية يف حتصيلها. البرتول، أما اإليرادات خارج قطاع احملروقات فتتميز بتواضعها ووجود

 اإلعتماد على اإلدخار العمومي الذي مصدره الريع البرتويل ساعد على تأجيل اإلصالحات وتفاقم املشاكل. -

 جيب إصالح وتفعيل صندوق ضبط اإليرادات حبث يكون أداة رقابة وإستثمار وجهاز حيفظ حقوق األجيال من الثروة البرتولية. -

 لقرض بالشكل الذي يقيد دور اخلزينة ومينع التمويل النقدي للعجز.جيب إصالح قانون النقد وا -

جيب اإلهتمام بتنمية اإليرادات خارج احملروقات من خالل إصالح هيكل الضرائب وحماربة التهرب الضرييب والبريوقراطية للوصول  -
 إىل نظام مستقر وحمفز لإلستثمار .
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 :مالحق   
 اجلزائري (: مؤشرات حول اإلقتصاد01جدول رقم )

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
20189 18594,2 17525 16712,7 17228,6 16647,9 16209,6 14589 11991,6 9968 دج( 106)الناتج احمللي اإلمجايل

,6 

 71,3 54 45 53 100 108 111 112 80 62 ($) البرتولسعر برميل 

,7726 7282,6 7297,5 7656,3 6995,7 6024,2 7058,2 5853,5 4466,9 4246,3 دج( 106)النفقات العامة

2 
 6,09 1,26 4,68- 9,4 16,1 13,6- 20,5 31 5,1  (%معدل الزيادة )

 0,6- 3,75 0,63- 2,27 8,7 12- 23,2 45,8 15,6  (%معدل زيادة النفقات اجلارية )
 18,1 2,95- 10,7- 21,5 32,1 17- 15,2 9.24 7,1-  (%معدل زيادة نفقات التجهيز )

 60,1 60,6 61,8 59,8 63,2 67,7 69 65,1 58,2 52,4 (%نفقات التسيري/النفقات الكلية )
 39,9 39,4 38,2 40,2 36,8 23,3 31 34,9 41,8 47,6 (%نفقات التجهيز/النفقات الكلية )

 pib (%) 42,5 37,2 40,2 43,7 36,2 40,6 41,6 41,9 39,1 38,2النفقات العامة/
,6313 6182,8 5110,1 5103,1 5738,4 5940,9 6339,3 5790,1 4392,9 3676 دج( 106)اإليرادات الكلية

9 
 2,1 20,9 0,13- 11- 3,4- 6,2- 9,4 31,8 19,4  (%الزيادة السنوية يف اإليرادات )

 1,1 14,4 21,9 16,1 3 4,9 19 21,7 17,7  (%الزيادة السنوية يف اإليرادات العادية )
 10,4 33,1 24,9- 29,9- 7,8- 12- 5,1 36,9 20,4  (%) البرتوليةالزيادة السنوية يف اجلباية 

 62,7 61,6 65,1 53,5 41 38,3 34 31,3 33,9 34,4 (%اإليرادات العادية/اإليرادات الكلية )
 37,3 38,4 34,9 46,5 59 61,7 66 68,7 66,1 65,6 (%/اإليرادات الكلية )البرتوليةاجلباية 

 pib (%) 36,8 36,6 39,8 39,3 35,8 33,3 30,5 29,3 32,6 31,2اإليرادات العامة/
,1653 1425 524,5 486,1 1244,1 1736,6 1475,7 1906,2 1733,9 1376 اإلدخار العمومي

8 

الرصيد اإلمجايل للميزانية خارج 
(FRR)(106 )دج 

-1113 ,7 -1496,4 -2468,8 -3246,2 -2205,9 -3185,9 -3172,3 -2343,7 -1590,2 -

1952,

5 

 PIB (%) 11,65 -12,4 -16,9 -20 -13,2 -18,4 -18,9 -13,3 -8,5 -9,6رصيد امليزانية /

 املصدر: تقارير بنك اجلزائر، وزارة املالية.
 اإلحاالت واملراجع :  -

                                                                 

 .104- 103(. اإلقتصاد النقدي والبنكي، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية. ص ص 2013لطرش، الطاهر ) -1

 341-340ص ص   .اجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع(. مدخل يف اإلقتصاد العام، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، 2000بوشامة، شوام، )  -2 

3    Dwivedi, D N.(2010). MACROECONOMICS : Theory and Policy, Third Edition, New Delhi, Tata 

McGraw Hill. p 357 
4 -  Anušić, Zoran, Švaljek, Sandra .(1996). Olivera-Tanzi Effect: Theory and its Manifestation in the 

croatianstabilisationprogramme, Croatian Economic Survey,No. 3.Pp 73-102. Reteieved from: 

https://hrcak.srce.hr/9669. , p 74 
5 -  Charles T. Carlstrom and Timothy S. Fuerst. (2000). The Fiscal Theory of the Price Levelv, Federal 

Reserve bank of Cleveland, Economic revew 36, Q1, p: 22-32. Reteieved from: 

https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and- events/publications/discontinued-publications/economic-

review/2000-economic-review/er-2000q1-the-fiscal-theory-of-the-price-level.aspx. 
6 - Omneia A. Helmy.(2008). The Impact of Budget Deficit on inflation in egypt, the Egyptian Center for 
Economic Studies,  Working Paper No. 141.  p 9. 
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  ملخص:
سعار النفط منذ يهدف هذا البحث إىل حماولة الوقوف على مدى فعالية سياسة امليزانية يف اجلزائر يف ظل التحديات اليت  كشفتها التقلبات اليت عرفتها أ    

، بالرتكيز على توجهات اإلنفاق العام ونصيب الفرد منه، وكذا مؤشر تغطية 2017-2000خالل قياس أهم مؤشرات أداءها خالل الفرتة  ، وذلك من2014
سياسة اجلزائر تبنت  اإليرادات احلكومية ومدى قدرة احلكومة على توظيف املوارد املالية، باإلضافة إىل مؤشر صايف رصيد املوازنة. وقد توصل البحث إىل أن

من خالل التوسع يف الربامج التنموية؛ وسياسات   2000ميزانية تتسم بالتذبذب خالل فرتة الدراسة، تراوحت بني االعتماد على سياسات توسعية منذ سنة 
ما عامل طيلة الفرتة املدروسة، ، وذلك بدال من التوجه  حنو سياسة حمددة وواضحة امل2014انكماشية بعد تدهور أسعار النفط بداية من النصف الثاين من سنة 

قية  والتحكم يف جعل توازناهتا املالية تتسم باهلشاشة، وهو ما يستوجب جماهبة  العديد من التحديات بعضها يتعلق بضرورة ترشيد و حوكمة السياسة االنفا
 اجتاهاهتا، وبعضها اآلخر يتعلق بتنويع  مصادر التمويل.

 نية، إيرادات عامة، عجز موازين،  نفقات عامة.الكلمات املفتاحية: سياسة امليزا 

 JEL  : E62. H60. H62تصنيف 

 
Abstract:  

This research paper aims to try to determine the effectiveness of fiscal policy in light of the 

challenges posed by fluctuations in oil prices since 2014, by measuring the most important 
performance indicators during the period 2000-2017, focusing on trends in public spending and 

per capita share, as well as the government revenue coverage index And the extent of the 
government's ability to use financial resources, in addition to the budget balance index. Research 

has revealed that the Algerian government adopted volatile financial policies during the study 
period, ranging from the use of expansionary policies since 2000; and deflationary policies after 
the drop in oil prices from the second half of 2014, instead of adopting a specific and clearly 

defined policy, which revealed many challenges, some concern the need to rationalize and manage 
spending policy and monitor its trends, while Others are related to the diversification of financing 

sources. 
 Key words: Budgetary policy, budget deficit, Government revenue; public spending. 

Jel Classification Codes : E62. H60. H62 
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I-  : تمهيد  

تتيح تعترب سياسة امليزانية  جزء من السياسات االقتصادية الكلية الظرفية اليت تسعى من خالهلا الدول لتحقيق توازناهتا االقتصادية، إذ 
لرامسي السياسات ومتخذي القرار استخدام مجلة من األدوات واآلليات للحفاظ على االستقرار االقتصادي وامتصاص الصدمات اليت 
 يتعرض هلا االقتصاد بني الفينة واألخرى، خاصة يف الدول النامية اليت تعتمد على موارد حمددة لتمويل موازناهتا وخططها االستثمارية.

ة ئر واحدة من الدول النامية الريعية اليت  يلعب  فيها النفط دورا بارزا يف احلفاظ على توازناهتا املالية، حيث متثل صادراهتا النفطيواجلزا     
)كمتوسط للفرتة املمتدة بني    %55كما تعتمد على اجلباية البرتولية يف متويل موازناهتا مبا  يقارب من إمجايل صادراهتا،  %95حوايل 
(، ما جعل  سياساهتا املوازنية منكشفة على تقلبات السوق النفطية الدولية وصدمات تبادالهتا التجارية )صدمات 2017-2000سنيت 

   اجيابية أو سلبية(، والصدمة النفطية األخرية خري مثال على ذلك.
ن أبرز التحديات اليت تواجهها اجلزائر خالل إن حتقيق االنضباط املوازين يف ظل تبعية السياسات املطبقة  لربميل النفط يعترب م    

وهو ما يتطلب إدخال إصالحات عميقة على آليات السنوات القادمة خاصة يف ظل تواصل تقلبات أسعار النفط يف السوق الدولية،   
 وأدوات سياسة امليزانية، السيما ما تعلق بسياستها االنفاقية واإلدارة احلكيمة ملواردها.

 مما سبق تربز معامل إشكالية البحث يف السؤال الرئيس التايل:  مشكلة البحث:  
 ماهي أهم مداخل إصالح سياسة امليزانية يف اجلزائر، وكيف يساهم ذلك  يف حتقيق االنضباط  املوازين ؟ 

 انطالقا من التساؤل الرئيس تربز التساؤالت الفرعية التالية:  
 ما مضمون سياسة امليزانية؟  -  
 ؟ 2017-2000دلولية  مؤشرات أداء سياسة امليزانية يف اجلزائر  ما م  -  
 ماهي أبرز معامل و دعائم إصالح أدوات سياسة امليزانية يف اجلزائر؟  -  

 ينطلق البحث من الفرضيات التالية: فرضيات البحث:
 ؛التجاريسياسة امليزانية يف اجلزائر  ملسار الدورات االقتصادية وصدمات التبادل تستجيب  -   
  .يستوجب إصالح عميق للسياسة االنفاقية وتوجهاهتا والعمل على استدامة مصادر التمويل حتقيق االنضباط املوازين يف اجلزائر -   

يف   جل حتقيق االنضباط املوازينأأهم مداخل إصالح سياسة امليزانية من  يكتسي البحث أمهيته من كونه حياول إبرازأمهية البحث: 
اليت أثبتت صعوبة مواصلة  متويل موازنة الدولة باالعتماد على املصادر املتأتية دورية الصدمات السوق النفطية، يف ظل وذلك ، اجلزائر

 والبحث عن مصادر متويلية بديلة. ما يستوجب إصالح سياسة اإلنفاق تصحيح اجتاهاهتا، .من املوارد النفطية
 تتجلى أهداف البحث يف: أهداف البحث:

 ؛2017-2000أهم مؤشرات سياسة امليزانية يف اجلزائر خالل الفرتة تشخيص  -   
 ؛إبراز أهم مكامن اخللل املوازين يف اجلزائر -   
  .إعطاء أهم مداخل إصالح سياسة امليزانية يف اجلزائر -   
 :اور، وهيلإلجابة على خمتلف التساؤالت املطروحة أعاله، نقسم البحث إىل ثالث حم  تقسيمات البحث:    

 اإلطار النظري لـــ سياسة امليزانية؛ -   
 ؛2017-2000قياس مؤشرات أداء سياسة امليزانية يف اجلزائر   -   
 مداخل إصالح سياسة امليزانية لتحقيق االنضباط املوازين يف اجلزائر. -   
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II -  ــ النظري ل اإلطار ــ   :سياسة امليزانيةــ
يف االقتصاديات املعاصرة، بالنظر  للدور  إحدى أهم السياسات االقتصادية الظرفية اليت تزايد االهتمام  هبا تعترب سياسة امليزانية      

الذي تؤديه يف تصحيح االختالالت االقتصادية  وجماهبة الصدمات  الدورية، ويف هذا احملور التمهيدي سنحاول إبراز مضمون هذه 
 و توجهاهتا. السياسة، بالرتكيز على مفهومها وأدواهتا

 تعريف سياسة امليزانية -1
الكينزية يف مطلع ثالثينات القرن املاضي، حيث جتاوزت مفهومها الضيق   األفكارحتوالت جذرية مع بروز  سياسة امليزانية شهدت    

من خالل توظيف أدواهتا  الكالسيكية  وأصبحت تستخدم للتأثري على النشاط االقتصادي وحتقيق االستقرار االقتصادي باألفكاراملرتبط 
تعرب فنيا عن تلك اإلجراءات اليت تقوم هبا احلكومة   فهي  .(11، صفحة 2010)غدير،   حسب حالة االقتصاد وسريروته اوآلياهت

غريات االقتصادية الضرائب والرسوم والنفقات العامة، وذلك للتأثري على املتكالوسـائل املالية اهلامة   تحقيق التوازن املايل العام، مـستخدمة  ل
أي أهنا جمموعة من األدوات املالية اليت  ،(312، صفحة 2012)السميع،  والوصـول إلـى أهـداف السياسة االقتصادية العامة  ةالكلي

. كما تعرف  (301، صفحة 2012)عالم، تستخدمها الدولة إلدارة النشاط االقتصادي وحتقيق أهداف اجملتمع اقتصاديا واجتماعيا
ى أهنا سياسة استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق واإليرادات العامة لتحريك متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج كذلك عل

القومي، العمالة، االدخار، االستثمار، وذلك من أجل حتقيق اآلثار املرغوبة وجتنب اآلثار غري املرغوب فيها على كل من الدخل والناتج 
 .(182، صفحة 2000)الوادي،، وى العمالة وغريها من املتغريات االقتصادية.القوميني ومست

 أدوات سياسة امليزانية:   -2
لسياسة امليزانية العديد من األدوات اليت تستطيع من خالهلا الدولة حتقيق األهداف اليت تسعى إليها، وميكن تقسيمها حسب  هذه    

 سة االيرادية، وسياسة إدارة املوازنة.: السياسة االنفاقية ، السياإىل األدوات
تعرب السياسة االنفاقية عن الربنامج اإلنفاقي الذي يقوم على طبيعة وأدوار الدولة يف احلياة السياسية السياسة االنفاقية:  -2-1

من دولة إىل أخرى حسب طبيعة  واالجتماعية واالقتصادية اهلادف إىل مواجهة نفقات احلكومة وهيئاهتا احمللية، وختتلف السياسة االنفاقية
النظام االقتصادي القائم، ففي الدول الرأمسالية تستهدف حتقيق االستقرار االقتصادي ومن مث ختفيض معدالت البطالة ومكافحة التضخم، 

ة األساسية للسكان، وتوسيع السوق احمللية، يف حني جندها يف الدول النامية تستهدف بناء جهاز إنتاجي متطور وتوفري السلع االستهالكي
 ذهاوانطالقا من واقع كل من الدول الرأمسالية والدول النامية فإن سياسة امليزانية بأدواهتا املختلفة تسعى لتحقيق األهداف املطلوب تنفي

  (190، صفحة 2012، 2009-1970)مطر، ، السياسة املالية يف العراق ودورها يف التأثري عل عرض النقود خالل املدة 
لقد أصبحت السياسة االيرادية من األدوات املهمة ملا هلا من تأثري بالغ األمهية على احلياة االقتصادية، فضال السياسة االيرادية:  -2-2

ووضع سياستها املالية موضع  للمجتمع، الضرورية العامة احلاجات إشباع من أجلعن وظيفتها اجلوهرية املتمثلة يف تغطية النفقات العامة 
.حيث حتصل الدولة أساسا على هذه األموال من الدخل الوطين يف حدود املقدرة املالية الوطنية، (294، صفحة 2004)شهاب، ذالتنفي

 الدولة دور لتطور ونتيجة .(21، صفحة 2010)العزاوي، أو من اخلارج عند عدم كفاية هذه األموال ملواجهة متطلبات اإلنفاق العام
 بوظائفها الدولة لقيام الالزمة النفقات لتغطية وسيلة العامة اإليرادات تعد مل واالجتماعي قتصادياال التوازن عن مسؤولة وجعلها

ولقد تعددت مصادر اإليرادات العامة يف العصر احلديث واختلفت طبيعتها  ،سياسة امليزانية أدوات من أداة أصبحت بل التقليدية،
 دولة، وميكن تقسيم السياسة االيرادية إىل فرعني مها السياسة الضريبية والسياسة االقرتاضيةباختالف أنواع اخلدمات العامة اليت تقوم هبا ال

تعترب من أهم أنوع السياسات اليت تستخدمها الدولة لتحقيق الضبط االقتصادي والتأثري على النشاط   : السياسة الضريبية -2-2-1
 .(14، صفحة 2010)غدير، والرسوم التأثري على معدالت وحصيلة الضرائب االقتصادي من خالل
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تعد هذه األداة ثاين أدوات السياسة االيرادية بعد السياسة الضريبية، وتلجأ إليها الدولة عادة لسببني:  السياسة االقرتاضية: -2-2-2
 االجتماعية العنيفة األول متعلق ببلوغ الضرائب مستويات قصوى ما جيعلها تشكل ثقال على أصحاهبا، والسبب الثاين  يتعلق بالردود

 . (192، صفحة 2012)مطر، 
 يف مايلي: دورية غري بصورة الدولة عليها حتصلوميكن حصر أهم املصادر االئتمانية اليت 

 ؛واخلارجية الداخلية واإلعانات املنح إيرادات -
 سواء  داخليا وخارجيا. أو األسواق املالية األفراد أو البنوك  إىلصل عليها الدولة باللجوء : حتالقروض العامة -
تضطر احلكومة إىل االقرتاض عند زيادة نفقاهتا على إيراداهتا مما يدفعها إىل إصدار سندات) اذونات( من  :اجلديد النقدي اإلصدار -

  . (78، صفحة 2015)الغاليب، قبل اخلزينة لتمويل العجز ، 
املشاكل اليت تواجه املالية العامة ختصيص النفقات وحتديد أولويات أهم : من Public budget سياسة إدارة املوازنة العامة  -2-3

و اإلنفاق العام وكذا مشكلة اختيار املوارد التمويلية الالزمة لذلك، واليت عادة ما يكون مصدرها إما الضرائب واملسامهات االجتماعية أ
 ,Elyas Salah)ة بدال من أن تقوم برفع الضريباالقرتاض احلكومي، حيث يف حاالت الركود تلجأ الدول إىل العجز املوازين

تستخدمها الدولة لزيادة حجم اإلنفاق العام اليت  جانب مهم من سياسة امليزانية عجز املوازينفقد أصبح التمويل بال لذلك .(2013
تستهدف ة وراءها سياسة توسعية وختفي هذه العملي ،ملوازنةيف احيث تعمد الدولة إىل اإلصدار النقدي هبدف متويل املشروعات املخططة 

 . زيادة حجم اإلنفاق العام وتنشيط الطلب الكلي
يف مستوى النشاط  من تراجععاين ي واقتصاديا   متقدمالبلد  فإذا كانيتوقف على حالة البالد االقتصادية، سياسة امليزانية  إن جناح     

يق العجز سيؤدي إىل تنشيط االقتصاد ودفع عجلة النمو االقتصادي حنو التمويل عن طر  ن فإنمر هاز إنتاجي جاالقتصادي و يتوفر فيه 
زيد من التضخم ملالبلدان النامية اليت تعاين من ضعف وعدم مرونة يف اجلهاز اإلنتاجي فلن يؤدي هذا العجز إال حالة  األمام، أما يف 

 .(102، صفحة 1988)حممود، ومزيد من العجز
 سياسة امليزانية:أهداف  -3
 :أهداف متعددة تسعى الدولة إىل حتقيقها، نذكر أمهها يف النقاط التالية امليزانيةلسياسة    
: تعترب سياسة التأثري على  حجم وتوجهات النفقات العامة واإليرادات العامة من أهم  التخصيص األمثل للموارد اجملتمعية -3-1

يد أولويات اإلنفاق ودراسة مردودية توظيف املوارد  وحتقيق الرشادة يف املداخل حتقيق التخصيص الكفء للموارد ، وذلك من خالل حتد
 .(499 -498، الصفحات 2006)صاحل، اإلنفاق

الغنية وختفيضها على الطبقات الفقرية، أو زيادة  تستطيع الدولة القيام بزيادة الضرائب على الطبقات :حتقيق العدالة االجتماعية -3-2
 مثل الرعاية االجتماعية والصحة ..اخل. ات اخلدمية والقطاعات غري اإلنتاجية يف االقتصاد املشروع اإلنفاق العام على

من أهم أهداف السياسة املالية حتقيق حد أدىن من االستقرار يف اإلنتاج والتشغيل، حيث أن : حتقيق االستقرار االقتصادي - 3-3
االقتصادية املختلفة، بل يعين الوقاية من التقلبات املستمرة يف اإلنتاج ومقدار  االستقرار االقتصادي ال يعين اجلمود والركود يف القطاعات

      ...؛الدخل، ومستوى األسعار
نفقات األفراد لالستهالك واالستثمار بإضافة إىل نفقات ) الوطين بني جمموعة اإلنفاق  يتحقق ذلك: التوازن العامحتقيق  -3-4

 .(23، صفحة 2010)غدير،  األسعار الثابتةب الوطين وجمموع الناتج  (احلكومة
 :(226، صفحة 2011)العبيدي،  ميكن التميز بني اجتاهني مهمني لسياسة امليزانية مهااجتاهات سياسة امليزانية:   -4
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مع وجود  تتبع هذه السياسة عند ظهور الكساد والبطالة يف االقتصاد نتيجة اخنفاض الطلب الكليسياسة امليزانية  التوسعية:  -4-1
 طاقات إنتاجية عاطلة. ويتم ذلك بزيادة مستوى اإلنفاق احلكومي العام أو خفض الضرائب أو باستخدام مزيج مناسب بينهما.

: تلجأ الدولة إىل هذه السياسة عندما تكون هناك ضغوط تضخمية يف االقتصاد نتيجة لتفوق سياسة امليزانية االنكماشية -4-2
 زيادة الضرائب أو باستخدام مزيج مناسب بينهما.أو   ختفيض مستوى اإلنفاق العام   حيث تقوملكلي، الطلب الكلي على العرض ا

III-   2017-2000قياس مؤشرات أداء سياسة امليزانية يف اجلزائر 
ت احلكومية وصايف نستعني جبملة من املؤشرات املرتبطة باإليرادات والنفقا سياسة امليزانيةألجل إجراء تقييم عام ملدى فعالية    

 على اجلزائريةاحلكومة  قدرة، وذلك قصد الوقوف على مدى (2017-2000)املوازنة العامة للدولة خالل مدة الدراسة
 عن  ذلك.التحكم يف متغريات سياستها املالية و التأثري فيها، واجلدول املوايل يعطينا حملة 

 2017-2000سياسة امليزانية  :  مؤشرات  تطور أداء (1)اجلدول رقم               

النفقات نسبة  السنوات
 (%)PIBاحلكومية/ 

 اإليرادات احلكومية/

PIB)%( 
مؤشر تغطية اإليرادات 

 )%( العامة
 صايف املوازنة/

PIB)%( 
نصيب الفرد من النفقات 

 احلكومية)دينار جزائري(
2000 28,57 38,27 133,95 9,70 38732,9 

2001 31,25 35,62 113,96 4,36 42779,9 

2002 34,28 35,45 103,39 1,16 49449,9 

2003 32,18 37,59 116,82 5,41 53070,8 

2004 30,76 36,26 117,86 5,50 58453,8 

 48497,46 5,23 117,20 36,64 31,41 متوسط املدة
2005 27,14 40,76 150,22 13,63 62359,4 

2006 28,85 42,81 148,38 13,96 73265,4 

2007 33,24 39,43 118,63 6,19 91169,1 

2008 37,95 47,00 123,85 9,05 121158,7 

2009 42,60 36,88 86,57 -5,72 120400,9 

 93670,7 7,42 125,53 41,38 33,96 متوسط املدة
2010 37,25 36,52 98,04 -0,73 124156,4 

2011 40,12 39,69 98,92 -0,43 159422,1 

2012 43,55 39,11 89,82 -4,44 188241,1 

2013 36,19 35,79 98,89 -0,40 157299,5 

2014 40,66 33,35 82,03 -7,31 178854,1 

 161594,64 2,66- 93,54 36,89 39,55 متوسط املدة
2015 43,00 28,66 66,65 -14,34 193019,2 

2016 45,87 27,27 59,46 -18,59 - 
2017 35,61 28,79 80,84 -6,82 - 

 - 13,25- 68,98 28,24 41,49 دةمتوسط امل
 من إعداد الباحثني باالعتماد على تقارير بنك اجلزائر أعداد خمتلفة املصدر:         
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  :حمسوب وفق العالقة 100، 

 

ة إن الغرض من  قياس هذا املؤشر هو التعرف على حجم واجتاهات السياسمؤشر االجتاه العام للنفقات العمومية:  -1
االنفاقية للحكومة ومسارها التدخلي يف النشاط االقتصادي، وميكن احلصول عليه من خالل نسبة إمجايل النفقات احلكومية إىل 

 اجتاها تصاعديا خالل سنوات الدراسة ومبوجبه يتضح أن اإلنفاق العام سلك ،100الناتج احمللي اإلمجايل مضروبا يف 
إىل  تارتفع فقد ،(2004-2000)يف متوسط املدة (%31,41) ميهاتنا ، فبعد أن بلغت نسبة(2000-2017)
 ت، حيث وصل(2014-2010)باالرتفاع خالل املدة  ت، واستمر (2009-2005)(كمتوسط خالل املدة33,96%)

 األمر الذي يستشف منه أن االجتاه العام  (،2017-2015)( يف الفرتة %41,49مث إىل ما يقارب ) ،(%39,55إىل )
ما   ،إعادة بعث النشاط االقتصادي هتدف إىل  سياسة اتفاقية توسعية وفق  كان متجها حنو االرتفاععام يف اجلزائر  لإلنفاق ال

التغري يف جانب اإليرادات احلكومية مع جاء ذلك منسجما قد و  ؛يف احلياة االقتصادية الدولة حجم تدخليعكس كذلك 
 .2000واجتاهاهتا املتزايدة منذ عام 

يف حشد وتوظيف  احلكومة عبهيقيس هذا املؤشر الدور الذي ميكن أن تلتوظيف املوارد املالية:  علىة احلكومة مؤشر قدر  -2
املوارد املالية ومدى قدرهتا يف توليد املدخرات العامة لتمويل املشروعات االستثمارية، وميكن احلصول عليه من خالل)نسبة 

( إىل تذبذب هذا املؤشر طيلة مدة 1(، إذ يشري اجلدول رقم)100ايل مضروبة يف اإليرادات احلكومية إىل الناتج احمللي اإلمج
، لريتفع إىل (2004-2000)يف متوسط املدة  %36,64 حيث سجل زُهاء   (،2017-2000)الدراسة 
َو  %36,89، ليسجل بعدها  اخنفاضا حمسوسا إىل حدود (2009-2005)كمتوسط خالل املدة 41,38%
على الرتتيب، وقد كان هذا االخنفاض  (2017-2015)َو  (2014-2010)الفرتتني  كمتوسط خالل28,24%

منسجما وتوجهات احلكومة اجلزائرية يف جهودها حنو تفعيل دور القطاع اخلاص من خالل انتهاجها لربامج اإلصالح املايل 
 ...؛وإجراء بعض التعديالت على النظام الضرييب 

يعد هذا املؤشر مبثابة اجملال املهم للنشاط احلكومي ووجها آخر لبيان مدى قدرة ة: مؤشر تغطية اإليرادات احلكومي -3
النسبة املئوية إلمجايل اإليرادات احلكومية إىل إمجايل النفقات احلكومية. واستنادا  احلكومة على متويل النفقات احلكومية من خالل

كمتوسط يف   % 117,2 اجلزائر شكلت ما نسبته إىل ذلك فإن تغطية اإليرادات احلكومية للنفقات احلكومية يف
ويعود االرتفاع الكبري  (،2009-2005كمتوسط للفرتة الثانية)  %125,53 (، لرتتفع إىل حدود2004-2000الفرتة)

ورد ، باعتبار أن النفط ميثل املبرميل النفط ملعدل تغطية اإليرادات احلكومية للتطورات اليت شهدهتا السوق النفطية وارتفاع سعر
األساسي لالقتصاد اجلزائري ما انعكس على زيادة اإليرادات اليت أدت بدورها إىل زيادة النفقات العامة، لتنخفض بعدها إىل 

كمتوسط    %68,98لتواصل اخنفاضها مسجلة ما يقارب  (،2014-2010) كمتوسط للفرتة الثالثة  93,54%
البنية التحتية النفطية يف هذه احلقبة، واخنفاض أسعار النفط  ، ويعزى هذا االخنفاض أساسا لتضرر(2017-2015للفرتة)

وهذا ما يعكس ضعف إمكانية احلكومة يف التأثري والتحكم باإليرادات احلكومية . 2014خاصة منذ النصف الثاين من سنة 
 يف النفط.يف ظل االعتماد على املورد الوحيد املتمثل  يف متويل إمجايل اإلنفاق العموميوقدرهتا املنخفضة 
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ة على يقيس هذا املؤشر مدى قدرة احلكومة الدولة إىل الناتج احمللي اإلمجايل:  موازنةمؤشر صايف  -4 توليد اإليرادات احلكومي
ل املشروعات االستثمارية دومنا احلاجة إىل اللجوء إىل وسائل التمويل التضخمية, ويقاس من خالل النسبة املئوية لصايف يلتمو 

ة إىل الناتج احمللي اإلمجايل، ومبوجب ذلك فقد سجل العجز املوازين نسبا تراوحت بني السلب واإلجياب خالل فرتة ميزانية الدول
 رصيد سليب قدره   تدهورت إىل فقد ، 2000يف سنة  % 9,70 قدر بـ فبعد أن بلغت نسبته رصيدا موجبا ،الدراسة

 .(2017-2015)كمتوسط للسنوات % 13,25
يعكس هذا املؤشر مدى قدرة احلكومة على تقدمي اخلدمات إىل األفراد وزيادة فرد من النفقات العمومية: مؤشر نصيب ال -5 

درجة إشباعهم منها، فضال عن إمكانيتها يف استخدام النفقات العامة كسالح لزيادة متوسط الدخول الفردية اليت من شأهنا 
قتصاد على متويل االستثمارات، وميكن احلصول عليه من خالل)النسبة املئوية زيادة املقدرة االدخارية لديهم ومن مث زيادة قدرة اال
ارتفاع مستمر يف نصيب الفرد من  نستشف أنه سجل (1)اجلدول رقم  ومنإلمجايل النفقات احلكومية إىل حجم السكان(، 

 195,42 حوايل إىل 2011سنة  عفقد ارتفدج   38,73 حوايلبـ 2000ُقدر سنة يف اجلزائر، فبعد أن كان يالنفقات العامة 
عدد السكان ما أدى إىل ارتفاع نصيب الفرد من النفقات العامة، ما  النمو يف النفقات العامة على منو إىل تفوق ذلك دج ، يعود

مستوى الرفاه االجتماعي الذي يتمتع به الفرد، ولكن هذا املؤشر سجل اخنفاضا طفيفا سنة  نسيب يف حتسن يعكس )نظريا(
دج   193ما يقارب  لريتفع بعدها إىل، 2012دج  سنة  188,27دج ،بعدما كان   157,30حيث قدر ب  2013

   .2015سنة 
جتدر اإلشارة إىل زيادة نصيب الفرد من النفقات العامة جيب أن يأخذ بعني االعتبار طبيعة هذه الزيادة يف حد ذاهتا ، هل      

 هي زيادة حقيقية أو زيادة ظاهرية فقط. 
:  يعترب الدين العام مصدر من مصادر اإليرادات العامة، حيث تلجأ الدولة إليه لتمويل إنفاقها إدارة  الدين العام مؤشر  -6  

أو من هيئات داخلية أو دولية، أو  الضرائب، فتقرتض إما من األفراد العمومي عندما تعجز عن توفري إيرادات أخرى، السيما من
سياسة الذي لعبته  يف اجلزائر يرتبط إىل حد كبري بالدور الفعال)خاصة اخلارجي(  تسيري الدين العامن من دول أجنبية. ولعل حس

وفيما يلي ، (464-463، الصفحات 2011)بوكار، املدفع املسبق للمديونية واالعتماد على املصادر احمللية لتمويل نفقاهتا 
كما يوضح ذلك ،  ، بشقها الداخلي واخلارجي(2016-2000) ةالفرت خالل  يف اجلزائر ليل تطور املديونية حت سنحاول

 اجلدول أدناه:
 و: مليار دج 2016 –2000 خالل الفرتةاجلزائري الداخلي  تطور الدين العام : (2)اجلدول 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 التطهري

 1044,1 1779,7 1094,3 1000,0 982,2 980,5 999,4 1022,9 إمجايل الدين الداخلي

 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 التطهري

 3407,3 1380,8 1239,1 1171,7 1312,2 1215,0 1099,2 808,8 إمجايل الدين الداخلي

  www.mf.gov.dz  جلزائريةمديرية السياسات والتوقعات، متوفرة على موقع وزارة املالية اباالعتماد على  ملصدر:ا               

http://www.mf.gov.dz/
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 2000مليار دينار سنة  1022(، تنامي الديون العامة الداخلية، حيث انتقلت يف اجململ من 2يتضح من اجلدول رقم)     
 ، ويعود ذلك باألساس إىل تنامي سياسة تطهري الديون.2016مليار دينار سنة  3407إىل حوايل 

، حيث 2000استطاعت اجلزائر التخفيف من حدته مع انتعاش أسعار النفط سنة  للدين العام اخلارجي فقدأما بالنسبة      
 12احتياطاهتا األجنبية اليت فاقت حدود  ما انعكس على حصيلةمليار دوالر،  21,6ارتفعت اإليرادات النفطية إىل حدود 

مليار دوالر سنة  27,99بالتزاماهتا جتاه املديونية اخلارجية، اليت اخنفضت قيمتها من  مليار دوالر، مما أتاح هلا إمكانية اإليفاء
  بفعل الدفع املسبق هلا. صل بعد ذلك اخنفاضها سنة بعد سنةلتوا  ،2006سنة  15,5، إىل حدود 1999

املفروض أن تدفعها اجلزائر كفوائد  أمهية الدفع املسبق للديون اخلارجية يف توفري اخلزينة العمومية للمبالغ وعموما تكمن   
الصرف لدعم  احتياطاتأن املبالغ اليت كان من املفروض دفعها كأصل للدين ستضاف إىل كما للمؤسسات املالية املقرضة،  

وقد   .(others, 2010, pp. 152-153)االقتصاد الوطين، ما جيعل اجلزائر أكثر قدرة على مواجهة الصدمات املفاجئة
مليار  3,02) اأدىن مستوى هلسجلت يف إطار سياسة إدارة الدين العام ، حيث يونية اخلارجية وتريهتا التنازلية واصلت املد
 مليار دوالر(. 3,85ا يقارب)مب، 2016، لريتفع قليال حبلول سنة 2015دوالر( سنة 

IV-  .مداخل إصالح سياسة امليزانية لتحقيق االنضباط املوازين يف اجلزائر 
د من العجز املوازين وحتقيق االنضباط املوازين يستوجب  إدخال إصالحات عميقة على السياسة االنفاقية من جهة، وأساليب إن احل   

 إدارة موارد الدولة من جهة ثانية، ويف هذا احملور سنحاول  التفصيل يف ذلك .
 :بــ وذلك الل القيام بإصالح عميق للنظام املوازين إن حتقيق االنضباط املوازين يتأتى من خ  إصالح النظام املوازين : تعميق -1
)يطلق عليها يف بعض األحيان  "Traditional Budget "إن االعتماد على املوازنة التقليدية  تطوير أسلوب إعداد املوازنة: -أ 

ها يف تطوير األداء النوعي ، أثبتت حمدوديت1921(  اليت شاع تطبيقها منذ "Item-Line  Budget"موازنة البنود بدل االعتمادات
انب األداء، ولعل الالفت يف النظام املوازين يف اجلزائر هو قصوره يف عدة جل امع إمهاهل للموازنة، باعتبار أهنا تركز على اجلانب الرقايب

 نواحي، كالتقنيات اليت حتض ر على أساسها امليزانية، أو ما تعلق مبدونة امليزانية والرقابة عليها. 
ما يٌعاب على مدونـة النفقـات العامـة أهنا تتميز بعدم التجانس يف التصنيف، حبيث يشري الباب الواحد إىل عدة نفقات من طبيعة و     

وهذا ما يضفي بعض الضبابية خبصوص  .خمتلفة، كما أن طريقة التقدمي والتصنيف احلالية ال تتم حبسب طبيعة النفقة يف ميزانية التجهيز
 عات الوزارية، إذ جند من بني النفقات اخلاصة بوزارة ما، نفقات متعلقة بنشاطات تندرج ضمن مهام وزارات أخرى القطا مهام بعض

عدم االتساق واالنسجام بني مدونة النفقات اجلارية )التسيري( واالستثمار )التجهيز(:  وهذا على اعتبار أن مدونة نفقات التسيري  -  
ا مدونة نفقات التجهيز فتقسمها حبسب القطاعات، ما قد يؤدي يف كثري من األحيان إىل بعض تقسم النفقات حبسب الوزارات أم

 التداخل بني القسمني، 
  إن عملية الرقابة اليت تسري على النظام امليزاين احلايل ال تعدو أن تكون مراقبة حسابات ال غري.  -
 ذات املصلحة من غري املتخصصني، سعيا وراء زيادة درجة استجابتها للمطالب فتح املوازنة للمشاركة من قبل املواطنني ومجيع األطراف  -
جتديد جذري يف فكر إدارة املالية  (MBO) يعترب ظهور ميزانية اإلدارة باألهداف صياغة املوازنة العامة على أساس األهداف: -ب

األداء، وتستخدم ملساعدة اإلدارة يف حتقيق أغراض التخطيط العامة، فهي ترتكز على عنصر الكفاءة اإلدارية، وهتتم  بالتخطيط، وتقييم 
 قصري املدى)سواء يف القطاع العام أو يف القطاع اخلاص(، و قياس اإلنتاجية، وتقييم الربامج، وكذا وضع مؤشرات)اجتماعية( لقياس فعالية
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خالل األدوار اليت تؤديها، وميكن ذكر . وعموما ميكن جتسيد أهداف ميزانية األهداف من (196، صفحة 2013)عصفور، الربامج
 :(121، صفحة 2014)بوعزة، أمهها فيما يلي  

 إىل توضيح الدور الوظيفي لإلنفاق. -بغض النظر عن اهليكل اإلداري-يؤدي ختصيص اإلنفاق على أساس" حتقيق األهداف" -
دارية وبكيفية استخدام اإلمكانيات املالية التحقق من الكفاءة اإلدارية يف إجناز األعمال أي االهتمام بوظيفة الرقابة اإل -

 االستخدام الرشيد)السليم(، الذي يؤدي إىل رفع كفاءة األداء؛

 التنسيق بني برامج اإلنفاق العام واخلاص لتجنب التعارض بينهما، مبا يكفل التخصيص األمثل للموارد؛ -

االعتمادات واالنتقال من الرقابة احملاسبية اليت تركز  نية البنود والقضاء على املعايري غري املوضوعية يف توزيع االعتمادات وفق ميزا -
 على قانونية صرف االعتمادات إىل الرقابة التقييمية اليت ترتكز على حتقيق األهداف.

وال  يف طريقة عمل املوثوقة والقدرة على الوصول إليها ميكن أن حُتِْدث حت إن زيادة توافر املعلومات احلديثة و رقمنة املالية العامة: -ت
كذلك ميكن أن  .احلكومات. فالرقمنة ميكن أن ختفض التكاليف اخلاصة والعامة املرتتبة على االمتثال الضرييب وأن حَتسن كفاءة اإلنفاق

 تساعد احلكومات على تتبع ضرائب الثروة اليت تتخذ من مناطق االختصاص ذات الضرائب املنخفضة مالذا هلا، واليت تقدر مبتوسط
 .جتنب التهرب الضرييبمن أجل  كما تسهل الرقمنة عملية حتصيل ضرائب الدخل من املنبع  من إمجايل الناتج احمللي العاملي. 10%
لقد أفضت عديد الدراسات والبحوث العمل  على متكني املوازنة العامة من االستجابة ملتطلبات العدالة االجتماعية:   -ث

وزيادة االستجابة ملطالب ، نوية بني زيادة شفافية املوازنة كمتغري مستقل وحتسن مؤشرات التنمية البشريةاالقتصادية إىل وجود عالقة مع
املساعي الرامية لتحسني  رغم اجلزائر  ويفاملواطنني، وحتسن توزيع الدخل بني األفراد) معامل جيين(، وكذا حتسني جودة املرافق العامة، 

متطلبات العدالة االجتماعية، إال أن  نقص املشاركة الشعبية والرقابة على التنفيذ يؤديان باستمرار إىل تقوية املركز التفاوضي لبعض 
 االجتماعية.األطراف األكثر اضطالعا باملوازنة )مجاعات ضغط املستثمرين،( ما يؤدي إىل عدم التمكن من االلتزام بوعود العدالة 

إن حتديد احلجم األمثل لتدخل الدولة يعترب حجر الزاوية     ضرورة ضبط تدخل الدولة يف االقتصاد وإصالح النموذج التنموي: -2
من الدخل القومي موجه  %15و %10لتحقيق رشادة اإلنفاق العمومي، فقد استقر التقليديون لفرتة من الزمن على حتديد نسبة مابني 

عام باعتبار اإليديولوجية الفردية، بينما جند الدول ذات اإليديولوجية التدخلية تتميز بتنامي تدخل الدولة يف خمتلف األنشطة لالتفاق ال
 . (57، صفحة 2000)ناشد،، االقتصادية ما يرتتب على ذلك زيادة حجم اإلنفاق العام ملواجهة الزيادة يف األنشطة اليت تقوم هبا الدولة

اما على اجلزائر إعادة النظر يف إسرتاجتية الدولة التدخلية اخلاصة بإنفاق املوارد على خمتلف النشاطات االقتصادية، وذلك بات لز  لقد    
بضبط نسب تدخلها، وفسح اجملال للقطاع اخلاص خاصة يف املشاريع اليت ميكن أن يؤديها هذا األخري بكفاءة أكثر، جتسيدا  ملا تنص 

 .اق العامعليه مبادئ حوكمة اإلنف

 الرخيصة الطاقة ومدخالت املال من رأس وكثافتها اإلنتاج عوامل ورخص النفطيةرة الطف أوقات يف الضخم احلكومي اإلنفاق إن    

 الطفرة من السريعة األرباح لتحقيق يسعى اخلاص فالقطاع الوطنية، األموال رؤوس يف تسربايف احلقيقة  دخلها يشكل املهارة، قليلة والعمالة

 الكفاءة قليل مرتهل عام قطاع يف الدولة لدى موظفون املواطنني معظم أن   حني يف هلا، املصاحبة العام اإلنفاق وفرات النفطية و

 اإلنفاق من القطاع يستفيد فهذا ،اخلاص القطاع خمرجات من استهالكي طلب يف جلها ينفقون رواتب يتقاضون وهم واإلنتاجية،

 اليت تشكل العام للقطاع وأجور رواتب يف اجلاري اإلنفاق من مباشرة غري وبصفة مسايل،لرأا اإلنفاق من ةمباشر  بصفة بشقيه، احلكومي

 .(2016صندوق النقد الدويل مشاورات املادة الرابعة،  .،) اخلاص القطاع إىل بالنسبة استهالكيا طلبا الحقا
تصادي اجلديد يعكس يف حيثياته مقاربة جديدة إلدارة االقتصاد الوطين إقرار النموذج االق حاولت اجلزائر جتاوز ذلك من  خالل لقد    

لتجسيد اإلقالع  2019-2016من  رتكز على حموريني، يتعلق احملور األول ) فرتة انتقاليةت؛ 2030-2016يف الفرتة املمتدة بني 
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املوازنة من خالل ترشيد اإلنفاق العمومي و توسيع  االقتصادي مبا يسمح بتوسيع نسيب ملسامهة القطاعات يف تركيبة الناتج( بضبط سياسة
، على توطيد التنويع االقتصادي من خالل فك هنائي 2030-2020حصيلة اجلباية العادية؛ يف حني يرتكز احملور الثاين الذي ميتد من 

يبة الناتج احمللي وتعميق اإلصالحات الرتباط االقتصاد الوطين بربميل النفط من خالل رفع مسامهة خمتلف  القطاعات االقتصادية يف ترك
 .االقتصادية خاصة ما تعلق بإصالح القطاع املايل السيما حتديث القطاع املصريف وتوسيع االعتماد على أسواق رؤوس األموال

الدولة ترشيد سياسة  وذلك من خالل العمل على  :التحكم يف اإلنفاق االجتماعيو  ضرورة حوكمة اجتاهات السياسة االنفاقية -3
مع ضرورة مواصلة تعبئة اإليرادات وإصالح النظام الضرييب، وحترير  عن اإلسراف والرفع من كفاءة وفعالية النفقة العمومية واالبتعاد االنفاقية

ثمار املباشر، الستلالتجارة اخلارجية، وتدفقات رأس املال بشقيه القريب األجل املوجه إىل أسواق األوراق املالية والبعيد األجل املستهدف 
قد يكون موايت ، لكنه ليس ذا كفاءة، ما  وختصيص املشاريع العامة يف ظل أسعار صرف تنافسية. مع ضرورة جتنب اإلنفاق الشامل الذي

 .باإلضافة إىل إعادة املوارد العامة إىل مسار قابل لالستمرار .ينجر عنه عدم  قدرة االقتصاد على مواصلة النمو على املدى الطويل
يتطلب احتواء اإلنفاق االجتماعي وفاتورة األجور  لقد  بات لزاما على اجلزائر إعادة النظر يف اجتاهات سياستها االنفاقية، وهذا ما  

معدل اإلنفاق االجتماعي فإذا أخذنا   معاجلة نظم معاشات التقاعد العامة ومساعدات الرعاية االجتماعية،كذا و  ،ونظام الدعم العامة
من  %45يتعدى نسبة  جنده ما يقاس كنسبة من املوازنة اجلارية أو من املوازنة ككل، وكذا كنسبة من الناتج احمللي اخلام،  الذي عادة

، وذلك بسبب من إمجايل الناتج احمللي اخلام %10من إمجايل املوازنة وحوايل  %20إمجايل نفقات التسيري يف اجلزائر، أي ما يقارب 
حتويالت وإعانات للطبقات اهلشة يف اجملتمع على شكل إعانات مباشرة وأخرى غري مباشرة، ولعل اجلدول التايل  تقدمييف  توسع اجلزائر 

  يعطينا حملة عن ذلك. 
 الوحدة مليون دينار  (2018-2014(: تطور التحويالت االجتماعية يف اجلزائر للفرتة )3اجلدول رقم)        

  2018م ق م 2017 2016 2015 2014 السنوات  /البيان 
 396107 304930 471294 403275 255192 دعم السكن

 414373 405542 444480 479635 422140 دعم العائالت
 36354 41585 42717 41813 42478 التعويضات العائلية

 113059 116721 114425 109484 103012 دعم الرتبية
 183215 182129 224499 246819 213693 دعم أسعار احلبوب واحلليب والسكر والزيت

 81745 65107 62839 81519 62957 دعم الكهرباء والغاز واملاء 
 270912 236781 243513 251308 252097 دعم املعاشات 

 331710 330186 321343 325204 320478 دعم الصحة
 200446 197859 197719 198219 180557 دعم اجملاهدين

 146470 149625 163221 172673 178659 دعم املعوزين واملعاقني
 1760018 1624923 1841570 1830314 1609123 جمموع التحويالت 

 الناتج احمللي اخلام )مليون دينار(
 (%ية الدولة )ميزان /التحويالت االجتماعية

الناتج احمللي اخلام  /التحويالت االجتماعية-
(%) 

 

17242545 
 

21 
 

9,3 

16591875 
 

20,9 
 

11 

18734500 
 

23,1 
 

9,8 

19324570 
 

22,84 
 

8,3 

20892000 
 

20,40 
 

8,4 

 .44، ص 2018وزارة املالية اجلزائرية، مذكرة عرض مشروع قانون املالية لسنة  املصدر:       
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رائح أن تدخل الدولة من خالل خمتلف أوجه اإلنفاق االجتماعي ميس العديد من القطاعات والش (3رقم)يتضح لنا من اجلدول    
من موازنة  %20اجملتمعية اهلشة، كالسكن والرتبية والتعليم واملعاشات وذوي اإلعاقات، والصحة وقدماء اجملاهدين..اخل، مبا ميثل حوايل 

 من الناتج احمللي اخلام، لكن هل هذا الدعم يذهب فعال ملستحقه؟؛ %10الدولة، وزُهاء 
ظل تراجع أسعار النفط، هو ضرورة مراجعة توجهات اإلنفاق االجتماعي، بتوجيهه إىل إن من أهم التحديات اليت تواجهها اجلزائر يف   

من اجملتمع  %10مستحقيه مباشرة، واالبتعاد عن كل أشكال الدعم املعمم اليت أثبتت فشلها، حيث تستفيد شرحية جمتمعية ال تتعدى 
 .منه
إلنفاق ليست على درجة واحدة من األمهية، فهناك من املشاريع، ومن :  من الواضح أن مجيع أوجه احتديد أولويات توجيه اإلنفاق -3

وجوه اإلنفاق، ما يستوجب تقدميه على غريه، إال أن الصعوبة تكمن يف وجود املعيار الذي ميكن مبوجبه تفضيل مشروع على آخر، ومن 
 املعايري اليت جيب على صناع السياسات يف اجلزائر تبنيها ما يلي:

أي جيب على الدولة أن تفاضل بني النفقات العامة حسب الطريقة اليت يفاضل هبا الفرد العادي بني افق حسب ضرورهتا: ترتيب املر  -أ
 نفقاته اخلاصة، أي جيب أن تبدأ أوال باملرافق الضرورية، مث املرافق النافعة، وأخريا املرافق الكمالية.

بني املرافق على أساس طبيعة هذا املرفق. وميكن تقسيم املرافق إىل ثالث أي أن تكون املفاضلة  ترتيب املرافق حسب طبيعتها: -ب
 فئات هي: املرافق الدفاعية، املرافق اإلصالحية أو التعمريية، املرافق التجارية. 

در ممكن من يتم توزيع النفقات مبوجب هذه القاعدة على أساس حتقيق أقصى املنافع، بأٌقل ق حتقيق أكرب قدر من املنافع للمجتمع: -ج
 . (76، صفحة 2001)حشيش، النفقات.

اجلباية البرتولية من أهم مصادر متويل   عند تفحصنا هليكل اإليرادات العامة جند أن   ضرورة حوكمة مصادر متويل النفقات : -4
نسب مسامهة اجلباية  ناواجلدول أدناه يلخص ل ، 2016-2000خالل الفرتة  %55متوسطة متثل  حوايل بنسبة ، وذلك املوازنة العامة

 مقارنة باجلباية العادية. البرتولية يف اإليرادات العامة للدولة
 (2016-2000(: تطور مكونات إيرادات امليزانية العامة خالل الفرتة )4اجلدول رقم)          

Source :  Ministère des finances, Direction Générale de prévision et des politiques . 

 اجلباية العادية
 مليار دينار

 نسبة اجلباية البرتولية من 
 إمجايل إيرادات

 ةاجلباية البرتولي
 مليار دينار

متوسط سعر النفط 
 )دوالر للربميل(  اجلزائري

 إيرادات امليزانية
 مليار دينار

 السنوات

418,9 63,22% 720 28.60 1138,9 2000 

653,9 58,34% 916,4 25.30 1570 ,9 2002 

737,1 53,91% 862,2 38.63 1599,3 2004 

919,5 49,90% 916 65.40 1835,5 2006 

1179,8 59,25% 1715,4 99.06 2895,2 2008 

1555.1 49,13% 1501,7 79.79 3056,7 2010 

2285,4 39,93% 1519.1 110.74 3804,5 2012 

2090,4 40,43% 1577,7 99.09 3741,5 2014 

2961,7 36,77% 1722,9 51.1 4684,6 2015 

3064,88 35,44% 1682,6 - 4747,43 2016 
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حيث مثلت يف املتوسط ما يقارب  موارد النفط تلعب دورا هاما يف توازن امليزانية العامة للدولة، أن (4رقم) يتضح لنا من اجلدول    
أتية من اجلباية العادية، يف مقابل اخنفاض نسبة إال أن الشيء املالحظ كذلك هو التنامي التدرجيي للموارد املت لفرتة الدراسة، 55%

، خاصة بعد اهنيار أسعار 2016سنة  %35يف بداية األلفية إىل حوايل  %63مسامهة اجلباية البرتولية يف إيرادات امليزانية من حوايل 
كمتوسط للفرتة   دوالر 85واملقدر حبوايل  احتساب السعر احلقيقي لربميل النفط املطلوب، النفط يف السنوات األخرية، مع العلم أنه ال يتم

هو سعر ( و 2017دوالر منذ  50)  2007دوالر للربميل منذ  37بـ  ، يف حني السعر املرجعي يقدر2016-2011املمتدة بني 
ادات إعداد مشروع املوازنة من دون احتساب العجز املسجل يف هناية كل سنة مالية، والذي يتم تغطيته من طرف صندوق ضبط اإلير 

  املمول من اجلباية البرتولية.
قد باتت احلاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لوضع حلول ل   تطبيق املمارسات السليمة يف جمال شفافية املالية العامة: -5

حتديد و   ر معرفةتيح لصناع القراحيث تُ  زيادة الشفافية يف املالية العامة، أبرزهاعد من احلكومات واليت يُ  معظم للمشاكل اليت تواجهها
احلد من  املخاطر املالية احملتملة على املدى القريب، مما يقتضي اختاذ إجراءات احرتازية ملواجهة األوضاع االقتصادية املتغرية ومن مث حماولة

ودرجة  العامة للدولة املوازنةمبعىن آخر جيب على صناع القرار يف اجلزائر إيالء اهتمام أكرب مبوضوع الوقوع يف األزمات وختفيف حدهتا. 
باملعايري  األخذن إلفئات اجملتمع املختلفة، ولذا ف هذه السياساتللسياسات احلكومية ومدى احنياز  ايلاالنعكاس امل باعتبارها شفافيتها
مثل زيادة فعالية  األهدافحتقيق عدد من  يفاملالية احلكومية سيسهم  إدارة وإصالحوتنفيذ هذه املوازنة  إعدادمجيع مراحل  يفالعاملية 
الربط بني السياسات  وأيضا وإنفاقا، إيرادابشقية  املايل األداءوالقدرة على توقع  املايلالعام والشفافية واملساءلة االجتماعية والضبط  اإلنفاق

 املوثوقة املعلومات توفريتتطلب تشري يف مدلوهلا العلمي إىل تلك العملية اليت  املالية والشفافية . العام اإلنفاقاملعلنة للدولة وعمليات 

قياس  وبغية  إليها"، الوصول وضمان املختلفة اهتومؤسسا الدولة تتخذها اليت والسياسات والقرارات واإلجراءات بالنشاطات املتعلقة واآلنية
رئيسية: "إعداد  "دعائم" أربععلى أربعة  صندوق النقد الدويل، على وضع مجلة من املؤشرات  تقوم لية العامة، عملمدى شفافية املا

 .املخاطر على املالية العامة" و"إدارة إيرادات املوارد" وإدارةاملوازنة" و"حتليل  وإعدادتقارير املالية العامة" و"وضع تنبؤات املالية العامة 
ا الدولة ضمان االستمرار يف احلالة اليت تستطيع من خالهل إىل مصطلح االستدامة املاليةيشري :  حتقيق االستدامة املاليةضرورة  -6

على الوفاء بالتزاماهتا احلالية واملستقبلية تكون قادرة احلكومة  ، أي أنالسياسة االنفاقية على املدى الطويل دون تعرضها ملخاطر اإلفالس
جند أن ة االقتصادية، إذ . وجدير بالذكر أن هناك فرق بني االستدامة املالية واالستدامدون إجراء تغريات جذرية يف سياستها املالية

العام  االستدامة املالية مرتبطة بتحقيق قيد املوازنة الزمين، وهو الذي ينظر للدين العام من منظور االستدامة املالية، أي حتديد حجم الدين
سس املكافئ ( مؤ 1974) الدين ، وقد أسس هلذا الفكر روبرت بارو الذي ال يؤثر على القدرة املالية للحكومة على سداد هذا

أما مفهوم االستدامة االقتصادية فينظر إىل الدين العام من منظور ، “ Ricardian Equivalence Hypothesis ”الريكاري
و ميكن أخذ فكرة  (11-10، الصفحات 2017)صفوت، العالقة باملتغريات األخرى داخل االقتصاد وليس من الناحية املالية فقط

 .دية يف اجلزائر باالستناد للجدول املوايلحول واقع االستدامة االقتصا
 (2014-2005)كمتوسط الفرتة   االستدامة االقتصادية يف اجلزائر  أهم مؤشرات وضعية :(5)اجلدول رقم     

استفادة املوارد الطبيعية كنسبة  الدولة
 (%إلمجايل الناتج)

صايف االدخار املعدل 
 (%كنسبة إلمجايل الناتج)

ي  خمزون الدين اخلارج 
 (%كنسبة إلمجايل الناتج)

تركز الصادرات ضمن  
 (1-0املدى )

 0,49 2,60 26,90 14,70 اجلزائر

 .31، ص 2017: املعهد العريب للتخطيط، تقرير التنمية العربية املصدر 
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أهنا تتزامن مع الدورة يستشف ، على غرار اجلزائر إن املالحظ لسريورة اإلنفاق العمومي وسياسة امليزانية عموما يف الدول الريعية  
االقتصادية، مبعىن أهنا ترفع يف اإلنفاق العمومي يف حالة الرواج وتسعى إىل ختفيضه يف حالة الركود، وهو ما يعاكس أساسيات أو 

 منطلقات التحليل الكينزي.
له ينعكس على ارتفاع العجز املوازين إىل  ارتباط سياسة امليزانية بأسعار النفط جيعلها تتميز باهلشاشة عرب الزمن، فاالخنفاض احلادإن    

رغم أن النفقات االستثمارية والربامج االستثمارية  ، (13، صفحة Martinez ،2016، و Prasad ،Monem) أعلى مستوياته
احمللي اخلام على مدار الناتج  نسبة معتربة يف تركيبة سامهت يف رفع الناتج احمللي خارج قطاع احملروقات، إال أن هذا األخري ال يزال ميثل 

 العشرين سنة املاضية.
تنطلق من ضرورة محاية امليزانية من تقلبات أسعار النفط، وذلك بتمويل جيب أن  اجلزائر استدامة مالية الدولة يفأن يف اعتقادنا،    

 على النفط بأكثر منمتويلها  يف نية العموميةامليزا فاعتمادانطالقا من موارد تتميز باالستدامة،  ،النفقات الضرورية الستمرار أنشطة الدولة
)تراجع كمية صادرات النفط متبوعة  يعكس هشاشة التوازن املايل للدولة، فكل تراجع إليرادات النفط )كمتوسط لفرتة الدراسة(، 50%

إدارة مواردها وتقليص االعتماد  حوكمة أساليبيتوجب على اجلزائر اليوم  وعليه  ،سريهن أكثر فأكثر نفقات امليزانية ،باخنفاض أسعاره(
 ة نفقاهتا.حوكمتكريس االجتاه حنو و  النفقات العامة فيضعلى النفط يف إعداد ميزانيها وخت

V - :خالصة 
 أنتلف الصدمات اليت من املمكن خم هم قي معاجلةتساليت  االقتصادية الكلية  اتالسياسأنواع   إحدى أهم  سياسة امليزانيةتُعد      

بشكل مضاد  تستجيب فإن سياسة امليزانيةدائمة،  أومؤقتة ، سلبية أواجيابية قد تكون  هذه الصدماتأن  وباعتبارا االقتصاد، يتعرض هل
البلدان النامية والسيما  االقتصادية يف الكثري من الجتاه الدورة االقتصادية يف البلدان املتقدمة، بينما تستجيب بشكل مساير الجتاه الدورة

 اجلزائر. منها اليت ،النفطية
الدولة  ارجتاجات وخيمة على التوازنات املالية والنقدية للجزائر، فقد تقلصت إيراداتلقد أدت الصدمة النفطية األخرية إىل حدوث    

كلما   غري مسبوق تزداد خماطره عجز يف حني استمر اإلنفاق العمومي بوترية عالية جدا، ما جعل موازنة الدولة تسجل ،%50بأكثر من 
 ازدادت السوق النفطية تذبذبا، ما حيتم التدخل مبزيج من السياسات للحفاظ على توازنات الدولة النقدية واملالية.

 إن حماولة تقييمنا ألداء سياسة امليزانية يف اجلزائر انطالقا من أهم مؤشرات األداء جعلنا نقف على االستنتاجات التالية:  
نتاج  2000نية متذبذبة خالل مدة الدراسة، تراوحت بني االعتماد على سياسات توسعية منذ سنة تبنت  اجلزائر سياسات ميزا -

، بدال من التوجه إىل سياسة 2014الربامج التنموية، وسياسات انكماشية بعد تدهور أسعار النفط بداية من النصف الثاين من سنة 
 حمددة وواضحة املعامل لكامل املدة.

حنو توسيع اإلنفاق اجلاري واالستمرار بدعم السلع واخلدمات واستيعاب املزيد من القوى العاملة يف القطاع العام  نيةسياسة امليزاتتجه  -
 املديونية مستقبال؛يف فلك اقتصادها من خماطر انزالق ويزيد   يف اجلزائر،استدامة املالية العامة  يضعفمما  ،مبا يفوق احلاجة الفعلية

مليار دينار إىل حوايل  399، حيث انتقل باألرقام املطلقة من 2017و  2000وترية متسارعة بني سنيت  لعجز املوازينا عرف -
 )وهي أعلى نسبة مسجلة خالل مدة الدراسة(؛  2016مليار دينار سنة  3236

وتراجع إيرادات الدولة يف  موية ، نتيجة الربامج التنجداتزايد حجم النفقات العمومية مبعدالت كبرية عزى إىل يتنامي العجز املوازين  -
 السنوات األخرية؛
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املوارد اجلبائية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط يف السوق الدولية الذي يعترب متغري خارجي، فأي تغري يف أسعار النفط سيؤدي  -
دوالر  94,1دوالر للربميل إىل  69,04من  2008بالضرورة إىل حدوث تغري يف هذه املوارد ، فعند ارتفاع أسعار النفط خالل سنة 

 مليار دج ،  1628,5مليار دج إىل  970,2للربميل تبعتها موارد جبائية برتولية من 
دوالر للربميل كذلك اخنفضت معها  96.29دوالر للربميل إىل  105,87من  2014وملا اخنفضت أسعار النفط مثال خالل سنة 

 مليار دج؛ 1577,73 مليار دج إىل 1615,9اجلباية البرتولية من 
تستجيب السياسة امليزانية يف اجلزائر  ملسار الدورات االقتصادية وصدمات التبادل التجاري، فتتجه حنو  التوسع يف سياساهتا عند   -

 وهو ما يثبت فرضية البحث األوىل؛ حدوث الصدمات االجيابية،  وحنو التقييد عند حدوث الصدمات السلبية؛
 ة يف التأثري والتحكم يف اإليرادات احلكومية جعلها ال تتحكم يف متويل إمجايل اإلنفاق العمومي؛ضعف قدرة احلكوم -
، وضخامة وتدين فعاليتها، يعكس ضعف نظم اإلدارة الضريبية األخرى واإليراداتغري النفطية كالضرائب والرسوم  اإليرادات ضآلة -

 ؛حجم قطاعات االقتصاد املوازي
ملوازين وفق مقتضيات النظرية االقتصادية يستوجب إصالح عميق للسياسة االنفاقية وتوجهاهتا من جهة، والعمل على حتقيق االنضباط ا -

 .وهو ما يثبت فرضية البحث الثانية استدامة مصادر التمويل من جهة ثانية.
باية البرتولية، وضغط النفقات اجلارية إىل أدىن إصالح اجلباية العادية وإحالهلا حمل اجل  ضرورةبناء على االستنتاجات أعاله نوصي ب     

كما أن السري حد ممكن وإتباع سياسات ترشيدها، وتعميق إصالحات اجليل الثاين والبحث عن مصادر متويلية بديلة للمشاريع التنموية ،
احرتازية، مصحوبة  ميزانيةسياسات تصميم وتنفيذ احلسن للسياسة املالية و استقرار معدالت الدين العمومي والعجز املوازين يستوجب 

 كذا العمل و ، بأمناط إنفاق عام مقبولة اجتماعيا ، ونظٍم ضريبية كفؤة تكون مواتية لتحقيق النمو االقتصادي االحتوائي الشامل والعادل
ومية )اجلارية حتديدا(، عزل النفقات احلككما جيب العمل على    .فاءةالكصداقية و بامل تتسم شفافة أطرا  وضع على إدارهتا من خالل 

منظومة الدعم  ، باإلضافة إىل إصالحوبشكل تدرجيي عن اإليرادات النفطية املتقلبة مبا يعزز مسارات النمو واالستقرار االقتصادي الكلي
، وتوفري فرص إضافية تعزيز مبادرات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لرفع مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي اإلمجايل، و احلكومي

  .لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة اإلنفاق العام يف إدارة املشروعات االستثمارية
 

 و املراجع: اإلحاالت
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لة ،كما تعترب من بني املشاكل اليت تعاين منها معظم الدول العامل على لقد تناولت هذه الدراسة اهم اجلوانب النظرية املتعلقة بعجز املوازنة العامة للدو  ملخص:
يف موازنتها لتحقيق حد سواء متقدمة أو نامية، والذي ظهر منذ التخلي على القاعدة الكالسيكية، وهي توازن املوازنة العامة، فلقد أصبحت الدول ختلق العجز 

يب من اجملازفة بشكل كبري، ألنه قد يؤدي إىل عواقب وخيمة و قد يرتاكم هذا العجز وال تستطيع الدولة أهدافها مث بعد ذلك تعاجله، لكن هذا األسلوب قر 
ذلك مشكلة املديونية،  عالجه، خصوصا مع ندرة و شح املوارد اليت متول هبا نفقاهتا العامة، مما يؤدي إىل معاجلة العجز بالعجز أو اللجوء إىل االقرتاض فيولد

 لضروري انتهاج سياسة حمكمة يتم من خالهلا جتنب الوقوع يف مشكلة العجز .لذلك أصبح من ا

 

 https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.phpوملزيد من التوضيح حول هذا التصنيف راجع الرابط التايل : 
 النفقات العامة، االيرادات العامة. العجز املوازين،لكلمات املفتاح : ا

 XNN؛  JEL : XNNتصنيف 
Abstract: 
 This study has dealt with the most important theoretical aspects related to the deficit of the general 

budget of the state, as it is considered among the problems experienced by most of the world, both 
developed or developing, and that has appeared since the abandonment of the classic rule, which is 
the balance of the public budget, as countries have become creating a deficit in Its budget is to 

achieve its goals and then address it, but this method is very risky, because it may lead to serious 
consequences and this deficit may accumulate and the state cannot cure it, especially with the 

scarcity and scarcity of resources that finance its public expenditures, which leads to addressing the 
deficit With incapacity or resorting to borrowing This generates the problem of indebtedness, so it 
became necessary to pursue a court policy through which to avoid falling into the problem 

Almoisna deficit. 

 

Keywords: budget deficit, overhead, and public revenue 

Jel Classification Codes : XNN ; XNN 
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I- :متهيد 

لقد ظهرت مشكلة العجز املوازين يف الكثري من الدول املتقدمة عموما والدول النامية خصوصا بسبب تزايد تدخل الدولة يف احلياة   
 االقتصادية، وهو ما أدى لتزايد اإلنفاق العام من جهة وعدم قدرة اإليرادات العامة على تغطية اإلنفاق العام من جهة أخرى، وقد وقعت
معظم الدول يف عجز مايل كبري األمر الذي جعله من أهم املشاكل اليت تشغل بال معظم احلكومات وصانعي القرارات ،وذلك لآلثار 

 . االقتصادية و االجتماعية املرتتبة عنه

احلاصل بني منو اإليرادات العامة وتعترب اجلزائر من بني الدول النامية اليت تعاين من عجز مستمر يف موازنتها العامة، ناجتا عن االختالل   
و منو النفقات العامة، ضف اىل اعتمادها على سياسة انفاقية توسعية، هذا فضاًل عن انتشار الفساد و تبذير املال العام، و اعتماد 

 اإليرادات العامة للجزائر على مداخيل احملروقات.

 :اغتها كالتايلناءا على ما سبق تربز مالمح إشكالية البحث واليت ميكن صيبو 

 :بناءا على ما سبق تربز مالمح إشكالية البحث واليت ميكن صياغتها كالتايلو 

 ما هو واقع وآثر العجز املوازين على االقتصاد الوطين ؟.  

 ة:و حىت يتسىن لنا اإلملام جبميع جوانب املوضوع، وحماولة االجابة عن االشكالية ارتأينا إىل طرح األسئلة الفرعية التالي  

 .ما ملقصود بالعجز املوازين؟ 

 .ما هي العوامل املؤدية حلدوث العجز املوازين يف اجلزائر؟ 

 .ماهي االثار املرتتبة عن العجز املوازين على الدولة ؟ 

 منهج البحث:  

ي، وذلك بعرض خمتلف حملاولة اإلجابة على االشكال الرئيسي والتساؤالت الفرعية اليت مت طرحها اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليل
ل خمتلف اجلوانب املتعلقة بالعجز املوازين )من مفاهيم عامة ،وانواعه املختلفة( ،ضف اىل ذلك حتليل واقع املوازنة العامة يف اجلزائر باستعما

 اجلداول و اإلحصائيات.

 أمهية البحث:

قيق التوازن يف موازنتها العامة عن طريق االستعانة بالسياسة تتجلى أمهية البحث يف كون اجلزائر كغريها من الدول النامية تطمح إىل حت  
ملوازين يؤثر املالية و النقدية ملعاجلة العجز املوازين، وكذا كون هذا املوضوع ذو أمهية بارزة وبالغة على الساحة االقتصادية باعتبار أن العجز ا

 على الوضعية االقتصادية العامة للدولة.
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I.1-  حول العجز املوازياالطار النظري: 

يعترب عجز املوازنة العامة للدولة يف العديد من دول العامل من أكرب املشكالت اليت تواجه اقتصادها، حيث ينتج عن هذا العجز        
صبحت إيراداهتا الكثري من التأثريات على جممل املتغريات االقتصادية الكلية، فمنذ أن  اتسع دور الدولة وازدادت وظائفها ومسؤولياهتا  أ

العامة ال ميكن هلا أن تغطي النفقات املتزايدة وذلك نتج عنه حدوث  عجز يف موازنتها، حيث أصبح من الضروري  اختاذ كل الطرق من 
 أجل معاجلة هذا العجز وذلك بواسطة التعرف على العجز املوازين وأنواعه املختلفة.

 : مفهوم العجز املوازين أوال ـ

الدراسات اليت حاولت التوصل إىل حتديد مفهوم دقيق لعجز املوازنة العامة للدولة، وقد جاءت تلك الدراسات بعدة  لقد تعددت     
 تعاريف ميكن إمجاهلا من أجلها للوصول إىل تعريف شامل للعجز املوازين وأهم هذه التعاريف ما يلي: 

  يف موازنة الدولة العامة حبيث ال تستطيع اإلرادات جمارات يعرف العجز املوازين على أنه: " زيادة النفقات عن اإليرادات
(.29، صفحة 2010)حسن املغريب،  الزيادة يف نفقات الدولة العامة"

 

  عجز املوازنة العامة للدولة هو إحدى الظواهر األساسية للمالية العامة ويقصد به: " زيادة اإلنفاق احلكومي عن اإليرادات
(.52، صفحة 2001)ماجد و دقامسة،  وازنة العامة"احلكومية، أي عدم توازن امل

 

 "فليح  كما يعرف كذلك العجز املوازين على أنه: " احلالة أو الوضع الذي جيسد جتاوز للنفقات العامة عن اإليرادات العامة(

(58، صفحة 2009العلي، 
 

يرادات احلكومية عند متويل النفقات العامة بأشكاهلا من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن :"العجز املوازين هو ذلك النقص يف اإل   
يف املتنوعة، كقصور اإليرادات العامة املقدرة عن سداد النفقات العامة وزيادة النفقات العامة عن اإليرادات العامة للدولة يعرب عن عجز 

 املوازنة العامة للدولة".

 ث أنواع من العجز املوازين: ميكن أن منيز بني ثال أنواع العجز املوازين:  ثانيا ــ

 .عجز موازين: تعرتف به السلطة التنفيذية ويظهر عند اعتماد املوازنة أي يف بداية السنة املالية 

 .عجز بنيوي: يظهر يف هناية السنة املالية نتيجة زيادة النفقات غري مماثلة لزيادة اإليرادات العامة 

 ا اقتصاد البلد املعين أثناء تنفيذ املوازنة، أي أن هذا النوع  يظهر كذلك يف عجز ناتج عن الوضعية االقتصادية اليت مير هب
هناية السنة املالية ومل يكن موجودا يف بداية السنة املالية، ويف أغلب األحيان يعود سبب هذا العجز إىل االخنفاض املفاجئ 

(108، صفحة 2014/2015)ضيف،  نفيذ املوازنةلإليرادات والناتج هو اآلخر عن تغيري األوضاع االقتصادية خالل فرتة ت
 

 كما ميكن أن نعدد أنواع العجز املوازين من الناحية احملاسبة كما يلي:
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 :ويعرب عن صايف مطالب القطاع احلكومي من املوارد والذي جيب متويله باالقرتاض، ويقاس بالفرق اإلمجايل  العجز اجلاري
يع اهليئات احلكومية مطروحا منه اإلنفاق احلكومي املخصص لسداد الديون املرتاكمة بني جمموع أنواع اإلنفاق واإليرادات جلم

 من سنوات سابقة.

وهناك من يرى أنه الفرق بني اإلنفاق اجلاري واإليرادات اجلارية، حيث يعرب اإلنفاق اجلاري عن جمموع اإلنفاق من دون اإلنفاق       
 ة اإليرادات العادية.االستثماري يف حني تعكس اإليرادات اجلاري

 :يتضمن العجز اجلاري وفقا للمفهوم األول فوائد الديون إال أن الديون هي يف الواقع تصرفات متت يف  العجز األساسي
املاضي، مما يعين أن الفوائد عليها تتعلق بتصرفات ماضية وليست حالية، ويعمل العجز األساسي على استبعاد هذه الفوائد 

 ورة عن السياسات املالية احلالية إذن: ليتمكن من إعطاء ص

 الفوائد على القروض املتعاقد عليها سابقا. –العجز األساسي = العجز اجلاري            

  :يعرب العجز التشغيلي عن ذك العجز الناجم عن ربط الديون وفوائدها بالسعار اجلارية لتاليف آثار العجز التشغيلي
 العادة، بتغطية خسائر اخنفاض القيمة احلقيقية للديون يربطها بتطور السعار، ومثل هذا التضخم، حيث يطالب الدائنون، يف

الربط يعمل على رفع القيمة النقدية لفوائد وأقساط القروض املستحقة، ومنه يرتفع حجم العجز إذا استخدم صايف متطلبات 
ىل استبعاد هذه املدفوعات املتعلقة بتصحيح آثار ارتفاع القطاع احلكومي من املوارد )العجز اجلاري(، مما جيعل البعض يدعو إ

 األسعار وكذلك  الفوائد احلقيقية من متطلبات القطاع احلكومي من القروض.

 يتكون القطاع احلكومي من احلكومة املركزية وحكومات الواليات واألقاليم واملشروعات اململوكة للدولة، العجز الشامل :
 يعرب عن جمموع العجز املتعلق باحلكومة املركزية واجملموعات احمللية ومؤسسات القطاع العام. ومن هنا فإن العجز الشامل

 :ويعرب عن العجز الشامل مصححا بإزالة العوامل الظرفية واملؤقتة الحنرافات املتغريات االقتصادية )إيرادات  العجز اهليكلي
يعرب العجز اهليكلي عن العجز الذي حيتمل الستمراره ما مل تتخذ  ونفقات( دون أن تعكس احلقيقة يف املدى الطويل، وبالتايل

(.208، صفحة 2006)قدي،  احلكومة إجراءات للتغلب عليه
 

 وحيدث نتيجة حدوث أمور غري متوقعة مل تكن معروفة أو متوقعة عند إعداد املوازنة مثل تغري كبري وغري العجز الطارئ :
وبعد إقرار املوازنة كارتفاع أسعار البرتول يف العامل مؤخرا             أو حدوث كوارث  متوقع يف األسعار خالل السنة املالية

،ويعرف كذلك بالعجز املؤقت أو املومسي وهذا النوع من العجز يزول ( 179، صفحة 2010)مسحان، الوادي، و خريس،  طبيعية أو حروب
 قصرية قد تكون يف املوازنة القادمة. بزوال السبب املؤدي حلدوثه وميكن معاجلته بعد فرتة زمنية

 ويسمى أيضا العجز املخطط أو املقصود، وهو الذي تسمح به الدولة يف املوازنة حبدود وشروط معينة وفق العجز املقدر :
دية وقد دراسات دقيقة وموضوعية يف حتديده، حيث تقوم الدولة بصورة مقصودة إىل زيادة نفقاهتا العامة على إيراداهتا العامة العا

(4، صفحة 2016)شرياق،  يطول أو يقصر أحيانا حسب الظروف واحلاجة اليت أجلأت الدولة إليه
  . 

 : (146، صفحة 2005/2006)دراوسي ،  وإضافة إىل هذه األنواع جند نوعا آخر للعجز املوازين يتمثل يف
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ة من النفقات العامة واليت تتضمن اإلنفاق اجلاري وصايف اإلنفاق هو حصيلة طرح اإليرادات الضريبية وغري الضريبي * الدين العام املوازين:
 الرأمسايل وصايف األصول املالية.

 : وهو ناتج طرح املنح اخلارجية من حصيلة اإلنفاق العام من اإليرادات احلكومية.* العجز املايل املوازين احمللي

 
I.2-  ية الثالثة.يف األلفو حتليل واقع عجز املوازنة العامة يف اجلزائر 

عرفت اجلزائر عجز مستمر يف موازنتها العامة منذ بداية األلفية حتت تأثري عوامل متعددة بعضها يتعلق بتوسع األنفاق العام وأخرى     
اب العجز بأساليب إدارة إيراداهتا ويف هذا احملور سنتناول كل من تطور النفقات العامة واإليرادات العامة ورصيد املوازنة إضافة إىل أسب

 املوازين يف اجلزائر ضف اىل االثار املرتتبة عنه على االقتصاد الوطين .

  : 2017 -2000أوال ــ تطور النفقات العامة يف اجلزائر للفرتة 

ع تطورات كبرية وذلك من خالل تبين الدولة لسياسة إنفاقية توسعية بفعل ارتفا   2017 -2000عرفت النفقات العامة خالل الفرتة     
استعار البرتول، وسنتطرق من خالل اجلدول التايل إىل خمتلف التطورات اليت شهدهتا النفقات العامة يف اجلزائر ،كما هو موضح يف 

 اجلدول اآليت :

 مليار دج  ،الوحدة:2017 -2000(: تطور النفقات العامة يف اجلزائر  للفرتة 01اجلدول رقم )

 البيان       

 السنة

 جمموع النفقات العامة فقات التجهيزن نفقات التسيري

 النسب % املبلغ النسب % املبلغ

2000 856.2 72.6 321.9 27.3 1178.1 

2001 963.6 72.9 357.4 27 1321 

2002 1097.6 70.7 452.9 29.2 1550.5 

2003 1122.8 66.4 567.4 33.5 1690.2 

2004 1251.1 66.1 640.7 33.8 1891.8 

2005 1245.1 60.6 806.9 39.3 2052 

2006 1437.9 58.6 1015.1 41.3 2453 

2007 1673.9 53.8 1434.6 46.1 3108.5 

2008 2217.7 52.9 1973.3 47 4191 

2009 2300 54.1 1946.3 45.8 4246.3 

2010 2659 59.5 1807.9 40.4 4466.9 

2011 3879.2 66.2 1974.4 33.7 5853.6 

2012 4782.6 67.7 2275.5 32.2 7058.1 

2013 4204.3 69.01 1887.8 30.9 6092.3 

2014 4494.3 64.2 2501.4 35.7 6995.7 

2015 4617 60.3 3039.3 39.6 7656.3 

2016 4583.8 62.8 2713.6 37.1 7297.4 

2017 4757.8 64.4 2631.5 35.6 7389.3 

  على التوايل )بالتصرف(. 2017، 2013، 2008، 2004من إعداد الباحثتني باالعتماد على: بنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، تقارير ملختلف السنوات  املصدر:
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 من خالل اجلدول السابق نالحظ ما يلي: 

مليار دج   856.2جممل فرتات الدراسة، حيث انتقلت من  :  عرفت هذه األخرية ارتفاعا كبريا ومستمرا خاللنفقات التسيري -
مليار دج وبعد ما اخنفضت  4782.6بـ  2012، لتسجيل أكرب قيمة هلا سنة 2009مليار دج سنة  2300إىل  2000سنة 

مليار دج، وقد  4617لتبلغ  2015وواصلت منوها يف سنة  2014ارتفعت من جديد يف سنة  2013نفقات التسيري سنة 
مليار دج، وهذا راجع إىل األزمة النفطية األخرية وجلوء  4583.8بعض االخنفاض إذ قدرت بـ  2016نفقات التسيري سنة  شهدت

 مليار دج. 4757.8أين مصلت إىل  2017احلكومة إىل تسقيف نفقات التسيري، لتعرض بعض االرتفاع يف سنة 

أما  % 72.9بـ  2001ات العامة حيث بلغت أكرب نسبة هلا سنة كما يالحظ أن نفقات التسيري تشكل نسبة معتربة من النفق   
 ، وهذا يدل على أن نفقات التسيري مثلت النسبة األكرب من اإلنفاق العام.2008سنة  % 52.9أدىن نسبة هلا فقدرت بـ 

هام املوكلة للدولة خاصة األساسية منها،  ويعود هذا االرتفاع املتتايل إىل العديد من العوامل ابرزها كرب حجم املرافق العامة وتزايد امل   
كتلك املرتبطة بالدفاع، التعليم والصحة، وكذا زيادة أجور موظفي القطاع العمومي بسبب قيام احلكومة برفع احلد األدىن املضمون 

 2008، كما عرفت شبكة األجور يف اجلزائر سنة 2012دج سنة  18000إىل  2000دج سنة  6000لألجور الذي انتقل من 
تعديالت هامة نتج عنها إعادة تصنيف سلم األجور حسب املستوى التعليمي إضافة إىل توسع احلكومة يف عمليات التوظيف 
الدائمة واملؤقتة من خالل تبين برامج التشغيل خاصة كعقود ما قبل التشغيل واإلدماج املهين ،ضف إىل ذلك االرتفاع املستمر 

 ن املديونية العمومية.للتحويالت االجتماعية والتخلص م

مليار دج سنة  640.7عرفت نفقات التجهيز بدورها زيادة كبرية خالل فرتة الدراسة حيث وصلت إىل  نفقات التجهيز: -
 وهذا راجع إىل شروع اجلزائر يف تطبيق مشروع اإلنعاش االقتصادي. 2000مليار دج سنة  321.9مقابل  2004

زت مبعدل ارتفاع أسرع لنفقات  التجهيز باملقارنة مع نفقات التسيري وهي فرتة تتوافق مع تنفيذ واليت متي 2009-2005 أما الفرتة   
الربنامج التكميلي لدعم النمو الذي استفاد هو اآلخر من حتسن أسعار احملروقات يف السوق الدولية، األمر الذي ساعد احلكومة 

 1946.3إىل  2009مليار دج لتصل سنة  806.9ما قيمته  2005اجلزائرية يف التوسع يف نفقات التجهيز حيث سجلت سنة 
 مليار دج. 

واليت شهدت إطالق برنامج توطيد النمو، عرفت ارتفاعا كبريا يف نفقات التجهيز حيث انتقلت من  2014 -2010أما الفرتة    
حيث قدرت بـ  2013، بعدها اخنفضت يف سنة 2012مليار دج سنة  2275.5إىل  2010مليار دج سنة  1807.9
 مليار دج. 2501.4حيث سجلت  2014مليار دج وقد عادت نفقات التجهيز لالرتفاع من جديد يف سنة  1887.8

وهذا  2015مليار دج سنة  3039.3زاد حجم نفقات التجهيز حيث بلغ  2019 -2015ومع بداية املخطط اخلماسي    
ىل رغبة احلكومة يف تلبية الطلب الداخلي ومتويل املشاريع الكربى حيث وهذا راجع إ 2014رغم بوادر األزمة اليت بدأت تظهر يف 

 26حافظت احلكومة على املشاريع اليت شرع يف إجنازها وذات األولوية القصوى )السكن، الصحة، الرتبية، النقل( واملقدر حجمها بـ 
مليار دوالر،  29وال تؤثر يف النمو وقد بلغ حجمها  مع االستغناء عن باقي املشاريع اليت ليس هلا أولوية 2015مليار دوالر لعام 

 .(195، صفحة 2015)مصيطفى،  من املشاريع املخصصة % 53فقد مس حجم ترشيد اإلنفاق احلكومي يف جمال املشاريع الكربى 
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أين بلغت  2017مليار دج، تواصل هذا االخنفاض سنة  2713.6حيث قدرت بـ  2016اخنفضت ميزانية التجهيز سنة 
مليار دج، بسبب جلوء احلكومة إىل بدائل من بينها الضغط على ميزانية التجهيز من خالل جتميد وإلغاء عدد من مشاريع  26315

 البىن التحتية.

: نالحظ من خالل اجلدول أن إمجايل النفقات العامة قد عرف تزايدا مستمرا، وهو ما يعين انتهاج احلكومة لسياسة النفقات العامة -
سعية ويرتبط ذلك بالتطورات االقتصادية واالجتماعية اليت شهدهتا اجلزائر، وبالتوسع الظاهر يف اخلدمات التعليمية والصحية... مالية تو 

إخل، إىل جانب التوسع يف اإلنفاق االستثماري لتمويل مشاريع االستثمارات العمومية، كل هذا أدي إىل ارتفاع النفقات العامة من 
، لتواصل 2009مليار دج سنة  4246.3ـ، لتصل إىل 2004مليار دج سنة  1891.8إىل  2000 مليار دج سنة 1178.1

مث انتقلت إىل  2014مليار دج سنة  6995.7إىل  2010مليار دج  سنة  4466.9ارتفاعها حيث سجلت قفزة نوعية من 
من خالل هتاوي اسعار  2014ة وهذا رغم بوادر األزمة اليت بدأت تظهر يف منتصف سن 2015مليار دج يف سنة  7656.3

، وهذا راجع للتدابري املالية 2016مليار دج سنة  7297.4احملروقات، وقد شهدت النفقات العامة بعدها بعض االخنفاض إذ قدرت 
ز، حيث اهلادفة للتخفيف من األثر السليب الناجم عن االخنفاض الكبري ألسعار احملروقات من خالل الضغط على نفقات التسيري والتجهي

 مليار دج وذلك بفعل ارتفاع نفقات التسيري. 7389.3لتستقر عند  2017ارتفعت النفقات العامة قليال سنة 

 :   2017-2000تطور اإليرادات العامة يف اجلزائر للفرتة ثانيا ــ 

د من موارد الدولة لتغطية العجز املتزايد يرتبط حجم اإليرادات العامة يف اجلزائر بشكل كبري بإيرادات احملروقات، واليت تعترب أهم مور    
حلجم النفقات العامة، إذ تشكل اجلباية البرتولية املورد األساسي للدولة ويتوقف حجمها  على مشتوى أسعار النفط وسعر الدوالر، حيث 

 لبرتول.( هيكل ايرادات خصوصا اجلباية البرتولية من خالل تأثرها املباشر بأسعار ا02يوضح لنا اجلدول رقم )

 مليار دج الوحدة:.2017 -2000(: تطور اإليرادات العامة يف اجلزائر للفرتة 02اجلدول رقم )

 البيان      

 السنة

 جمموع اإليرادات العامة إيرادات خارج احملروقات ايرادات احملروقات

 غري جبائية جبائية النسب % املبلغ النسب % املبلغ

2000 1213.2 76.8 364.9 23.1 349.5 15.4  1578.1 

2001 1001.4 67.2 488.5 32.7 398.2 90.3 1489.9 

2002 1007.9 62.8 595.1 37.1 483 112.2 1603 

2003 1350 68.6 616.4 31.3 519.9 96.5 1966.4 

2004 1570.7 70.6 652.5 29.3 580.4 72.1 2223.2 

2005 2352.7 76.4 724.2 23.5 640.4 83.8 3076.9 

2006 2799 76.9 840.5 23 720.8 119.7 3639.5 

2007 2796.8 76 883.1 23.9 766.4 116.4 3679.9 

2008 4088.6 79.9 1022.4 20 895.4 127 5111 

2009 2412.7 65.6 1263.3 34.3 1146.6 116.7 3676 

2010 2905 66.1 1487.8 33.8 1298 189.8 4392.8 

2011 3979.7 68.7 1810.4 31.2 1527.1 283.3 5790.1 

2012 4184.3 66 2155 33.9 1908.6 246.4 6339.3 

2013 3678.1 61.9 2262.8 38 2018.5 244.3 5940.9 

2014 3388.5 59 2349.9 40.9 2091.4 258.5 5738.4 
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2015 2373.5 46.5 2729.6 53.4 2354.7 374.9 5103.1 

2016 1781.1 34.8 3329 65.1 2482.2 846.8 5110.1 

2017 2372.5 38.3 3810.3 61.6 2663.1 1147.2 6182.8 

على التوايل ،مصطفى ،جاب  2017، 2013، 2008، 2004بنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقارير لسنوات  -من إعداد الباحثتني باالعتماد على:  املصدر:
 ، عمان األردن،. 1، ط، السياسة االقتصادية الكلية ما بني حتقيق النمو واستهداف التضخم، االبتكار للنشر والتوزيع273،ص 2018هللا،

 نالحظ من خالل اجلدول السابق ما يلي:

ما يالحظ من اجلدول بشكل عام أن عوائد النفط ال تزال متثل نسبة عالية من إمجايل اإليرادات وهذا ما يبني لنا  إيرادات احملروقات: -
 أمهية اجلباية النفطية كمصدر يف رفع إيرادات الدولة.

 طيات اجلدول نالحظ أن إيرادات احملروقات كانت كما يلي: وبالعودة إىل أرقام ومع 

: عرفت إيرادات احملروقات ارتفاعا مستمرا، حيث متيزت األلفية الثالثة باالرتفاع الشديد يف أسعار 2008-2000خالل الفرتة  -
ا أدى إىل ارتفاع حصيلة ، مم1999دوالر للربميل( سنة  13.2) 2000دوالر يف  28.5احملروقات، حيث وصل سعر الربميل إىل 

من جمموع اإلرادات(، بينما اخنفضت قليال يف  % 76.8مليار دج )ما ميثل  1213.2ما يقدر  2000اجلباية البرتولية فبلغت سنة 
، أما يف 2005مليار دج سنة  2352.7مليار دج على التوايل، لرتتفع جمددا إىل  1007.9و  1001.4لتبلغ  2002و  2001

إىل  2006مليار دج يف  2799فقد عرفت اجلباية البرتولية استمرارا يف تطورها حيث انتقلت من  2008 -2006الفرتة من 
من اجملموع الكلي لإليرادات يف نفس السنة ويرجع ذلك إىل  % 79.9، مع ارتفاع نسبتها إذ متثل 2008مليار دج يف  4088.6

، وكذلك قيام الدولة بفرض الضريبة على األرباح االستثنائية 2008لربميل يف دوالر ل 99.9ارتفاع أسعار احملروقات اليت وصلت إىل 
 . 07-05املعدل واملتمم للقانون  10-06دوالر وهذا مبوجب قانون احملروقات  30للشركات البرتولية يف حالة ارتفاع أسعار البرتول عن 

مليار دج، وذلك  2412.7اضا حمسوسا حيث قدرت بـ اخنف 2009عرفت اجلباية البرتولية سنة  :2017 -2009خالل الفرتة  -
راجع إىل اخنفاض سعر البرتول بسبب تداعيات األزمة العاملية واخنفاض الطلب العاملي على النفط من جهة وكذا اخنفاض الصادرات 

تحسن التدرجيي أين سجلت اجلزائرية من احملروقات من جهة أخرى نتيجة تراجع عمليات االستكشاف، البحث و التنقيب، لتعود إىل ال
مليار دج وهذا راجع للتحسن الكبري يف أسعار احملروقات، إال أهنا عادت لالخنفاض مرة أخرى   4184.3بـ  2012أعلى قيمة هلا سنة 

مليار دج وذلك راجع إىل اخنفاض كميات اإلنتاج من النفط بسبب قلة االكتشافات اجليولوجية  3678.1حيث قدرت بـ  2013يف 
 ا العمليات اإلرهابية بعني أميناس بوالية إليزي اليت أدت بالشركات األجنبية إىل التوقف املؤقت عن اإلنتاج.وكذ

إىل ما  2016و  2015لتصل سنيت  2014مليار دج يف  3388.5تواصل اخنفاض حصيلة إيرادات احملروقات حيث قدرت بـ    
ايل ويرجع ذلك إىل أزمة اخنفاض أسعار البرتول وتبعا لذلك اخنفضت نسبة مليار دج على التو  1781.1مليار دج و  2373.5قيمته 

 (. 2013يف  % 61.7) 2016يف   % 34.8مسامهة اجلباية البرتولية من جمموع  اإليرادات إىل 

ثري حتت تأ 2017مليار دج سنة  2372.5إىل  2016مليار دج يف  1781.1منتقلة من  2017ارتفعت إيرادات احملروقات يف    
، كما عرفت إيرادات احملروقات خالل هذه 2017التحسن النسيب لسعر برميل النفط والتطور اإلجيايب لكميات احملروقات املصدرة يف 

 . % 38.3السنة نسبة إىل إيرادات املوازنة الكلية تزايدا لتبلغ 
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أي ما  2000مليار دج سنة   364.9نتقلت من شهدت اإليرادات خارج احملروقات تطورا ملحوظا إذ ا إيرادات خارج احملروقات: -
واستمرت يف االرتفاع لتصل إىل  % 31.3وهي متثل ما نسبته  2003مليار دج يف  616.4من اإليرادات الكلية إىل  % 23.1نسبته 
بتطور الضرائب ويفسر هذا األداء اجليد  % 23، بينما تراجعت مسامهتها يف اإليرادات اإلمجالية إىل 2006مليار دج سنة  840.5

اخلاصة بالتجارة كما ارتفعت حصيلة الرسوم اجلمركية وضريبة القيمة املضافة على الواردات نتيجة حترير التجارة اخلارجية، كما اجتهت 
الضرائب حنو االرتفاع وذلك نتيجة التدابري املتخذة ضمن برنامج التصحيح اهليكلي الذي جاء فيه رفع معدل الضريبة على الدخل 

مجايل، إضافة إىل اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة يف حماربة الغ  والتهرب الضرييب وعصرنة اإلدارة اجلبائية، وكذا حتسن الوضعية اإل
املالية للمؤسسات التابعة للقطاع اخلاص بفعل تشجيع الدولة له وبالتايل ارتفاع حصيلة الضريبة على أرباح الشركات، استمر ارتفاع 

مليار  2155مث  2010مليار دج يف  1487.8إىل  2007مليار دجج سنة  883.1ارج احملروقات حيث انتقلت من اإليرادات خ
مليار دج، هذا التطور راجع إىل حتسن االيرادات اجلبائية العادية وذلك لعدة عوامل  2349.9بـ  2014، وقدرت سنة 2012دج يف 

الذي تولد على الزيادات املعتربة يف أجور الوظيف العمومي، باإلضافة إىل ما  IRG نذكر منها زيادة ناتج الضريبة على الدخل اإلمجايل
 .شاهدته هذه الفرتة من منو يف فاتورة الواردات اليت انعكست إجيابيا على احلصيلة املالية للرسم على القيمة املضافة بالنسبة للواردات

كما شهدت نسبة مسامهتها يف إمجايل اإلرادات تطورا ملحوظا حيث قدرت يف واصلت اإليرادات خارج احملروقات مسارها التصاعدي،     
، و يف سنة % 65.1بنسبة مسامهة  2016مليار دج يف  3329ومبلغ  % 53.4مليار دج بنسبة مسامهة  2729.6بـ  2015
خاصة بعد االرتفاع  % 61.6مليار دج بينما اخنفضت حصيلتها  يف اإليرادات الكلية إىل  3810.3ارتفعت حصيلتها إىل  2017

ارتفاع  القوي يف إيرادات احملروقات إذ يعود هذا االرتفاع خصوصا إىل اإليرادات غري الضريبية املتمثلة يف جمملها يف أرباح بنك اجلزائر وكذا
تقتطع من املصدر وارتفاع اإليرادات  الضريبية بفعل االرتفاع يف الضريبة املباشرة على املداخيل واألرباح خصوصا على  األجور اليت 

 الضرائب على السلع واخلدمات.

وذلك باستثناء  2012 -2000من خالل اجلدول نالحظ أن اإليرادات العامة عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة  اإليرادات العامة: -
ستمرت يف الزيادة ، وا2006مليار دح سنة   3639.5إىل  2000مليار دج سنة  1578.1إذ انتقلت من  2010و  2009سنيت 

مليار دج وهذا  3676اخنفضت اإليرادات العامة بقوة قدرت بـ  2009مليار دج ويف سنة  5111مبلغ  2008حيث بلغت سنة 
 مليار دج. 4392.8أين بلغت  2010راجع الخنفاض كبري يف حصيلة اجلباية البرتولية لتعاود االرتفاع جمددا سنة 

وترجع هذه الزيادة يف  2011مليار دج يف  5790.1مليار دج مقابل  6339.3مستوى  2012 بلغت إيرادات املوازنة يف سنة   
فقد  2016إىل  2013اإلرادات العامة إىل ارتفاع أسعار احملروقات وكذا ارتفاع حصيلة اجلباية العدية، أما خالل الفرتة املمتدة من 

مليار دج مقابل  5103.1قدرت اإلرادات العامة بـ  2015 ، ففي 2014عرفت اإليرادات  العامة اخنفاضا زادت حدته بعد 
على التوايل، نتج هذا االخنفاض املعترب يف إمجايل إيرادات املوازنة كليا عن  2014و  2013مليار دج سنيت  5738.2و  5940.9

  .2014االخنفاض يف اإليرادات احملروقات بسبب اهنيار أسعار البرتول بداية النصف الثاين من سنة 

مليار دج لفضل االرتفاع القوي يف اإليرادات الضريبية اليت عوضت االخنفاض  5110.1مبلغ  2016بلغت إيرادات املوازنة سنة    
إىل ارتفاع معترب يف إيرادات  املوازنة أين بلغت  2017الكبري يف إيرادات احملروقات، وقد أدى التحسن النسيب لسعار احملروقات يف سنة 

 دج. مليار 6182.8
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 : 2017 -2000ثالثا ــ تطور رصيد املوازنة العامة يف اجلزائر للفرتة 

لقد أدى التوسع الكبري يف اإلنفاق العمومي إىل اتساع الفجوة بني نفقات الدولة وإيراداهتا، ما انعكس بشكل واضح على توازن     
د البرتولية يف الدائرة االقتصادية، جتنبا للضغط النقدي الناجم عن إغراق املوازنة، وذلك رغم السياسة اإلمنائية احلذرة الدولة عند ضخ املوار 

السوق الوطنية بالنقد يف ظل الطاقة االستيعابية لالقتصاد لكن رغم جهود الدولة املتواصلة يف تطبيق السياسات اإلصالحية فقد ظل 
د انعكس ذلك على  رصيدها الذي يعرب عنه بالفرق بني (، وق162، صفحة 2017اختالل املوازنة واضحا لفرتة زمنية طويلة )رقوب، 

 اإلرادات العامة والنفقات العامة، وميكننا تقدير رصيد املوازنة العامة للدولة من خالل اجلدول التايل: 

 .2017-2000(: تطور رصيد املوازنة العامة يف اجلزائر للفرتة 03اجلدول رقم )

 البيان           

 السنة

 احلالة رصيد املوازنة العامة*  اإليرادات العامة مةالنفقات العا

 فائض 400 1578.1 1178.1 2000

 فائض 168.9 1489.9 1321 2001

 فائض 52.5 1603 1550.5 2002

 فائض 276.2 1966.4 1690.2 2003

 فائض 331.4 2223.2 1891.8 2004

 فائض 1024.9 3076.9 2052 2005

 ضفائ 1186.5 3639.5 2453 2006

 فائض 571.4 3679.9 3108.5 2007

 فائض 920 5111 4191 2008

 عجز - 570.3   3676 4246.3 2009

 عجز - 74.1 4392.8 4466.9 2010

 عجز - 63.5 5790.1 5853.6 2011

 عجز - 718.8 6339.3 7058.1 2012

 عجز - 151.2 5940.9 6092.1 2013

 عجز - 1257.3 5738.4 6995.7 2014

 عجز - 2553.2 5103.1 7656.3 2015

 عجز - 2187.3 5110.1 7297.4 2016

 عجز - 1206.5 6182.8 7389.3 2017

 * ،على التوايل) بالتصرف(.)2004،2008،2013،2017من إعداد الباحثتني باالعتماد على: بنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي اجلزائري تقارير ملختلف السنوات  املصدر:
 ملوازنة العامة باحتساب مدخرات صندوق ضبط اإليرادات(.رصيد ا

، نتيجة التحسن 2000مليار دج سنة  400قد حقق رصيدا موجبا قدر بـ من خالل اجلدول السابق نالحظ أن رصيد املوازنة     
مليار دج للربميل وهو ما أدى إىل ارتفاع حصيلة إيرادات اجلباية البرتولية،  28.5امللحوظ يف أسعار النفط اليت بلغ متوسط الربميل فيها 

مليار دح على التوايل ويظهر تراجع فائض يف  52.5و  168.9فوائض يف رصيد املوازنة العامة بقيمة  2002و 2001وسجلت سنيت 
 إىل تزايد اإلنفاق العام والذي وجه ملشروع دعم اإلنعاش االقتصادي.  2002سنة 

 1186.5لينتقل إىل  2003مليار دج يف  276.2حتسنا مستمرا يف رصيد املوازنة العامة، اين بلغ  2006- 2003شهدت الفرتة    
ر ذلك إىل ارتفاع حصيلة اإليرادات العامة السيما اجلباية البرتولية وذلك بالرغم من االرتفاع اجلوهري يف ، ويفس2006مليار دج سنة 

 نفقات التسيري والتجهيز.
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مليار دج بسبب الزيادة الكبرية للنفقات العامة، بينما شهدت سنة  571.4تراجعا يف رصيد املوازنة، حيث بلغ  2007عرفت سنة    
نقطة التحول  2009مليار دج وهذا بالرغم من ارتفاع وترية اإلنفاق كانت سنة  920رصيد املوازنة العامة إذ قدر بـ  ارتفاعا يف 2008

اض يف رصيد املوازنة، فبعد األزمة املالية العاملية، شهد العامل ركودا اقتصاديا واخنفض الطلب العاملي على النفط وهو ما أدى  إىل اخنف
 . 2009مليار دج سنة  -570.3ر على إيرادات اجلباية البرتولية، وبالتايل شهدت عجزا كبريا قدر بـ أسعاره، الشيء الذي أث

 74.1ومع االرتفاع احملسوس ألسعار النفط ارتفعت معها إيرادات اجلباية البرتولية، وهو ما أدى إىل اخنفاض العجز املوازين ليصل إىل    
 لى التوايل.ع 2011و  2010مليار دج سنيت  -63.5و  –

أدت االرتفاعات احلادة للنفقات العامة إىل تزايد العجز املوازين بشكل   2012بالرغم من استقرار أسعار النفط عند مستوى مرتفع يف   
ارتفع  2014مليار دج، ويف سنة  -151.2حيث قدر بـ  2013، بينما اخنفض يف 2012مليار دج يف   - 718.8كبري أين بلغ 
مليار دج بفعل  -2553.2أين بلغ  2015مليار دج وارتفع أكثر يف  -1257.3بشكل كبري جدا حيث وصل إىل  العجز املوازين

، باإلضافة إىل االرتفاع الكبري للنفقات العامة يف ظل استمرار الدولة يف تطبيق 2014اخنفاض أسعار النفط بداية من النصف الثاين من 
مليار دج  - 2187.3إىل ما مقداره  2016لنهوض باالقتصاد الوطين، تراجع العجز قليال سنة سياسة الربامج التنموية اليت هتدف إىل ا

 نتج الرتاجع الطفيف للعجز يف هذه السنة يف جممله عن اخنفاض النفقات العامة.

عترب يف العجز مليار دج نتج هذا االخنفاض امل – 1206.5فقد تقلص عجز رصيد املوازنة بشكل معترب ليبلغ  2017أما يف سنة   
 املوازين عن االرتفاع إيرادات املوازنة بفعل التحسن النسيب ألسعار النفط.

نفقات ومما سبق تبني لنا أن رصيد املوازنة العامة يف اجلزائر يتأثر بتغريات أسعار النفط وذلك من خالل العالقة اليت تربطه باإليرادات وال   
ا أسعار النفط أدى ذلك إىل زيادة إيرادات اجلباية البرتولية وبالتايل إيرادات املوازنة العامة ومنه العامة، فخالل الفرتات اليت ارتفعت فيه

 حتقيق رصيد موجب، بينما تراجعت أسعار النفط يف السنوات األخرية أدت إىل تفاقم العجز املوازين.

 اجلزائر يعود لعدة أسباب ومن بينها ما يلي: إن تفاقم العجز املوازين يف  رابعا ــ أسباب العجز املوازين يف اجلزائر:

  صعوبة التحكم يف حجم النفقات العامة  اليت تزداد تضخما سنة بعد أخرى، مما يستلزم إعادة النظر يف جناعتها وذلك أن
من الشفافية تسيري األموال العمومية بصفة عقالنية يفرض حتما تسيريا أكثر عقالنية يساهم يف حتسني الفعالية وإضافة املزيد 

 على النفقات العامة والسيما نفقات التجهيز.

  اعتماد املوازنة العامة على عائدات اجلباية البرتولية لتمويل العجز، وهي إيرادات غر عادية بالنظر ملا يتميز به هذا املصدر
 ادات اجلباية البرتولية.من حساسية عاملية ملا حيدث يف السوق العاملية من تقلبات متس سعر الربميل وتنعكس على إير 

 .ضعف حصيلة اجلباية العادية لعدة أسباب تضعف من كفاءة النظام الضرييب 

  ثقل عبء الديون العمومية على املوازنة العامة للدولة مما زاد من تفاقمها كون السياسة املالية والسياسة النقدية يف اجلزائر
 ، وينجر عن ذلك حتما اندماج خدمة املديونية بشكل قوي يف املوازنةتشكالن املصادر الرئيسية لتمويل النشاط االقتصادي

 . (149-148، الصفحات 2004)لعمارة ، 
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 .تنامي عدد السكان وتوسع الدولة يف توفري احلاجيات األساسية للمواطنني 

 .االعتماد على أوعية ضريبية غري مستقرة 

 يف األوعية الضريبية. كثرة اإلعفاءات واملزايا الضريبية دون أن يقابلها توسع 

 .ارتفاع درجة التهرب الضرييب نتيجة توسع االقتصاد املوازي 

  ( 320، صفحة 2019)بن دعاس ،  اخنفاض قيمة العملة وتدهورها نتيجة االسترياد املكثف. 

 بينها ما يلي:  للعجز املوازين آثار عديدة على االقتصاد الوطين من خامسا ــ أثر العجز املوازين على االقتصاد الوطين:

ميكن تفسري اتساع العجز املوازين يف اجلزائر نتيجة لزيادة النفقات العامة بسبب توسع أثر العجز املوازين على امليزان التجاري:  -1
 اإلنفاق العام الذي شهدته اجلزائر من خالل خمتلف الربامج التنموية، وباعتبار أن مستوى النفقات العامة ارتفع سينخفض مستوى
االدخار العام وهذا ما شاهدته األعوام األخرية من تآكل مدخرات صندوق ضبط اإليرادات اجلزائري الذي كان مصدر أمان لسد العجز 

فض املوازين مما يؤد إىل ارتفاع سعر صرف العملة احمللية مقابل العمالت األجنبية وبارتفاع سعر صرف العملة احمللية تزداد الواردات وتنخ
وبالتايل يتشكل عجز يف امليزان التجاري ومنه يف ميزان املدفوعات وهو تفسري يقرتب إىل حد بعيد إىل وجهة النظر الكينزية الصادرات 

 . (264، صفحة 2018)متار،  حول العجز التوأم، فميزان املدفوعات يتأثر هو اآلخر بتقلبات أسعار النفط

حيث عملت  2015ع العجز املوازين الدولة إىل اتباع سياسة مالية انكماشية منذ دف أثر العجز املوازين على االستثمار املباشر: -2
ثمار على ترشيد اإلنفاق العام والذي من بني أهم نقاطه إعطاء األولوية لالستثمار يف املشاريع األساسية ذات األمهية البالغة وإلغاء االست

ء مركبات رياضية ضخمة أو االستثمار يف حمطة للطاقة أفضل من استرياد أدوات يف املشاريع األقل أمهية مثال: بناء مستشفى أفضل من بنا
 ترفيهية ، إضافية إىل ذلك جتنب اإلنفاق على االستثمارات غري املنتجة اليت ال تعود بالنفع على اجملتمع واالقتصاد الوطين ككل، واليت

ألف متفرج يف مدينة صغرية ال  100املكلفة فبناء مركب رياضي يسع لتكون إنتاجيتها ضعيفة كاملشاريع املظهرية واالحتفاالت الضخمة 
وميكننا القول أن العجز املوازين يؤدي إىل اخنفاض نسبة  ،(115)كزيز و خمتار ، صفحة ألف نسمة يعد إهدار للمال العام  60يزيد سكاهنا عن 

 االستثمارات املباشرة.

حيث أنه كلما زاد االقرتاض احلكومي كلما دفع ايل على االستثمار يف األوراق املالية: أثر العجز املوازين على سعر الفائدة وبالت -3
على  ذلك سعر الفائدة إىل االرتفاع نتيجة للطلب املتزايد على األموال يف اجملتمع، وال شك أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إىل نتائج سلبية

السبب الرئيسي ملعظم قرارات االستثمار فإذا توقع املستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة يعين  عمليات االستثمار يف اجملتمع، ويعد سعر الفائدة
أنه جيب على املستثمر أن يبتعد عن األوراق املالية طويلة األجل ذات العائد الثابت، وعلى العكس إذا كان من املتوقع اخنفاض أسعار 

، ومبا أن االقتصاد يعاين من حالة عجز فإن (186-185، الصفحات 2011)حمب خلة،  اق املاليةالفائدة فإن األمر يعين بالضرورة اقتناء تلك األور 
أسعار الفائدة ترتفع نتيجة االقرتاض احلكومي لتمويل العجز مما يؤدي إىل اخنفاض االستثمار يف األوراق املالية طويلة األجل نتيجة 

 لتخوف املستثمرين من اخلسارة.

: دفع العجز املوازين الدولة إىل ختفيض دخول األفراد يف إطار ترشيد اإلنفاق العام وذلك  على دخول األررادأثر العجز املوازين -4
 . IRGبالرفع من الضريبة على الدخل اإلمجايل 
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ائب ورسوم أدى العجز املوازين إىل زيادة إيرادات الدولة عن طريق فرض ضر  أثر العجز املوازين على اإليرادات والنفقات العامة: -5
ق جديدة أو الرفع من معدالهتا، اللجوء إىل االقرتاض العام...اخل، أما النفقات العامة فتعرف اخنفاض يف إطار اتباع سياسة ترشيد اإلنفا

 العام.

ة تقشفية مست : أدى العجز املوازين إىل ارتفاع معدالت البطالة نتيجة لتبين اجلزائر لسياسأثر العجز املوازين على البطالة والفقر -6
سياسة التوظيف املتبعة، فأغلب املناصب اليت مت فتحها هي مناصب مؤقتة  وليست دائمة، كما أن أغلب املناصب تركزت يف قطاع 

، الصفحات 2017)حيدوشي و وعيل ،  اخلدمات واالتصال دون القطاعات اهلامة األخرى لذلك تباينت نسبة امتصاص البطالة بني قطاعات االقتصاد

 ، وارتفاع معدالت البطالة يؤدي إىل ارتفاع نسبة الفقر نتيجة النقطاع مصادر الدخل.(133-332

إن عملية طباعة نقود جديدة دون أن يكون هلا غطاء يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار أثر العجز املوازين على التضخم:  -7
عى الستعادة  جزء من الكتلة النقدية وامتصاصها لضبط التضخم فإن وبالتايل حدوث تضخم، فبعد أن كان بنك اجلزائر يقوم مبس

مر عمليات طبع املزيد من النقود لتغطية العجز املوازين نتج عنها زيادة املعروض نقدي دون أن يقابله زيادة موازية يف السلع واخلدمات األ
( .238، صفحة 2014وازنة العامة للدولة يف ظل أزمة اهنيار أسعار النفط، دراسة حالة اجلزائر، )كزيز و خمتار ، آليات سد عجز امل الذي أدى إىل ارتفاع معدالت التضخم

 

  2017-2016سادسا ــ بعض االصالحات الضريبية املتخذة ملعاجلة العجز املوازين من خالل القوانني املالية

مة للدولة، وعليه سارعت احلكومة إىل اختاذ حزمة من التدابري أدت األزمة النفطية الصارمة إىل اخنفاض حاد يف إيرادات املوازنة العا   
واإلجراءات هتدف إىل حتسني مردودية خمتلف مداخيل اجلباية العادية من خالل الرفع من معدالت بعض الرسوم احلالية واستحداث رسوم 

 األسر لتعويض تراجع مداخيل اجلباية البرتولية.جديدة تؤثر على األسعار لضمان ترشيد أمثل لالستهالك من قبل األعوان االقتصاديني و 

جمموعة من اإلجراءات متمثلة يف فرض  2016: تضمن قانون املالية لسنة 2016اإلجراءات اليت جاء هبا قانون املالية لسنة  - 1
 ضرائب ورسوم هبدف خلق موارد إضافية ملوازنة الدولة، ومن بينها جند ما يلي: 

من املبلغ  % 2من املبلغ املفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع املياه يف واليات مشال البالد،   % 4صاد املياه حدد بـ فرض رسم إتاوة اقت أوال:
 (. 60املفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع املياه بالنسبة لواليات جنوب البالد )املادة 

لتابعة لقطاع الصناعة التقليدية، حيدد مبلغها على النحو تنشأ إتاوة شهرية خاصة بتأجري الورشات لفائدة احلرفيني داخل اهليئات ا ثانيا:
 (.49التايل )املادة 

 ( :9زيادات يف تعريفة القسيمة السنوية للسيارات كما يلي )املادة  ثالثا:

ج، د 1000و   2000ارتفاع قسيمة السيارات السياحية ألقل من ثالث سنوات حبيث ترتاوح ما بني  بالنسبة للسيارات السياحية: -أ
 10إىل  6سنوات، سيارات سياحية  يزيد عمرها بني  6إىل  3دج لسيارات يرتاوح عمرها ما بني  6000دج و  1500وما بني 

 دج. 3000و  500سنوات ترتاوح ما بني  10دج، أما السيارات اليت يزيد عمرها عن  4000و  1000سنوات ترتاوح ما بني 

سنوات فتقدر تعريفة  5طن اليت ال يزيد عمرها عن   2.5ذات محولة تصل لـ ستغالل: بالنسبة للمركبات النفعية املخصصة لال -ب
 2.5دج ، بالنسبة للمركبات اليت تزيد محولتها عن  3000سنوات فتقدر قسيمتها بـ  5دج، أما اليت تزيد عن 6000قسيمتها السنوية بـ 
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دج 5000سنوات فتقدر بـ  5دج أما اليت تزيد عن  12000 سنوات فتقدر قسمتها بـ 5طن اليت ال يزيد عمرها عن  5.5طن حىت 
دج، أما اليت يزيد  18000سنوات فتقدر بـ  5طن اليت ال يزيد عمرها عن   5.5،وبالنسبة للمركبات النفعية  اليت يزيد محولتها عن 

 دج. 8000سنوات فتقدر ب 5عمرها عن 

 (.15زنة العامة للدولة )املادة تأسيس رسم على املنتوجات البرتولية لصاحل املوا رابعا:

إىل حتسني  2017: هتدف التدابري التشريعية املدرجة يف قانون املالية لسنة 2017اإلجراءات اليت جاء هبا قانون املالية لسنة  - 2
اءات اليت جاء هبا مستوى اإليرادات اجلبائية، حيث مت إقرار حزمة من الرسوم والضرائب والرفع من بعضها و فيما يلي عرض ألهم اإلجر 

 .2017قانون املالية 

دج للرت مازوت واألنواع الثالثة، و يصبح الرسم على  3إىل  1زيادة يف أسعار املنتجات البرتولية من  2017تضمن قانون املالية  أوال:
لرسم على البنزين العادي إىل ، وينتقل ا2016دج/ل عام  6دج/ل عوضا عن  9املنتجات البرتولية بالنسبة للبنزين املمتاز وبدون رصاص 

، يف حني أن املازوت انتقلت الزيادة إىل 2016دج يف  5دج /ل عن  8، و ينتقل الرسم على البنزين العادي إىل 2016دج/ ل عام  8
 14.11دج / ل )+  32.47، وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل من  2016دج عام  1دج / ل عوض عن  2
(، و فيما خيص البنزين دون رصاص 2016مقارنة بـ  % 12.94دج/ ل )+ 35.49( والبنزين املمتاز إىل 2016مقارنة بالسعر يف  %
 (.28( )املادة % 7.85دج/ ل )+ 20.23( واملازوت إىل % 13.08دج / ل ) 35.08إىل 

 19إىل  % 17القيمة املضافة، حيث  املعدل العادي من  رفع معدل الرسم اإلجراءات املتعلقة  بالرسم  على القيمة املضارة: ثانيا:
 (.26و   24)املادة  % 9إىل  % 7كما ينتقل املعدل املخفض لقائمة من املنتجات من   %

 8يسمح بتسليم جواز السفر البيومرتي يف آجال أقصاها  2017مت إدراج إجراء مستعجل يف قانون املالية  ثالثا: جواز السفر البيومرتي:
صفحة،  28دج بالنسبة لدفرت  6000صفحة و  48دج بالنسبة لدفرت  25000م من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة أيا

و يف حالة فقدان جواز السفر سواء كان عادي أو بيومرتي، فإن استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع بـ 
 دج على شكل طابع جبائي. 1000

 % 5عن التنازل مبقابل على العقارات املبنية و احلقوق التابعة مبعدل تأسيس ضريبة على الدخل اإلمجايل لفوائض القيمة الناجتة  ا:رابع
بالنسبة لفوائض القيمة للعقارات  % 100حمررة من الضريبة بعد تطبيق ختفيض حسب مدة االحتفاظ بالعقار، حدد هذا التخفيض بـ 

 (.03و  02سنوات فأكثر ) املادة  10احملتفظ هبا ملدة 

على السلع األخرى، كاملواد الكمالية   %30رفع الرسم الداخلي على االستهالك إىل  خامسا: الرسم الداخلي على االستهالك:
ادة )امل 3سم 3000وتقل عن  3سم 2000والسيارات الفاخرة على غرار املركبات جلميع التضاريس وذات األسطوانة كبرية السعة تفوق 

28.) 

ختضع املداخيل املتأتية من اإلجيار املدين  5: حسب املادة سادسا: الضرائب على الدخل العقاري للملكيات البنية وغري املبنية املؤجرة
وحتتسب هذه النسبة من مبلغ اإلجيار  %7ألمالك عقارية ذات استعمال سكين للضريبة على الدخل اإلمجايل للنسب التالية :نسبة 

وحتتسب هذه النسبة من مبلغ اإلجيار  % 10يل بالنسبة للمداخيل  املتأتية من إجيار السكنات ذات االستعمال اجلماعي ،نسبة اإلمجا
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وحتتسب هذه النسبة من مبلغ اإلجيار اإلمجايل  % 15اإلمجايل للمداخيل املتأتية من إجيار السكنات ذات االستعمال الفردي ،نسبة 
 ية من إجيار احملالت ذات االستعمال التجاري أو املهين، كما يطبق هذا املعدل على العقود املربمة مع الشركات. بالنسبة للمداخيل املتأت

 (.92على املنتجات الصيدالنية اخلاضعة للتسجيل )املادة  ررع تسعرية املراقبة والتحليل واخلربة: سابعا

قة برخص البناء وشهادات املطابقة، السيما على املباين التجارية والصناعية املتعلالررع من تسعرية الرسم على الرخص العقارية  ثامنا:
دج بالنسبة  7500 –دج  3000دج  حاليا إىل النطاق  5000 –دج  1875وهبذا ينتقل سعر رخصة البناء من نطاق السعر 

ات التجارية والصناعية، دج بالنسبة للبناي 225000 –دج  75000دج إىل  150000 –دج  50000للبنايات السكنية ومن 
دج بالنسبة للبنايات السكنية  18000 –دج  1500دج إىل نطاق  12000 -1000وبدورها ترتفع شهادات املطابقة من نطاق 

 (.75دج للبنايات التجارية والصناعية )املادة  30000 –دج  9000دج إىل  20000 –دج  6000ومن 
 

III- اخلالصة: 

مرا يف موازنتها العامة نتيجة الخنفاض أسعار النفط، باإلضافة إىل جمموعة من العوامل املؤثرة يف جانيب لقد عرفت اجلزائر عجزا مست
 النفقات العامة و اإليرادات العامة ،وعلى ضوء ما مت تناوله يف هذه الورقة البحثية توصلنا اىل النتائج التالية:

ات العامة و النفقات العامة أي أنه انعكاس لعدم قدرة اإليرادات العامة على العجز املوازين هو عبارة عن الفرق السالب بني اإليراد -
 تغطية النفقات العامة.

 تعددت األسباب الكامنة وراء حدوث العجز املوازين فهناك ما تتعلق بنمو النفقات العامة و أخرى تتعلق برتاجع االيرادات العامة.  -

يف اجلزائر إىل اإلفراط يف حجم اإلنفاق العام و عدم العقالنية يف توزيعه باإلضافة إىل  يرجع السبب الرئيسي يف حدوث العجز املوازين -
حمدودية اإليرادات العامة نظرا العتمادها بشكل كبري على عائدات البرتول و الذي يتميز بالتذبذب املستمر يف أسعاره و هو ما يؤثر 

 سلبا على رصيد املوازنة.

ملقصود من أجل تلبية احتياجاهتا املتمثلة يف املشاريع التنموية و تسوية هذا العجز عن طريق صندوق اعتماد اجلزائر على العجز ا -
ضبط اإليرادات، فهو يلعب دورا كبريا يف تسوية وضعية املوازنة العامة للدولة و استهالك الدين العام فلقد استطاعت اجلزائر من 

 خالل الفوائض املالية التسديد املسبق لديوهنا.

 بناء على ما مت تقدميه من نتائج، ارتأينا إىل تقدمي جمموعة من االقرتاحات ميكن ذكرها يف النقاط التالية:   

ترشيد اإلنفاق احلكومي خاصة فيما يتعلق بسياسة الدعم وحتديد الفئات املستفيدة منه وإعادة توجيه النفقات العامة للقطاعات  -
 املنتجة.

 ي و االستثمارات احمللية من لزيادة الصادرات و التقليل من الواردات.تشجيع وتطوير املنتوج احملل -

 تطوير وتفعيل جهاز إدارة الضرائب وتشجيع الثقافة الضريبية و تنويعها . -
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 العمل على حتويل كافة التعامالت من الورقية إىل االلكرتونية للتقليل من اإلنفاق يف القطاع احلكومي. -

لوطين من أجل تعدد مصادر متويل اإليرادات العامة خارج احملروقات عن طريق االستثمار يف القطاعات العمل على تنويع االقتصاد ا -
الراكدة كالصناعة، الفالحة و السياحة بإقامة شراكة بني الدولة و القطاع اخلاص مما يؤدي إىل زيادة اجلباية العادية، معدل النمو 

 يرتفع و بالتايل توفر وظائف جديدة.

 ات وأدوات التمويل اإلسالمي أصبح ضرورة حتمية يف ظل العجز املستمر.تبين آلي -

ترسيم سوق الصرف املوازي عن طريق منح تسهيالت لألفراد الراغبني يف إقامة مكاتب للصرف مع فرض جباية ،وهبذا احلكومة تربح  -
 جباية جديدة و تتحكم يف سعر الصرف.

إىل استثمارات ميكن من االستغناء متاما عن اجلباية العادية لصاحل الفئات اهلشة املتمثلة إنشاء بنك وطين للزكاة فبتفعيل أصول الزكاة  -
 من إيرادات املوازنة. %30يف التحويالت االجتماعية و اليت تشكل عجز يف املوازنة العامة حبيث تقدر نسبتها ب 

الغرامة و احلبس و بذلك تستفيد الدولة من مورد فرض جباية على التهرب الضرييب عن طريق فرض ضريبة على املهرب إضافة إىل  -
 جديد.

 واملراجع: اإلحاالت -

 االسكندرية ،مصر: دار الفكر اجلامعي. االثار االقتصادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه االسالمي واالقتصادي والوضعي.(. 2010ابراهيم متويل إبراهيم حسن املغريب. )ــ  1

 : كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.3جامعة اجلزائر  (.2012-1989أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر)(. 2014/2015أمحد ضيف. )ــ  2

(. )كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 2016-1990بني عجز املوازنة وامليزان التجاري يف اجلزائر للفرتة ) toda-yamamoto(. اختبار سببية 2018مني متار. )جوان, ــ  3
 (.9)العددجملة الدراسات املالية ،احملاسبية واالدارية،اجلزائر، احملرر(  2التسيري، جامعة البليدة 

 )اإلصدار الطبعة األوىل(. اجلزائر: جسور للنشر والتوزيع. األزمة واحلل-هناية الريع (. 2015بشري مصيطفى. )ــ  4

 االسكندرية ،مصر: دار الفكر اجلامعي. اهلندسة املالية :االطار النظري والتطبيقي ألنشطة التمويل واالستثمار.(. 2011فيق حمب خلة. )تو ــ  5

 اجلزائر: دار الفجر للنشر والتوزيع. منهجية امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر.(. 2004مجال لعمارة . )ــ  6

 )اإلصدار الطبعة االوىل(. عمان االردن: دار صفاء للنشر والتوزيع. املالية العامة )من منظور إسالمي((. 2010د حسني الوادي، و ابراهيم خريس. )حسني حممد مسحان، حممو ــ  7

ر الوطين حول احلوكمة والرتشيد االقتصادي ورهان اسرتاتيجي مداخلة يف املؤمت(. ترشيد االنفاق العام ومعاجلة العجز يف املوازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسالمية. 2016رفيق شرياق. )ــ  8
 (. الوادي ،اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.4)صفحة ص  لتحقيق التنمية يف اجلزائر

،اجلزائر، 01كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف (. )2016-2000(. قراءة يف تطور العجز املوازين وأساليب متويله يف اجلزائر)2019زهري بن دعاس . )ــ  9
 (.2)العدد 11جملة آفاق علمية، اجمللد احملرر( 

 )اإلصدار الطبعة الثانية(. عمان، االردن: دار ثراء للنشر والتوزيع. املالية العامة والقانون املايل والضرييب(. 2009عادل، فليح العلي. )ــ  10

سيري ،املركز (. أثر املوارد املالية النفطية على املتغريات االقتصادية الكلية لالقتصاد اجلزائري. )كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت2017عاشور حيدوشي ، و ميلود وعيل . )جوان, ــ  11
 (.5)العددجملة ميالف للبحوث والدراساتاجلامعي عبد احلفيظ بوا لصواف، احملرر( 
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)العدد 22جملة آفاق االقتصادية، جملد . 1997-1980(. الدين العام الداخلي وعجز املوازنة العامة االردنية : دراسة حتليلية للفرتة 2001عبد اللطيف ماجد، و مأمون دقامسة. )ــ  12
87.) 

 )اإلصدار الطبعة الثالثة(. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية. تقييميةاملدخل اىل السياسات االقتصادية الكلية: دراسة حتليلية (. 2006عبد اجمليد قدي. )ــ  13

جامعة اجلزائر: كلية العلوم  (، قسم العلوم االقتصادية.2004-1990السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر )(. 2005/2006مسعود دراوسي . )ــ  14
 االقتصادية وعلوم التسيري.
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  ملخص:
أثر صناديق الثروة السيادية يف متويل العجز املوازين يف الدول العربية كآلية استثمار متلكها احلكومات لتوظيفها ألغراض مالية هتدف هذه الدراسة إىل تبيان  

يف الدول البرتولية بني قيم املوازنات التقديرية و القيم احملصلة فعال و تعاجل هبا حاالت  باستخدام اسرتاتيجية استثمارية، وتتمثل مواردها يف فوائض عوائد النفط
 عجز املوازنة لتحقيق التوازن الكلي بني النفقات و االيرادات.

زين باستخدام موارد صندوق ضبط و االخنفاض املستمر ألسعار النفط اخلام قامت اجلزائر بتمويل العجز املوا 2014ومع بداية الصدمة البرتولية للعام    
مليار دج مما يرجح فرضية جعل الصندوق معدوما يف حال ما  740على احلد األدىن للصندوق  2016االيرادات خاصة بعد ختليها يف قانون املالية للعام 

 استمر اخنفاض أسعار النفط.
 ل، صندوق ضبط االيرادات.متوياديق ثروة استثمارية، عربية، صنعجز موازين، دول  الكلمات الدالة:

 JEL : 38, G89, H62Hتصنيف 

Abstract:  
This study aims to demonstrate the effect of sovereign wealth funds on financing the budget deficit 

in Arab countries as a mechanism for investment owned by governments to employ them for 
financial purposes by using an investment strategy, and their resources are consisted in surplus oil 

earnings in petroleum countries between the estimated budget values and the values actually 
collected and dealt with cases of budget deficit to achieve a total balance between expenses and 
revenues. 

At the beginning of the oil shock for the year of 2014 and the continuous decrease in crude oil 
prices, Algeria funded the budget deficit using the resources of the Revenue Adjustment Fund, 

particularly following it gave up in the Finance Law for the year 2016 to the minimum fund of 740 
billion DZD, which suggests the hypothesis of making the fund non-existent or nil in case of the 
low oil prices continue. 

Key- words: budget deficit, Arab countries, investment wealth funds, financing, revenue control 
fund. 

Jel Classification Codes : H62, H89, G38. 
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I-  : تمهيد  

شاط االقتصادي العاملي، و منها يعيش العامل يف ظل نظام رأمسايل متغري يتميز بكثرة األزمات املالية و تأثرياهتا السلبية على الن
إىل خمتلف  األزمة املالية العاملية األخرية اليت انتقلت من أزمة الرهن العقاري إىل املؤسسات االقتصادية بداية من أمريكا مث إىل أوروبا وصوال

رض و الطلب وجدت الدول النفطية دول العامل واليت تضرر منها االقتصاد احلقيقي، و نظرا العتماد االقتصاد الرأمسايل على قوى الع
نتيجة اخنفاض الطلب العاملي على النفط من الدول الصناعية املتأثرة بتداعيات األزمة  2014نفسها أمام صدمة برتولية مع مطلع العام 

مفاجئ وسريع يف أسعار املالية العاملية و الذي قابله فائض العرض مما أخلى بني موازين قوى العرض و الطلب األمر الذي صاحبه اخنفاض 
النفط، حيث وجدت الدول البرتولية نفسها أمام حتمية اجتماعات متكررة ألعضاء األوبك حول اجياد حل سريع هلذه الصدمة وذلك من 

اج خالل العمل على ختفيض االنتاج اليومي من النفط حىت تستقر األسعار و أمام تعنت السعودية ألسباب سياسية و استمرارها يف اإلنت
 اليومي أصبحت عودة األسعار إىل االرتفاع تأخذ وقتا.

و نظرا للعجز املوازين الذي تعاين من الدول البرتولية و منها الدول العربية أصبح البحث عن مصادر متويل ذلك العجز يعتمد 
ات، و اجلزائر كغريها من الدول النفطية على إيرادات صناديق الثروة السيادية لتغطية ذلك العجز و حتقيق التوازن بني اإليرادات والنفق

وجدت نفسا أمام حتمية االعتماد على مصادر صندوق ضبط االيرادات و ذلك بغرض ضبط النفقات و ترشيدها كحل ملواجهة العجز 
 املوازين الذي تعاين من جراء الصدمة البرتولية.

 اإلشكالية:-

توازن للموازنة العامة للدول اليت تعتمد عليها من خالل استغالل فوائض تقوم صناديق الثروة السيادية بدور كبري يف إعادة ال
حيث تتمثل مشكلة هذه املوازنة العامة مقارنة مبا مت التقدير له، و استخدامها يف تغطية حاالت العجز يف أوقات الصدمات البرتولية، 

 ية يف تغطية العجز املوازين.تأثري االعتماد على موارد صناديق الثروة السيادالدراسة يف معرفة مدى 

كيف ميكن أن تساهم صناديق الثروة السيادية يف تغطية العجز املوازين يف البلدان العربية وعليه انطلقنا من اإلشكال التايل: 
 وخاصة يف اجلزائر؟

 و ملعاجلة هذا االشكال قمنا بطرح التساؤلني التاليني ومها:

 يف اقتصاديات البلدان العربية؟ما هي مكانة صناديق الثروة السيادية -

 ما هي عالقة صناديق الثروة السيادية بتمويل العجز املوازين؟-

 فرضيات الدراسة:-

 ا من الفرضيتني التاليتني:نللخوض أكثر يف هذا املوضوع انطلق

عن البحبوحة املالية ألسعار  بداية نشأة صناديق الثروة السيادية كانت يف البلدان العربية، و استعملت يف ادخار الفائض الناتج-
 النفط و استعماهلا يف متويل حاالت العجز لتجنب القروض األجنبية؛



 

 

 (172-154ص  ص))حالة اجلزائر(   على متويل العجز املوازين  دراسة حتليلية ألثر صناديق الثروة السيادية يف الدول العربية 

& 

 (16-1)ص ص  

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي  
 

156 

تتمثل عالقة صناديق الثروة السيادية بتمويل العجز املوازين بعالقة طردية فكلما زادت حاالت العجز املوازين كلما وادت  - 
 استخدامات موارد هذه الصناديق.

 أمهية الدراسة:-

أمهية هذه الدراسة يف إظهار أمهية و مكانة صناديق الثروة السيادية يف متويل حاالت العجز اليت تعرفها بعض  تتمثل
جيات االقتصاديات العربية نتيجة الصدمة البرتولية لتجنب اللجوء إىل املصادر اخلارجية للتمويل، فزيادة النفقات العامة مرتبط بزيادة احلا

ما يتطلب زيادة موارد الدولة و منها االعتماد على هذه الصناديق كآلية استثمار فوائض املوازنة يف حالة األساسية للمواطنني و هو 
 األرباح.

 أهداف الدراسة:-

 تتجلى أهداف هذه الدراسة يف النقاط التالية:

 وازين؛حتديد أثر االعتماد على صناديق الثروة السيادية يف الدول العربية كمصدر متويل ذايت للعجز امل-

إظهار دور صناديق الثروة السيادية يف تقليص حاالت العجز املوازين الذي تعاين منه الدول البرتولية ومكانتها يف تقليص -
 الفجوة بني االيرادات العامة و النفقات العامة؛

 ة على املوازنة العامة للدولة.تبين اسرتاتيجية حوكمة صندوق ضبط االيرادات يف اجلزائر لتقليص األثر السليب للصدمة البرتولي- 

 منهجية البحث: -

اعتمدنا يف حبثنا هذا على املنهج التحليلي من خالل االعتماد على خمتلف االحصائيات العربية و اجلزائرية إلنتاج البرتويل يف ظل 
 صناديق الثروة السيادية. الصدمة البرتولية و حاالت العجز املوازين و حتليل كيفية تغطية هذا العجز باالعتماد على موارد

 و املخطط التايل يوضح عالقة صناديق الثروة السيادية بتقليص حاالت العجز املوازين.

 متويل العجز املوازين         أسباب العجز املوازين                                         

 صناديق الثروة السيادية                                اخنفاض أسعار النفط                                    

 زيادة النفقات العامة                                                            

 ثماراتاالست            اإليرادات                   عدم تنويع االيرادات العامة                                              

 الصدمات البرتولية

 

 

 العجز املوازين
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I.1-  2014واقع صناديق الثروة السيادية يف ظل الصدمة البرتولية: 
، و هي أخطر إىل أزمة مالية  2007من أزمة رهون عقارية اليت انفجرت العام  2008لقد تطورت األزمة املالية العاملية لسنة 

أزمة فقاعة القروض الرهينة الثانوية ذات اجلدارة االئتمانية املنخفضة يف الواليات  أمشل أزمة عرفها االقتصاد العاملي احلديث، فبعد انتشارو 
املتحدة األمريكية و صعوبة التحكم فيها انتقلت األزمة إىل املؤسسات االقتصادية و من مث إىل خمتلف اقتصاديات العامل لتمس بذلك 

 االقتصاد احلقيقي.

I.1-1- األسباب و التداعيات: بني 2014حتليل الصدمة البرتولية 
 األوبك منظمة أصبحت حبيث السوق آليات لتحكيم تكوينا يشهد العاملي البرتويل النظام بدأ 1986 لعام البرتوليةبعد الصدمة 

 الكافية الكميات بالكميات وإمداده لألسعار املعقول املستوى حيث من سواء إجيابية بطريقة العاملي االقتصادي النمو حلاجات ستجيب

 عنها نتج آسيا يف االقتصادي الكساد مواجهة يف حصصها بزيادة اخلاطئ القرار منها أخطاء عدة يف وقعت األوبك منظمة أن إال

 .1988دوالر للربميل الواحد سنة  13 ما إىل البرتول سعر اخنفاض

I.1-1-1- 2014بداية الصدمة البرتولية: 

 زيادة طريق عن السوق يف تتدخل بأن تقتضي واليت البرتول، أسعار لضبط بآلية العمل األوبك و مع بداية األلفية الثالثة بدأت

 دون السعر اخنفض كلما اإلنتاج حجم وختفيض للربميل $ 28 احملدد ب السقف مستوى السعر جتاوز كلما البرتول من اإلنتاج حجم

 ودخول 2003 عام للعراق األمريكية املتحدة الواليات لاحتال بسبب أخرى برتولية أزمة العامل ، و قد عرف$ 22 ب احملدد األدىن احلد
 $ 120 فاق أن إىل االرتفاع ليواصل 2006 سنة للربميل $ 65 ليبلغ البرتول سعر ارتفع مث االقتصادي، االستقرار عدم حالة يف نيجرييا

يف هناية السنة بسبب األزمة املالية  للربميل $ 33 يقارب ما إىل لينخفض السعر، هذا فيها بلغ اليت األوىل املرة وهي 2008 سنة للربميل
 عرفت كما العربية، الثورة بربيع يعرف ما بسبب 2011 سنة للربميل   $100 يقارب ما إىل لريتفع مرة أخرى إىل ما يقارب جمددا

ن النمو يف هذه الدول اعترب عامال أ حيث واليابان اهلند الصني، يف املتمثلة انتقالية لدول مسبوق غري اقتصاديا حتوال احلالية العشرية
  (24، ص2015.)أنيسة بن رمضان، خارجيا تسبب يف ارتفاع أسعار البرتول

كان حادًا ومؤملاً، حيث أظهرت بيانات حديثة تراجع قيمة   2014الرتاجع احلايل يف أسعار النفط واملستمر منذ صيف عام 
، قد تصل ارتفاع كبري يف عدد االستثمارات على أن أغلب التقارير الدولية تشري إىلعالوة  ،األموال املستثمرة يف تطوير حقول نفط جديدة

 (orld Bank, 2015, 155 ) 2020-2016 قيمتها إىل مئات املليارات من الدوالرات، ستكون يف الفرتة بني عامي

إن اخنفاض األسعار أسهم يف إضعاف ، فمثل اجلزائر بالنسبة للدول املنتجة وكثري منها يعتمد بشكل مفرط على عائدات النفط
 2016و  2015و هو ما حدث مع اجلزائر اليت قامت بتطبيق سياسة التقشف يف كل امليزانية املالية لسنة  اقتصاداهتا وتقليص موازناهتا

من عدم االستقرار وتسبب يف حالة  و اليت مست العديد من القطاعات بغرض وضع التوازن بني النفقات العمومية واإليرادات العمومية
بقاء سعر النفط عند مستويات أقل من اخلمسني دوالرًا للربميل لعدة سنوات سيزيد من الضغوط على املالية العامة ف قتصادي هلا،اال

 للجزائر وعلى سياستها املالية.
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I.1-1-2-  2014أسباب الصدمة البرتولية: 
من خالل  2016حىت  2014رض أسعار النفط خالل الفرتة سنقوم بع 2014قبل عرض أساب الصدمة البرتولية للعام 

 الشكل التايل:

 2014/2016: أسعار النفط خالل فرتة الصدمة البرتولية 01شكل رقم 

 
Source: https://blogs.worldbank.org consulté le 27/01/2020. 

ني العرض و الطلب العامليني، حيث كان إىل اتساع الفجوة ب 2016وحىت  2014و يرجع اخنفاض أسعار النفط خالل العام 
ماليني برميل يوميا مقابل الطلب الذي وصل إىل مليون برميل يوميا فزيادة املخزونات التجارية للدول الصناعية  3العرض يف حدود 

 وباألخص الواليات املتحدة األمريكية ساهم بشكل كبري يف تفاقم أزمة البرتول.

 إىل األسباب التالية: 2014رتولية للعام تعود أسباب الصدمة البو عليه 

  :حيث عملت جاهدة على ختفيض احلصص املشاركة هبا من طرف األعضاء من اهتمام األوبك باحلصص بدال من األسعار
خالل إدخال أطراف خارج األوبك، و ذلك من اجل ختفيف  مسؤولية حتمل األسعار من طرفها حسب حصتها يف السوق 

 العاملي للنفط؛

 بسبب اخنفاض  2015بداية من الربع الثالث من العام  %0.2فقد تراجع بنسبة ويات النمو االقتصادي العاملي: مست
 الطلب العاملي على النفط نتيجة ضعف النشاط االقتصادي يف الدول املستوردة للنفط؛

 :يتأثر بسعر الدوالر مما يرفع تكلفة هذه  و نظرا لكون السلع التجارية كالنفط تسعر بالبرتول فإن سعرها السوقي ارتفاع الدوالر
 املنتجات العاملية األمر الذي يقلل الطلب العاملي عليه مما يؤدي إىل ضغط على تراجع سعره؛

 :فاإلنتاج العاملي ال يتأثر باملخاطر اجليوسياسية و منها الدول البرتولية اليت تعاين من أزمات  اخنفاض تأثري املخاطر اجليوسياسية
كالعراق و ليبيا، حيث رغم اخنفاض الطلب العاملي ة ما صاحبه من اخنفاض األسعار  إال أن اإلنتاج اليومي من البرتول داخلية  

يف تزايد مستمر، هذا األمر كله جيعل من امكانية اخنفاض أكثر لسعر للبرتول، مما يؤكد على عدم وجود تأثري هلذا النوع من 
 ل؛املخاطر على اإلنتاج اليومي للبرتو 

  :عرفت الواليات املتحدة االمريكية قفزة نوعية يف جمال إنتاج النفط الصخري من خالل تقنية تزايد انتاج النفط الصخري
ورمال و أمحاض كيميائية بنسبة   %98الكسر اهليدروليكي )يتمثل يف استخراج الغاز الطبيعي باستعمال سوائل و مياه بنسبة 
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الستخراج الغاز من بني الصخور يف اعماق االرض، األمر الذي أدى إىل زيادة  النفطي( و تستخدم كمزيج حيقن يف البئر 2%
 الطلب عليها و باملقابل ختفيض الطلب العاملي على النفط اخلام؛

 :لقد عرفت األسواق العاملية للنفط زيادة غري  عدم التوازن بني العرض و الطلب )زيادة العرض العاملي مقارنة بالطلب العاملي
سبوقة للعرض العاملي، خاصة بعد تعنت السعودية بعدم ختفيض العرض العاملي ألسباب سياسية مما أدى إىل عدم التوازن بني م

 العرض و الطلب و الذي صاحبه تضرر منتجو النفط بشدة.

I.1-1-3- على الدول البرتولية: 2014تداعيات الصدمة البرتولية 
لدول البرتولية خاصة اليت تعتمد بالدرجة األوىل على واردات البرتول مما أدى هبذه الدول إىل لقد أثرت الصدمة البرتولية سلبا على ا

البحث عن سبل مواجهة هذه الصدمة، و عقد العديد من االجتماعات الرمسية و غري الرمسية لدول األوبك من أجل البحث عن سبل 
للربميل، و قد قوبلت هذه االجتماعات العديد من العوائق خاصة مع رفع  دوالر 50الرفع من أسعار البرتول بعد اخنفاضها إىل أقل من 

احلصار االقتصادي على إيران و تعنتها مع السعودية يف التقليل من احلصة السوقية من خالل خفض اإلنتاج اليومي للبرتول، و مع 
 على خفض اإلنتاج اليومي للبرتول لدول األوبك. مت االتفاق 2016االجتماع الغري الرمسي الذي عقد يف اجلزائر مع بداية أكتوبر 

 (2015)صندوق النقد الدويل جانفي :حيث سامهت ثالث عوامل رئيسية يف تأثري الصدمة البرتولية على الدول البرتولية هي

 هبوط حاد يف أسعار النفط؛ -

 منو الطلب اخلارجي مبعدل أضعف من املتوقع؛ -

 رئيسية.حتركات كبرية يف أسعار صرف العمالت ال -

وقد استمرت يف اهلبوط رغم تقارير أفادت  ،دوالرا حاليا مخسنيإىل حنو  2014دوالرا للربميل يف  115هبطت أسعار النفط من 
وعرفت صناعة النفط هبوطا  باخنفاض عدد منصات االستكشاف بالواليات املتحدة اليت ارتفع إنتاجها بصورة كبرية السنوات املاضية

وقد فقد النفط ثلث قيمته عام ، شهرا األخرية كان األعنف منذ تسعينيات القرن املاضي 18، لكن اهلبوط يف الـوارتفاعا يف السابق
واخنفضت أرباح الشركات األمريكية مما اضطرها إىل االستغناء عن حنو ثلث منصات االستكشاف، وخفضت االستثمارات يف  ،2015

 يت ألف عامل يف الصناعة وظائفهم.عمليات االستكشاف واإلنتاج يف وقت فقد حنو مئ

 كان وان  املستوردة الدول يف حيدث ما يعكس أمر وهوتأثري اخنفاض أسعار البرتول سلبيا على مجيع الدول املصدرة له،  سيكون

 سيكون ذلك ولكنر  تأثرا به وأكثر عليه، اعتماًدا أكثر املصدرة الدول إنر  أي، الواردات يف منه أكثر الصادرات يف يكون عادةً  الرتركز

 ستنخفض عامر، بوجه الدول هلذه احلكومية امليزانيات مداخيل ويف اإلمجايل، احمللي الناتج يف النفط مسامهة نسبة سبحب متفاوتة، بدرجات

 ملايل،ارار االستق على خماطر توجد اجملال هذا ويف ضغوط، حتت اجلارية وحساباهتا ميزانيات وستكون للبرتول املصدرة الدول مداخيل

 النفط أسعار بقاء حال ويف ل(،األموا رؤوس تدفقات وجهات يف والتحول املايل، والتداخل االنكشاف بسبب( اآلن حىت حمدودة ولكنها

 يؤثر على التنمية احمللية يف تلك الدول. الواحد ربميلدوالر لل 60دون سعر  طويلة ةً  فرت

I.1-2-2014قبل و بعد الصدمة البرتولية  حتليل إنتاج النفط يوميا يف الدول العربية 
 2018-2010اجلدول التايل يلخص إنتاج النفط يوميا يف الدول العربية خالل السنوات 
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 2010/2018: إنتاج النفط للبلدان العربية 01اجلدول رقم

لوحدة: ألف برميل يوميا  ا

 .2010/2018التقارير السنوية ملنظمة االقطار العربية املصدرة للبرتول )أوابك( للسنوات  املصدر:

 (03 -02ذا اجلدول أكثر اعتمدنا على الشكلني التاليني )شكل و لتوضيح ه

 2010/2018: إنتاج النفط للبلدان العربية 02شكل رقم 
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 .01باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  Excelخمرجات برنامج املصدر: 

                                                                 

  = متوسط اإلنتاج لكل بلد 

متوسط  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
 اإلنتاج

 2796.09 3007.2 2967 3088.2 2988.9 2794 2779 2652.5 2564 2324 اإلمارات
 193.22 194 197 202 202 202 197 173 190 182 البحرين
 51.54 50.2 48.1 43.4 49.7 54.2 62.7 66.8 70 78.8 تونس
 1121.25 970 993 1020.3 1157 1193 1203 1203 1162 1190 اجلزائر

 9724.49 10317 9959 10460.2 10192.6 9712.7 9639.3 9763.4 9311 8165.6 السعودية
 624.25 16 17 8 9.7 10 31 170 330 387 سوريا
 3384.28 4410 4469 4164 3482 3110 2980 2927.5 2558 2358 العراق
 682.74 600.6 605 653.7 649 709 724 736 734 733.4 قطر

 2836.24 2736.2 2704.3 2954.3 2883 2692 2708 2977.6 2658.7 2312.1 الكويت
 840.61 951 811 390.2 401.5 480 993.3 1454 589.5 1495 ليبيا

 578.88 544.1 537 567 596.2 593.4 579.6 570.4 571.5 560.7 مصر
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تاجا متوازنا قبل و بعد الصدمة البرتولية مع ارتفاع طفيف يف يوضح هذا الشكل بأن كل اإلمارات و العراق و الكويت تعرف إن
برميل يوميا خاصة  2000000اإلنتاج بعد الصدمة البرتولية يف هذه الدول و نفس الشيء بالنسبة للجزائر و لكنها مل تتجاوز ما مقداره 

زن لإلنتاج، بينما السعودية فقد عرفت ارتفاعا بعد اتفاق أعضاء األوبك بتقليص اإلنتاج المتصاص الفائض يف العرض و إعادة التوا
متزايدا إلنتاج النفذ رغم الصدمة البرتولية ورغم االتفاق على تقليص العرض المتصاص الفائض و ذلك راجع إىل أسباب سياسية بالدرجة 

 ية.األوىل ما بينها وبني إيران، حيث جتاوز إنتاجها املليون برميل يوميا يف السنوات القليلة املاض
 2018- 2010بينما يوضح الشكل التايل متوسط إنتاج الدول العربية خالل السنوات 

 2018- 2010: متوسط إنتاج الدول العربية خالل السنوات 03شكل رقم 
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 .01باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  Excelخمرجات برنامج املصدر: 

يظهر استمرار السعودية يف اإلنتاج مبا يقوم مليون برميل يوميا و  2018-2010بية خالل السنوات فمتوسط إنتاج الدول العر 
 ذلك راجع ألسباب سياسية مع إيران، بينما اخنفاضه يف الدول النفطية األخرى كاجلزائر واإلمارات و العراق و الكويت التزاما باتفاقيات

 أوبك. 

I.1-3-يف ظل الصدمة البرتولية: حتليل صناديق الثروة السيادية 
 العشرين القرن ايةبد يف سريعا منوا عرفت وإن حىت العاملية، املالية الساحة على باجلديدة ليست ظاهرة السيادية الصناديق تعترب

سنة  الكويتية راالستثما هيئة الكويت دولة أنشأت عندما العشرين القرن مخسينيات إىل الصناديق هذه تعود حيث، الثالثة األلفية وبدايات
 منتصف يف وصلت حىت املتحدة العربية واإلمارات سنغافورة يف أخرى صناديق ظهور بعدها وما السبعينيات يف ذلك إثر ليتواىل ،1953

 .صندوقا 53 إىل 2008 سنة

I.1-3-1-:صناديق الثروة السيادية: التعريف و التطور 
 صناديق احلكومة العامة وتنشئ العامة، احلكومة متلكها خاص غرض ذات اراستثم صناديق عن عبارةتعرف صناديق الثروة بأهنا: "

 ذلك يف مالية مستخدمة أهداف لتحقيق ادارهتا أو توظيفها تتوىل أو باألصول حتتفظ وهي كلية، اقتصادية ألغراض السيادية الثروة

 (207، ص2009عبد هللا منيف،  )ماجداألجنبية".  املالية األصول يف االستثمار تتضمن استثمارية اسرتاتيجيات
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 متغايرة جمموعة وهي احلكومة، وممارسات واملؤسسية القانونية للجوانب هياكلها املنظمة بتنوع السيادية الثروة صناديق حيث تتسم

 صناديقو  التنمية، وصناديق االحتياطات، استثمار ومؤسسات املدخرات العامة، وصناديق املالية استقرار صناديق فمنها اخلصائص،

 الصرحية. التقاعدية بااللتزامات املقرتنة غري االحتياطات

 1953حيث تعود نشأة صناديق الثروة السيادية إىل مخسينيات القرن املاضي و بالضبط كان أول صندوق ثروة سيدي يف العام 
 IWG, Souverain Walther)مث الصندوق اإلمارايت Kuwait investment authority (KIA)يف الكويت و املعروف باسم 

Fonds, 2009) )Abu Dhabi investment authority  (AIA) ،اهتموجودا وازدادت العامل يف السيادية الصناديق عدد ارتفع 

 العاملية التجارة منظمة تأسيس شهد الذي املنصرم القرن من منتصف التسعينيات منذ العاملي االقتصاد تطور إثر على اهتاستثمارا وتوسعت

 يف السيادية الصناديق غالبية ظهرت لذلك .األجنيب املال رأس وحركات اخلارجية التجارة حترير إىل ترمي األطراف متعددة اتفاقات راموإب
 53 إىل ليصل وارتفع 1999 عام صندوقا 21 مث فقط صناديق ثالثة عددها كان  1969 عام  ففي املنصرمة، القليلة السنوات يف العامل

 .2008 عام صندوقا

 (98، ص2010)بوفليح نبيل، : مها فئتني يف السيادية الثروات صناديق وتندرج

 املنتجات؛ هذه على ضرائب فرض أو املنتجات هذه صادرات من اإليرادات من واملمولة األولية باملواد املرتبطة الصناديق -

 للدولة. املركزي البنك طرف من ألجنبيةا بالعمالت الصرف احتياطات حتويل طريق عن أخرى مصادر من املمولة الصناديق -

 .تريليون دوالر 7صندوقا وتقدر إمجايل موجوداهتا بأكثر من  77  عدد صناديق الثروة السيادية حول العاملو يبلغ اآلن 

 : 2014صدمة يف ظل مصادر متويل و توزيع صناديق الثروة السيادية -2
االستثمارات اليت تنتهي يف أيدي احلكومات بالنهاية،  ون من املدخرات فوقوحول مصادر متويل الصناديق السيادية، فإما أن تك

الرئيسي ألكرب الصناديق االستثمارية  لديها سلع اسرتاتيجية مثل النفط والغاز حيث تعترب عائدات هذه السلع املصدر أو أن تكون الدولة
صادراهتا وتراكم  فوائض يف ميزاهنا اجلاري بسبب الزيادة يفاالقتصاد التصنيعي ناجتة عن  يف العامل، وهناك أيًضا مدخرات بسبب

  .من منو احتياطيات البنك املركزي احتياطيات الصرف األجنيب، وأخريًا هناك األموال املتأتية

 .2013حيث ميثل الشكل التايل مصادر متويل و توزيع صناديق الثروة السيادية حول العامل لسنة 

 .2013و توزيع صناديق الثروة السيادية حول العامل لسنة  : مصادر متويل04الشكل رقم 

 
Source: https://www.noonpost.com/content/19018 consulté le 08/02/2020. 
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أمريكا" و "سييت غروب" و مرييل لينش" وغريها، خطر  بعد مواجهة أكرب البنوك االستثمارية يف العامل على رأسها "بنك أوفف
العامل، واعتبارها مبثابة املنقذ  ، متت اإلشادة بالصناديق السيادية حول2007السامة خالل أزمة الرهن العقاري  صولاإلفالس بسبب األ
  املايل لتلك البنوك

وأسهمت  ،بقدر كبري من رأس املال صناديق سيادية من شرق آسيا ومنطقة اخلليج العريب املؤسسات املالية املتعثرة وبالفعل أمدت
إلنقاذ  مليار دوالر أمريكي، وذلك 21بنصيب األسد من طوق النجاة، الذي قدر بنحو  فورة والكويت وكوريا اجلنوبيةحكومات سنغا

عندما انفجرت فقاعة الرهون العقارية. وقامت الصناديق السيادية خالل  اللتني فقدتا أمواال طائلة "سييت جروب" و"مرييل لينتش"جمموعة 
دوالر أمريكي من أسهم خمتلف الشركات والبنوك  مليار 65بشراء  2008إىل يناير/كانون الثاين  2007ر املمتدة من مايو/أيا الفرتة

 .السوقني األمريكية واألوروبية واملؤسسات املالية الناشطة يف

 2018واجلدول التايل يوضح ترتيب البلدان األوىل يف صناديق الثروة السيادية لعام 

 2018ن األوىل يف صناديق الثروة السيادية لعام : ترتيب البلدا02اجلدول رقم 

 املصدر األصول )مليار دوالر( الصناديق الدولة
 السلع الغري أساسية CADF/SAFE/  NSSF/  CIC/   831 الصني

 ICD, EIA, ADIC,RIAجهاز أبو ظيب،   اإلمارات العربية املتحدة

 ولية، شركة مبادلة للتنميةشركة االستثمار البرتولية الد
 النفط 675.1+

 السلع الغري أساسية GIC, TH 483 سنغافورة
 النفط GPF 443 النرويج

 النفط/ الغاز 420.3 صندوق االستثمارات العامة، ساما السعودية
 السلع الغري أساسية HKMA 227.6 هونغ كونغ

 النفط 202.8 اهليئة العامة لالستثمار الكويت
 النفط RNWF 142.5 روسيا

 النفط/ الغاز 70 املؤسسة الليبية لالستثمار ليبيا
 النفط/ الغاز 65 جهاز قطر لالستثمار قطر

 السلع الغري أساسية AFF 59.1 اسرتاليا
 النفط RRF 54.8 اجلزائر

Source: https://ar.wikipedia.org/wiki/ consulté le 06/02/2020 

 2018ناديق االستثمار للدول األوىل عامليا يف العام أصول ص و الشكل التايل يوضح
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Social_Security_Fund&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=China_Investment_Corporation&action=edit&redlink=1
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 2018: أصول صناديق االستثمار للدول األوىل عامليا يف العام 05شكل رقم 
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 .02باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  Excelخمرجات برنامج  املصدر:

يف أصول و ايرادات الثروة السيادة بعد كانت النرويج هي األوىل عامليا لعدة سنوات  2018حتتل الصني املركز األوىل عامليا للعام 
 و السبب يعود إىل اهتمام الصني هبذا النوع من االستثمارات. 

I.2- صناديق الثروة السيادية كخيار اسرتاتيجي للبلدان العربية يف متويل العجز املوازين 
 ,Jeanالعامة )تفوق اإليرادات  العامة للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقاتهو الرصيد السالب  العجز املوازين

Yues. Cavales, Olivier Garnier 2002) هذه احلالة إىل متويل هذا العجز من خالل االقرتاض مما ،وتضطر احلكومة يف
رادات على النفقات، يقال إن امليزانية تعرف فائضا وتقوم احلكومة ويف احلالة األخرى أي حينما تزيد اإلي، يؤدي إىل تزايد الدين العمومي

وتوظفه يف أسواق املال أو يف إنشاء  ادخارإما برتحيل هذا الفائض إىل ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضايف، أو حتوله إىل 
 .صندوق سيادي

I.2- 1- البلدان العربية مدى حوكمة العجز املوازين يف 
 واجتماعيا سياسيا واقتصاديا باهظة تكلفة ذو مستمر هيكلي عجز إىل وحتوله أخرى بعد سنة من العامة املوازنة عجز تفاقم إن

( 92، ص2013)درودي حلسن، الوطين  االقتصاد على سلبية أثارها تكون اخلارجية القروض حني يف والتنموي، والنقدي املايل االستقرار يهدد
 فتفاقم العجز املوازين يف أي دولة يعود لعدة أسباب امهها:

 األخذ بنظرية العجز املنظم؛-
 سهولة االقراض من األسواق الدولية؛-
 تنامي عدد السكان و توسع الدولة يف توفري احلاجيات األساسية للمواطنني؛-
 اخنفاض قيمة العملة و تدهورها خاصة يف البلدان ذات االسترياد املكثف؛-
 االعتماد على أوعية ضريبية غري مستقرة؛-
 كثرة االعفاءات و املزايا الضريبية دون أن يقابلها توسع يف األوعية الضريبية؛-
 ارتفاع التهرب الضرييب نتيجة توسع االقتصاد املوازي.-

I.2- 1- 1-:عالقة احلوكمة بالعجز املوازين 

يف إدارة شؤون الدولة على مجيع املستويات، من  و اإلدارية و االقتصادية احلوكمة الرشيدة تقوم على ممارسة السلطة السياسية
خالل كمجموعة من العمليات و اآلليات و املؤسسات املتطورة اليت يعرب بواسطتها املواطنون و اجلمعيات عن مصاحلهم و حاجياهتم، 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/9b6dc077-29ae-4cc5-a3f2-fce22cbc6fae
https://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/b3600b92-1cc9-4c72-b7d5-621a0235b06b
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لة من أجل االستخدام األمثل و وميارسون حقوقهم و واجباهتم القانونية من خالل االعتماد على مفهوم: املشاركة و الشفافية و املساء
 (. 93، ص2006حسني كرمي، .)الفعال للموارد وحتقيق العدالة و تطبيق القانون

فاحلوكمة الرشيدة تقوم على تفعيل أداء الدولة باستخدام الفعالية و املساءلة و الشفافية، أي تقوم على ضبط املمارسة السياسية و 
الصاحل العام مبا يتماشى و توفري النزاهة والعدالة فكل ذلك يساهم يف إدارة االقتصاد مبا يساهم يف احرتام املصلحة العامة من اجل حتقيق 

 رفع معدالت االستثمار و زيادة معدالت منو االقتصاد الوطين مع ختفيض تكلفة التمويل.
 و النظم و القرارات اليت هتدف إىل حتقيق إىل جمموعة من القوانني للدولة العامة املوازنة إدارة فحوكمة املوازنة العامة هي إخضاع

 لتحقيق اجلودة و التميز يف األداء و تلبية حاجيات اجملتمع وفق املوارد و االمكانيات املتاحة باختيار األساليب املناسبة واملتاحة والفعالة

 ,Transparence budgétaire, 2002) اء.األد يف تؤثر اليت األساسية األطراف بني العالقات وضبط للحكومة العامة السياسات أهداف

p12). 
 و تقوم حوكمة املوازنة العامة على ما يلي:

  :تتمثل يف توفري و إتاحة املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب وفق ما خيدم السياسة العامة للدولة، حيث جيب شفافية املوازنة
 النشر مع توسيع الرقابة و املساءلة؛أن تتصف بالشمول و الوضوح و احلداثة من خالل الدورية يف 

  :تتمثل يف اتاحة الفرصة أمام كل االطراف املعنية و املتأثرة بعمليات املوازنة وختصيصاهتا بطريقة حمددة يف املشاركة يف املوازنة
مشاركة السلطات  إعدادها و مراقبتها و املساءلة عليها، من اجل احلفاظ على موارد الدولة واالستغالل األمثل هلا، من خالل

 التشريعية من أجل توجيه سياسة االنفاق العام حنو األوجه الصحيحة مع دعم الدور الرقايب وفق ما حيقق الرشادة االقتصادية؛

 :متثل وسيلة للرقابة و التحكم يف آليات ضبط األداء لضمان حسن االستخدام للموارد العامة للدولة من طرف خمتلف  املساءلة
 بعة للدولة، و كذلك تضمن معرفة كيفية إدارة و صرف النفقات العامة للدولة؛اهليئات التا

I.2- 1- 2-:حوكمة االنفاق احلكومي يف البلدان العربية 
تشكل نسبة االنفاق احلكومي مشكلة أمام احلكومات العربية نتيجة ارتفاع االنفاق العام املرتبطة بزيادة عدد السكان و زيادة 

 2018يف سنة  %80.4رنة بقلة املوارد املالية املوازية هلا، حيث شكلت نسبة االنفاق العام للدول العربية جمتمعة بحاجياهتم معهم مقا
، مث نفقات 2018يف العام  %32.5، حيث جتاوزت نسبة االنفاق املقدمة للخدمات العامة ما نسبته 2017يف سنة  79.8مقارنة ب

و أخريا نفقات الشؤون االقتصادية  % 24.6السنة، مث نفقات األمن و الدفاع بنحو يف نفس  %31.1اخلدمات االجتماعية بنحو 
 (118، ص2019)التقرير االقتصادي املوحد، . %9.2بنسبة 

نتيجة حتسن االيرادات العامة بسبب  2017مقارنة ب 2018و قد شهد الوضع الكلي للموازنات العامة حتسنا ملحوظا يف سنة 
تفاع جمدد، مع مواصلة جهود االصالح الضرييب و املايل يف البلدان العربية و تنويع مصادر االيرادات احلكومية عودة أسعار النفط لالر 

خارج قطاع احملروقات، مع مواصلة جهود احتواء النمو يف وترية النفقات العامة أو تقليصها، كمحصلة هلذه التطورات، األمر الذي أدى 
مقارن  2018مليار دوالر سنة  113.7مليار دوالر ليصل إىل حوايل  54.6جملمعة للدول العربية حبوايل إىل تراجع عجز املوازنة العامة ا

نقطة  2.4، و منه تراجعت نسبة عجز املوازنة اجملمعة إىل الناتج احمللي اإلمجايل بنحو 2017مليار دوالر سنة  168.3بعجز بلغ حوايل 
نقطة مئوية  6.7وع الدول العربية مقابل عجز بلغت نسبته من الناتج احمللي اإلمجايل جملم 2018نقطة مئوية سنة  3.4مئوية لتسجل 

 .2017للعام 
 .2018إىل  2014و اجلدول التايل يوضح عجز/فائض املوازنة العامة يف الدول العربية ما بني 
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 .2018إىل  2014: عجز/فائض املوازنة العامة يف الدول العربية ما بني 03اجلدول رقم 
 مليار دوالر أمريكي

 2018 2017 2016 2015 2014 البيان
 الدول العربية

 من الناتج احمللي اإلمجايل %
-57.3 
-2.7 

-250.4 
-10.1 

-240 
-8.9 

-168.3 
-6.7 

-113.7 
-4.3 

 الدول العربية املنتجة و املصدرة الرئيسية للنفط
 من الناتج احمللي اإلمجايل %

-27.6 
-1.2 

-200.2 
-10.6 

-187.3 
-10.1 

-132.1 
-6.6 

-80.1 
-3.8 

 الدول العربية ذات االقتصاديات املتنوعة
 من الناتج احمللي اإلمجايل %

-47.6 
-8.6 

-50.2 
-8.8 

-52.8 
-9.1 

-36.2 
-7.5 

-33.6 
-6.5 

 .118، ص2019التقرير االقتصادي املوحد، التطورات املالية: الفصل السادس، صندوق النقد العريب،  املصدر:
 (.2018-2014الشكل التايل يوضح العجز املوازين يف الدول العريب خالل الفرتة )و 

 (.2018-2014: العجز املوازين يف الدول العريب خالل الفرتة )06شكل رقم 

 
 .03باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  Excelخمرجات برنامج  املصدر:

 
مبا يتماشى مع مبادئ احلوكمة  لعمومية يف القطاع العام يعد من أساليب رفع مستويات الشفافية واملساءلةستخدام امليزانيات اا

ولذلك السبب حتديدا شرع صندوق النقد الدويل يف الدعوة إىل اعتماد امليزانيات العمومية يف القطاع العام،  الرشيدة يف القطاع العام،
من جمرد الرتكيز على التدفقات املالية وأشكال العجز ملعرفة ما متلكه الدولة أو ما يرتتب عليها من  مؤكدا على أن الذهاب إىل ما هو أبعد

كما تؤدي الشفافية إىل ،  (https://www.cef.imf.org/ar/index.php) ديون، يفتح الباب أمام إجراء حوار مستنري بني املواطن والدولة
ة اآلثار عرب الفرتات الزمنية للخيارات املتعلقة بالسياسات ومواطن التعرض ملخاطر املالية حتسني جودة املعلومات يف جماالت مثل معرف

وعادة ما جتين احلكومات اليت تتوخى الشفافية أكثر من غريها مثار  ،العامة اليت من شأهنا أن تعزز من جودة حترك احلكومة وإجراءاهتا
 .انية، واخنفاض تكلفة حصوهلا على التمويلعملها من خالل حتقيق تصنيف أفضل جلدارهتا االئتم

فتطبيق حوكمة االنفاق العام متثل ترشيد سياسة الدولة االنفاقية و االبتعاد عن االسراف و الرفع من كفاءة وفعالية النفقات 
مومية املرخصة من طرف السلطة العمومية مع ضرورة تعبئة االيرادات العامة واصالح النظام الضرييب، لذا جيب الرقابة عل انفاق األموال الع

 (. 137، ص2005التشريعية ) صرارمة عبد الوحيد،
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I.2- 2- تقييم التجربة اجلزائرية من خالل صندوق ضبط املوارد: 
ث بعد ارتفاع أسعار النفط يف بداية األلفية الثالثة حققت اجلزائر ملوارد مالية معتربة لكل من املوازنة العامة وميزان املدفوعات، حي

مليار دينار، و نظرا لعدم استقرار  1213.2مليار دينار جزائري نتيجة ارتفاع ايرادات اجلبائية  400حققت املوازنة العامة فائض قدر ب
(، حيث تتمثل موارده من فائض القيم اجلبائية 2000، قانون املالية 10اسعار النفط قررت اجلزائر إنشاء صندوق ضبط املوارد )املادة 

ن ارتفاع سعر احملروقات أكثر من السعر املرجعي يف قانون املالية، حيث أن وزارة املالية هي اهليئة املكلفة بتسيري صندوق ضبط الناتج ع
 (.16/06/2002بتاريخ  122)القرار رقم االيرادات فهو اآلمر بالصرف هلذا الصندوق 

I.2- 2- 1-:مهام صندوق ضبط االيرادات 
الصندوق نظرا لكونه الرصيد االدىن االجباري منذ  مليار دج والذي هو مبلغ مت جتميده يف هذا 740و تتكون هذه املوارد من 

 مليار دج حسبما اوضح الوزير على هامش تقدمي مشروع قانون 98اي  2016املسجلة خالل  وفائض اجلباية البرتولية 2016جوان 

" يضيف 2017عجز سنة  استغالل هذا املبلغ لتغطية س الشعيب الوطين. "وسيتمامام جلنة املالية وامليزانية باجملل 2014ضبط امليزانية ل 
االقصى االجباري اخلاص هبذا الصندوق الذي حدد ب  قد الغى العتبة املرتبطة بالرصيد االدىن 2017ن قانون املالية ل أويذكر ، الوزير
رتاجع فائض اجلباية النفطية منذ السداسي نتيجة ل 2017اجلزئي لعجز اخلزينة يف  جل االمتصاصأمليار دج من  740
 (.http://www.mf.gov.dz) .2014لسنة الثاين

( مع جباية 2014مليار دج يف  3.388ر4مليار دج )مقابل  49,2.273بلغت مداخيل اجلباية النفطية  2015و يف سنة 
مليار دج )مقابل  550ر5( اي بزيادة 2014مليار دج يف  7,1.577 مليار دج )مقابل 1.722ر94مدرجة يف امليزانية مقدرة ب 

مليار  4.408ر5مقابل  2015مليار دج هناية  2.072ر5و بلغ رصيد صندوق ضبط االيرادات 2014) .مليار دج يف 1.810ر6
 باملائة. 120اي ما ميثل تراجعا بنسبة  2014دج هناية 

ندوق يف امتصاص فوائض اجلباية النفطية واستخدامه لتمويل أي عجز حيدث للموازنة العامة مستقبال و عليه يرتكز جمال عمل الص
نتيجة اهنيار أسعار احملروقات، حيث تساهم املوارد املايل يف التقليل مديونية الدولة من خالل ضبط فوائض النفط و استخدامها يف مسار 

 خيدم مصلحة االقتصاد الوطين.
( إضافة إىل فوائض اجلباية البرتولية تسبيقات بنك 2004من قانون املالية  66)املادة  2004ن املالية للعام حيث أضاف قانو 

)حتديد احلد  2006اجلزائر املوجهة لتسيري النشاط للمديونية اخلارجية لتكون مصدرا من مصادر متويل الصندوق، و مع قانون املالية لسنة 
( فإن ايرادات الصندوق توجه لتمويل عجز اخلزينة دون أن يقل رصيد 2006لي يقانون املالية التكماألدىن لصندوق ضبط االيرادات، 

 مليار دينار جزائري. 740الصندوق عن 
( مت الغاء احلد األدىن لصندوق ضبط االيرادات ما 14،28/12/2016-16)القانون  2017و ابتداء من قانون املالية للعام 

 الصندوق بالكامل.يعين إمكانية نفاذ رصيد 
I.2- 2- 2-- 2016-2010تطور رصيد صندوق ضبط االيرادات خالل 

قات العامة يقوم صندوق ضبط االيرادات على ضمان ثبات الدخل الدائم من خالل حتليل العالقة بني االيرادات العامة والنف
 نفقات يف حالة اخنفاض قيمة اجلباية البرتولية.باالعتماد على الفوائض اجلبائية للجباية البرتولية واستخدامها يف ترشيد الو 

 .2018-2010و اجلدول التايل يوضح رصيد ضبط االيرادات خالل العام 
 

 

http://www.mf.gov.dz)./
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 .2018-2010: رصيد ضبط االيرادات خالل العام 04جدول رقم
 الوحدة: مليار دينار

متوسط سعر  السنوات
 النفط )دوالر(

الرصيد يف 
هناية السنة 

 السابقة

ولية اجلباية البرت 
 التقديرية

اجلباية البرتولية 
 احملصلة

الفائض )ايرادات 
 صندوق الضبط(

رصيد الصندوق 
 قبل االقتطاع

رصيد الصندوق 
 بعد االقتطاع

2010 77.45 4316.5 1501.7 2820 1318.3 5634.8 4842.8 
2011 107.46 4842.8 1529.4 3829.7 2300.3 7143.1 5381.7 
2012 109.45 5381.7 1519 4054.3 2535.3 7917 5633.8 
2013 105.87 5633.7 1615.9 3678.1 2026.2 7695.9 5563.5 
2014 96.29 5563.5 1577.7 3388.1 1810.3 7373.8 4408.1 
2015 52.8 4408.1 1722.9 2273.5 550.6 4958.7 2072.2 
2016 44.2 2072.2 1683 1718.1 35.1 2107.3 1042.6 
2017 54. 2 1042.6 2200 2372.5 172.5 1215.1 100.9 
2018 71.2 100.9 2883.9 2349.7 -534.2 -433.3 0 
  /http://www.mf.gov.dzالباحثني باالعتماد على مؤشرات املالية العامة متاح على موقع وزارة املالية  إعداد املصدر:

متزايدة نتيجة األسعار املرتفعة اليت  حقق صندوق ضبط االيرادات قيم 2013حىت  2010من املالحظ أنه خالل السنوات 
دوالر للربميل الواحد  10و اخنفاض أسعار النفط حبوايل  2014عرفتها سوق النفط الدولية، و مع ظهور الصدمة البرتولية يف العام 

ة العامة و استمر صاحبه ذلك يف اخنفاض ايرادات صندوق ضبط االيرادات بأكثر من مليار دينار و ذلك راجع لسد العجز يف املوازن
دوالر للربميل الواحد والذي صاحبه اخنفاض كبري يف ايرادات صندوق 60الوضع يف التدهور مع استمرار اخنفاض سعر النفط إىل أقل من 

 ضبط االيرادات الذي امتص يف متويل عجز املوازنة العامة 
 .2018-2010و اجلدول التايل يوضح عجز املوازنة العامة يف اجلزائر خالل 

 2018-2010: عجز املوازنة العامة يف اجلزائر خالل 05اجلدول رقم 
 الوحدة: مليار دينار

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 5543.099 6047.885 5011.581 4552.542 4218.180 3820.000 3455.650 2992.400 3081.500 إمجايل االيرادات
 7899.061 7282.630 7279.494 7656.331 7656.16 6879.160 7428.660 6615.420 5860.850 إمجايل النفقات
 (2355.962) (1234.745) (2267.913) (4173.412) (3437.980) (3059.810) (3973.010) (3623.020) (2779.350) العجز املوازين

 .http://www.mf.gov.dz/ consulté le 25/01/2020مؤشرات املالية العامة متاح على موقع وزارة املالية  املصدر:

حني بلغ الذروة نتيجة االخنفاض الكبري يف أسعار  2018حىت  2010يالحظ أن العجز املوازين عرف ارتفاعا سريعا خالل السنوات 
 دوالر للربميل. 55البرتول ألقل من 

 تقييم صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين:-3
من اجلباية البرتولية و عليه بعد الصدمة البرتولية و اخنفاض أسعار النفط عرفت املوازنة العامة للدولة  %97زائر أكثر من متثل ايرادات اجل

اخنفاضا أصبح االعتماد على واردات صندوق ضبط املوارد أمرا حتميا و اجلدول التايل يوضح كيفية تغطية صندوق ضبط املوارد لعجز 
 .2016-2010اخلزينة خالل الفرتة 
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 : تغطية صندوق ضبط املوارد لعجز اخلزينة )مليار دينار(06اجلدول رقم 
رصيد صندوق  السنوات

 ضبط املوارد
نسبة متويل  متويل الصندوق للعجز متويل العجز عجز اخلزينة

 الصندوق
 

2010 5634.8 (2779.350) 2779.350 792 28.5% 1987.35 
2011 7143.2 (3623.020) 3623.020 1761.5 48.62% 1861.52 
2012 7197 (3973.010) 3973.010 2283.2 57.47% 1689.81 
2013 7695.9 (3059.810) 3059.810 2132.4 69.69% 927.41 
2014 7373.8 (3437.980) 3437.980 2965.7 86.26% 472.28 
2015 4958.7 (4173.412) 4173.412 2886.5 69.16% 1286.912 
2016 2107.3 (2267.913) 2267.913 1064.7 46.95% 1203.213 
2017 1215.1 (1234.745) 1234.745 1114.2 90.24% 120.545 
2018 -433.3 (2355.962) 2355.962 0 00% 3355.962 
 05و 04من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدولني  املصدر:

اليرادات يف اجلزائر لتمويل العجز املوازين خاصة بعد ارتفاع نسبة يظهر هذا اجلدول العجز الكبري الذي يعانيه صندوق ضبط ا
و اليت متثل سنة الصدمة البرتولية و تداعياهتا على االقتصاديات البرتولية، فاخنفاض عائدات  2014يف سنة  %86التمويل ألكثر من 

عماله يف متويل العجز املوازين يف ظل الصدمة صندوق ضبط االيرادات من جهة و اخنفاض قيمة هذا الصندوق من جهة ثانية بعد است
انني البرتولية جيعل من التجربة اجلزائرية يف ضعيفة يف جمال صناديق الثروة السيادية واستدامة مواردها، لذا جيب على اجلزائر مراجعة القو 

 .املرتبطة هبذا الصندوق بتنويع موارده مبا يتماشى مع حجم النفقات و ترشيدها
II -   يقة واألدوات :الطر  

البنك اجلزائري و كذا الطريقة املعتمد عليها يف هذه الدراسة هي الوصفية التحليلية من خالل االعتماد على البيانات من طرف 
السيادة حول مدى فعالية صناديق   وزارة املالية اجلزائرية باإلضافة إىل االعتماد على معطيات املنظمة العربية للدول املصدرة للبرتول أوابك

إلظهار أشكال توضيحية ملختلف  Excelاالستثمارية يف متويل العجز املوازين للدول العربية و منها اجلزائر، و كذا استعمال برنامج 
 و كذا املصادر التقليدية كالكتب و اجملالت ...اخل و كذا املصادر االلكرتونية.املعطيات املوجودة يف اجلداول، 

III-  ا :ومناقشته النتائج  

كيف ميكن أن تساهم : املطروحة من خالل معاجلتنا ملختلف جوانب موضوعنا توصلنا إىل اإلجابة على اإلشكالية األساسية
 صناديق الثروة السيادية هي عبارة عن صناديقف صناديق الثروة السيادية يف تغطية العجز املوازين يف البلدان العربية وخاصة يف اجلزائر؟

ومن املمكن  كفوائض ايرادات النفط  األراضي أو األسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى :كون من أصول مثلتتو  للدولة، ةلوكمم
ويل عجز املوازنة العامة للدولة الناجتة عن ، و تستعمل يف متوصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض الدولة من أجل االستثمار

زيادة النفقات العامة، وذلك من خالل توفري موارد مالية هلذا الصندوق يف أوقات برتول و كذا الصدمات املالية و اخنفاض مداخيل ال
 يف سنوات األزمات أو يف حالة نقص االيرادات العامة للدولة.الرخاء املايل و متويل هبا حاالت العجز املوازين 
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استعماهلا ار الفائض يف امليزانية العامة و السيادية استثم فيما خيص الفرضية األوىل كان اهلدف األساسي من إنشاء صناديق الثروةو 
يف حاالت العجز لتقليص اللجوء إىل الطرف األجنيب، و تعترب الكويت أول من أنشأ هذه الصناديق يف بداية اخلمسينيات، و هو ما يؤكد 

ز امليزانية كلما زادت استخدامات فوائض أما فيما خيص الفرضية الثانية فهي صحيحة كون أنه كلما زادت عج صحة الفرضة األوىل،
 صناديق الثروة السيادية و هو ما أثبتته هذه الدراسة، وهو ما يؤكد وجود العالقة الطردية.

IV-  :اخلالصة 

الدول و خاصة الدول البرتولية المتصاص الفائض يف حاالت  متثل صناديق الثروة السيادية هي أهم اآلليات اليت تعتمد عليها
 أسعار البرتول و متويل هبا العجز املوازين للدولة، و عليه توصلنا إىل جمموعة من النتائج و التوصيات كما يلي: ارتفاع

 نتائج الدراسة:

متثل صناديق الثروة السيادية أهم أدوات االستثمار احلكومية اليت تساهم يف متويل حاالت عجز املوازنة العامة للدولة دون -
 خلارجي؛اللجوء إىل االقراض ا

متثل صناديق الثروة السيادية وسيلة الدخار و استثمار فوائض التحصيل الفعلي للنفط و ما مت التقدير له يف البلدان العربية -
 البرتولية المتصاص العجز املوازين يف حالة حدوثه خاصة و أن النظام الرأمسايل مصاحب لألزمات املالية؛

تنويع إيرادات صناديق الثروة السيادية ومنها اجلزائر اليت تعتمد يف حتصيل إيرادات صندوق تعمل العديد من الدول العربية على -
 ضبط االيرادات على كل من فوائض النفط و كذا حتويالت بنك اجلزائر كادخار الستخدامها مستقبال يف حالة العجز؛

 النفط  بتوفري أسعار يف املؤقت االخنفاض نع النامجة الصدمات بامتصاص استقراريتؤدي صناديق الثروة السيادية بدور -

 ؛السلبية االقتصادية الصدمات تغطية على األولية، وتعمل املواد بأسعار مرتبطة غري سنوية مداخيل

و اخنفاض أسعار النفط أصبحت اجلزائر أمام حتدي البحث عن مصادر بدلية لصندوق  2014بعد الصدمة البرتولية للعام -
اجلباية البرتولية خاصة بعد تناقص قيمته يف السنوات األخرية من أجل ضمان مورد لتمويل العجز املوازين املرتبط  ضبط االيرادات خارج

 باخنفاض أسعار النفط؛

لقد كشفت الصدمة البرتولية عن وجود أثر ضعيف لصندوق ضبط االيرادات يف متويل العجز املوازين نظرا لتآكل قيمته -
 د األدىن إليرادات الصندوق يف سنوات قليلة من هذه الصدمة؛واخنفاضها بعد الغاء احل

تبقى هناك إشكالية كبرية يف استثمار فوائض النفط يف الدول العربية يف جماالت رحبية لتحقيق عوائد إضافية، و منها اجلزائر -
 ل السنوات األخرية بعد الصدمة البرتولية.اليت اعتمدت على ادخار هذه الفوائض دون توظيفها مما أثر سلبا على موارد هذا الصندوق خال

 التوصيات:-

ضرورة تنويع مصادر صناديق الثروة السيادية يف البلدان العربية خارج قطاع احملروقات من أجل ضمان متويل العجز املوازين يف -
 حالة الصدمات املالية من جهة، و ضمان استمرارية ايرادات هذه الصناديق من جهة ثانية؛
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دعم جتربة إنشاء صندوق ضبط االيرادات يف اجلزائر بتنويع االيرادات خارج اجلباية البرتولية مبا يتماشى مع  ضرورة-
االقتصاديات احلديثة كالطاقات املتجددة، مع العمل على استثمار تلك االيرادات يف جماالت اقتصادية مدرة لألرباح لضمان دميومة هذه 

 ؛املصادر يف متويل العجز املوازين

االستفادة من جتارب صناديق الثروة السيادية الرائدة كالتجربة النروجيية و الصينية و دعم االستثمار إليرادات صندوق ضبط -
 االيرادات يف اجلزائر؛

 أفاق البحث:-

الباحثني للتطرق بصة أكثر تفصيال للموضوع من خالل عرض سبل تنويع مصادر ميكن أن يفتح هذا البحث جماال أمام 
دوق متويل االيرادات يف اجلزائر المتصاص الصدمة البرتولية الناجتة عن االخنفاض املستمر ألسعار البرتول وخاصة يف ظل عدم ثبات صن

للعام النظام الرأمسايل العاملي و على رأسه الواليات املتحدة األمريكية اليت عرفت اخنفاضا شديدا يف أسعار البرتول يف أواخر شهر أفريل 
، ما يؤكد ضرورة توجه اجلزائر للبحث عن مصادر جديدة هلذا الصندوق من أجل 0الذي وصل إىل أدىن مستوياته بأقل من و  2020

 امتصاص العجز الذي ميكن أن تواجهه املوازنة العامة للدولة يف ظل هذه األوضاع االقتصادية.
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تقييم دور صندوق ضبط املوارد يف حتقيق االستقرار يف املوازنة العامة للجزائر وحتييد آلثار التقلب والاليقني اليت  هندف من خالل هذه الدراسة إىل ملخص:
، وكيفية استخدامها يف حتقيق 2017-2000تفرضه تقلبات أسعار النفط على املوازنة العامة، وذلك من خالل حتليل تطور رصيد الصندوق خالل الفرتة 

استخدام احلكومة لصندوق ضبط املوارد كأداة المتصاص فائض إيرادات اجلباية البرتولية من جهة  ملوازنة العامة، وقد توصلت دراستنا إىل أناالستقرار يف ا
تفاقم العجز املوازين ن ، إال أومسامهته بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف متويل عجز املوازنة من جهة أخرى قد ساهم يف احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة

، قد سارع يف تآكل  موارده 2014بعد التوسع الكبري يف حجم النفقات من جهة، وتراجع موارد اجلباية البرتولية بفعل اهنيار أسعار النفط منذ منتصف 
 .2017ونفاذها بشكل كلي سنة 

 ين.الصناديق السيادية، صندوق ضبط اإليرادات، العجز املواز لكلمات املفتاح : ا

   H63 ؛ H62؛  JEL : H61تصنيف 
Abstract :  We aim through this study to evaluate the role of the resource control fund in achieving stability in the 

general budget of Algeria and to neutralize the effects of volatility and uncertainty imposed by fluctuations in oil prices 

on the public budget, by analyzing the development of the fund’s balance during the period 2000-2017, and how it is 

used to achieve stability in The general budget, and our study found that the government’s use of the resource control 
fund as a tool to absorb excess petroleum tax revenues from one side and its contribution directly or indirectly to 

financing the budget deficit on the other hand has contributed to maintaining the stability of the state’s general budget, 
except that the exacerbation of Al-Mawazani’s deficit after the large expansion in expenditures on the one hand, and 

the decline in oil collection resources due to the collapse of oil prices since mid -2014, has accelerated the erosion of its 

resources and their total implementation in 2017. 

Key words: sovereign funds, revenue regulation fund, budget deficit. 
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I-  : تمهيد  

لقد شهد االقتصاد العاملي خالل العقد األول من القرن احلايل أجواء طفرة نفطية جديدة، جتسدت يف االرتفاعات الكبرية واملتوالية يف 
أسعار النفط بصورة جتاوزت طموحات أكثر املتفائلني يف الدول املصدرة للنفط، وهو األمر الذي أفضى إىل تضاعف حجم اإليرادات 

بأن اإليرادات النفطية تتصف بالتذبذب وعدم اليقني، إضافة إىل أن  النفطيةيف ظل قناعة الدول و . اجلزائرلدول ومنها النفطية يف تلك ا
األصل املشتق منها ناضب، جند أن هذه الدول أمام حتد كبري يكمن يف طريقة انتهاز فرصة الفوائض املالية الضخمة املتولدة عن ارتفاع 

إعادة النظر يف إسرتاجتية إدارة تلك الفوائض وآلياهتا بطريقة إنتاجية أكثر مما كان عليه الوضع خالل الطفرتني أسعار النفط وذلك من أجل 
 .النفطيتني السابقتني

على إيرادات  اجلزائر صولحمن  منذ بداية األلفية الثالثة،سعار النفط أل ستمراملرتفاع وعلى غرار الدول النفطية األخرى فقد مكن اال     
.  واعتبارا من أن املوازنة العامة للدولة اجلزائرية ترتبط ستثنائية، ما فتئت تتزايد من سنة إىل األخرى، مما نتج عنه فوائض مالية ضخمةا

 تمبشكل مباشر بالتغريات اليت تسجلها أسعار النفط، كون أن اجلباية البرتولية تشكل املصدر الرئيسي إليراداهتا اإلمجالية، األمر الذي ح
يف على احلكومة استحداث آلية تعمل على ضبط اإليرادات العامة للدولة، وبالتايل احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة، واملتمثلة 

 انطالقا مما .صندوق ضبط املوارد  الذي يعمل على امتصاص فائض إيرادات اجلباية البرتولية اليت تفوق تقديرات قانون املالية املعد سنويا
 إىل أي مدى أستطاع صندوق ضبط اإليرادات يف حتقيق االستقرار مليزانية الدولة؟    سبق ميكن طرح السؤال الرئيسي التايل:

هندف من خالل هذه الدراسة إىل تقييم دور صندوق ضبط اإليرادات يف حتييد آلثار التقلب يف أسعار النفط على هدف الدراسة:  -
 ولتحقيق هذا اهلدف نسعى إىل حتقيق األهداف الفرعية التالية:توازن ميزانية الدولة، 

 إبراز دوافع إنشاء صندوق ضبط اإليرادات. -
 .2017الوقوف على تطور وضعية صندوق ضبط اإليرادات منذ إنشائه وحىت سنة  -
 معرفة دور الصندوق يف متويل عجز املوازنة، وتسديد الدين الداخلي العام. -

نتيجة أن املوازنة العامة للجزائر تتميز بعدم االستقرار، كوهنا ختضع لعوامل تستمد هذه الدراسة أمهيتها من كون  :أمهية الدراسة - 
حتييد آثار التقلب والاليقني خارجية شديدة التقلب، كما أهنا تعتمد على مورد ناضب وغري متجدد، هذا ما دفع باجلزائر إىل السعي حنو 

 .إنشائها لصندوق ضبط اإليرادات ة العامة من خاللألسعار النفط على املوازن
 :ملعاجلة املوضوع املدروس فقد مت التطرق إىل احملاول التاليةأقسام الدراسة:  -

 أوال: صناديق الثروة السيادية كآلية إلدارة الفوائض النفطية.    
 املوازنة العامة يف اجلزائر. استقرارثانيا: دور صندوق ضبط اإليرادات يف     

II - .صناديق الثروة السيادية كآلية إلدارة الفوائض النفطية 
لقد مكن ارتفاع اإليرادات النفطية للدول املصدرة للنفط مع بداية القرن احلايل من حتسني مؤشراهتا االقتصادية على غرار تسجيل 

ومن أجل استغالل وتوظيف الفوائض املالية أنشئت معظم هذه الدول صناديق  موازين مدفوعاهتا وموازناهتا العامة  لفوائض معتربة،
دمة سيادية، وذلك هبدف استثمار تلك العوائد من أجل حتييد آثار التذبذب والاليقني املتعلقة باإليرادات النفطية، ومبا خيدم األجيال القا

 (235، صفحة 2009)احلوشان و كوالز،  ستقبلية.من خالل احلفاظ على جزء من الثروات النفطية احلالية ألجيال امل
II-1- :ارتبط إنشاء أغلب صناديق الثروة السيادية بطفرة أسعار النفط األوىل، مث تضاعف  دوافع إنشاء صناديق الثروة السيادية

عددها وتنوعت أهدافها ومسمياهتا، وقد تصاعد االهتمام مؤخرا بتلك الصناديق ومبربرات إنشائها، وكذا طرق إدارهتا، وذلك لعدة 
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ا جنم عن ذلك من فوائض غري متوقعة وفرت للحكومات فرصة اعتبارات يف مقدمتها ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات األخرية، وم
االدخار يف الوقت الراهن بغية اإلنفاق يف املستقبل عندما ترتاجع أسعار النفط، وبشكل عام فإن إنشاء تلك الصناديق يصبو إىل حتقيق 

 .وارد احلالية لألجيال املستقبليةهدفني رئيسيني مها حتقيق االستقرار يف ميزانية الدولة، واحلفاظ على جزء من ثروات امل

إن إنشاء صناديق الثروة السيادية للبلدان  حتقيق االستقرار يف ميزانية الدولة )حتييد آثار التقلب والاليقني يف اإليرادات(:  -أ
أتية من النفط تتصف النفطية مرتبط إىل حد كبري مبوضوع أهم وهو إدارة املالية العامة يف تلك البلدان، فاملعروف أن اإليرادات املت

بالتذبذب وعدم اليقني، ومصدرها خارجي، وهذه اخلصائص تؤثر يف مسار اإلنفاق العام، وكيفية حتييد آثار التذبذب والاليقني يف األجل 
 القصري يف ذلك اإلنفاق، وبالتايل يف النمو واالستقرار االقتصادي.

والاليقني يف اإليرادات النفطية، إىل إنشاء صناديق الستقرار العائدات النفطية  لقد عملت البلدان النفطية يف سبيل حتييد آثار التقلب 
وازنة كنوع من أنواع الصناديق السيادية، ويؤكد أنصار هذا النوع من الصناديق على أمهيتها يف حتقيق االستقرار املايل للسياسة املالية وامل

ة حصول اضطراب أو توسع غري منتظم يف اإلنفاق العام  واليت ستتبعه الكثري من العامة، حيث ال يرتتب يف حصوهلا على الفوائض املفاجئ
اإلختالالت، كما أن صناديق االستقرار تدعم السياسة املالية خالل سنوات الرتاجع يف عوائد النفط، حبيث ال تتعطل خطط وبرامج 

ة والوضع االقتصادي كله، كما أن وجود هذا النوع من الصناديق حيد التنمية، وبذلك يتحقق االستقرار شبه الدائم يف السياسة املالية العام
، (28، صفحة 2008)عبد السالم علي،  من فرص الفساد والضبابية عند إنفاق الفوائض بطرق غري منتظمة خالل سنوات الطفرة

الصناديق، إما باإليداع فيه عند زيادة األسعار فوق مستوى معني، أو حتديد نسبة معينة من وتتبع البلدان طرقا عدة لبناء هذا النوع من 
اإليرادات للسنة اجلارية أو غريها لإليداع فيه أو وسائل أخرى، أما السحب من تلك الصناديق فيأخذ أشكاال عدة منها السحب يف حالة 

يرتك للسلطات املالية اختاذ القرارات املتعلقة بالسحب، أما قرارات استثمار أموال تلك اخنفاض اإليرادات النفطية عن تقديرات امليزانية، أو 
الصناديق فتختلف بني البلدان، إذ يقتصر بعضها على االستثمار يف اخلارج بأدوات وآجال يتم حتديدها أو ترتك الجتهادات القائمني 

 (250، صفحة 2009)املنيف،  .إيداعاته يف الداخل واخلارج على تلك الصناديق، والبعض األخر من الصناديق يتم استثمار

يعترب موضوع إدارة املوارد النفطية على املدى الطويل أساسيا لتحقيق التنمية  التنمية املستدامة والعدالة بني األجيال: -ب
بعادها املستدامة والعدالة بني األجيال، فباإلضافة إىل معضلة املالية العامة يف البلدان النفطية واملتمثلة يف تذبذب اإليرادات النفطية وأ

تعداد لعصر ما بعد نضوب النفط، لذلك تعمل حكومات الدول النفطية إىل التنموية، تضاف معضلة أخرى لتلك الدول تتمثل يف االس
ادخار جزء من اإليرادات النفطية اآلنية، وتنميتها باالستثمار لتشكل دخال بديال للنفط عند نضوبه يف األجل الطويل، ويتم ذلك من 

بصناديق  االدخار أو صناديق األجيال القادمة، خالفا خالل إنشاء صناديق هتدف إىل ادخار جزء من اإليرادات للمستقبل واليت تعرف 
لصناديق استقرار العائدات املشار إليها سابقا. إال أن بعض صناديق استقرار املالية العامة قد تطورت لكي تصبح صناديق ذات أهداف 

ار املالية العامة على املدى القصري أو احلد من ادخارية، ألن االحتياطات املرتاكمة جتاوزت على حنو متزايد املبالغ املطلوبة لتحقيق استقر 
  (59، صفحة 2010ديسمرب  10)داس، مزارعي، و ستيوارت،  .تأثري تدفقات العمالت األجنبية

II-2- :مفهوم صناديق الثروة السيادية وعوامل منوها 
ال يوحد اتفاق عاملي على ما ميكن أن يعترب صندوق سياديا وهلذا فقد تعددت التعاريف يف هذا الشأن. وتعرف  مفهومها: -أ

 صناديق الثروة السيادية بوجه عام بأهنا صناديق استثمار متلكها احلكومات وتشمل االستثمار يف األصول املالية األجنبية. وتعرفها جلنة
 بأهنا " قنوات رأمسالية عدة تسيطر عليها احلكومة، وتستثمر يف األسواق باخلارج"(UNCTAD) األمم املتحدة للتجارة والتنمية

(UNCTAD, 2008) وتعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،(OECD)  بأهنا "عبارة عن جمموعة من األصول املالية
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غري مباشرة من طرف احلكومة لتحقيق أهداف وطنية واملمولة إما باحتياطات الصرف األجنيب، أو اململوكة واملدارة بطريقة مباشرة أو 
، وتضيف (A & Yu-wei Hu, 2008, p. 04) صادرات املوارد الطبيعية، أو اإليرادات العامة للدولة أو أية مداخيل أخرى "

 ىل ذلك" أهنا تدار بشكل مستقل عن االحتياطات الرمسية للسلطات النقدية".وزارة اخلزانة األمريكية إ

ولقد أعطى صندوق النقد الدويل تعريفا أكثر دقة للصناديق السيادية حيث عرفها بأهنا " صناديق استثمار أو ترتيبات ذات غرض 
ألغراض اقتصادية كلية، وهي حتتفظ باألصول أو تتوىل خاص متلكها احلكومة العامة، وتنشئ احلكومة العامة صناديق الثروة السيادية 

توظيفها أو إدارهتا لتحقيق أهداف مالية مستخدمة يف ذلك إسرتاجتيات استثمارية تتضمن االستثمار يف األصول املالية األجنبية، وتلك 
)داس، مزارعي، و ستيوارت،  ة العامة"الصناديق يتم بنائها من عمليات الصرف األجنيب أو عائدات عمليات التخصيص أو فوائض املالي

، ويستبعد من مجلة األمور أصول احتياطات النقد األجنيب اليت حتتفظ هبا السلطات النقدية (60، صفحة 2010ديسمرب  10
التقليدية اململوكة للدولة، وصناديق املعاشات التقاعدية ملوظفي لألغراض التقليدية املتعلقة مبيزان املدفوعات أو السياسة النقدية، واملنشآت 

( فئات 5احلكومة، واألصول اليت تدار لصاحل األفراد. واستنادا إىل أهدافها البارزة قسم صندوق النقد الدويل هذه الصناديق إىل مخسة )
 رئيسية:

 واليت يتمثل هدفها األساسي يف محاية امليزانية واالقتصاد من تقلب أسعار السلع األساسية )النفط  صناديق استقرار املالية العامة :
 (IMF, 29/02/2008, p. 10) عادة(.

 :ا هو ضمان حصة من الثروة واليت يطلق عليها أحيانا صناديق املرياث أو األجيال، واهلدف منه صناديق املدخرات لألجيال القادمة
لألجيال القادمة، حبيث يكون يف مقدورهم التمتع مبستويات معيشة ال تقل عما تتمتع به األجيال احلالية، وخاصة بعد النضوب الطبيعي 

 للنفط.

:ة االستيعابية تنشأ هذه النوعية من الصناديق عندما تكون املشروعات غري متيقن منها أو أن القدر  مؤسسات استثمار االحتياطات
-29، الصفحات 2008)عبد السالم علي،  لالقتصاد حمددة، ويعد صندوق أذربيجان وتيمور الشرقية أحدث مثالني لتلك الصناديق.

30) 

 اليت تقدم املساعدة يف متويل املشروعات االجتماعية واالقتصادية أو تعزيز السياسة الصناعية اليت قد تزيد اإلنتاج  صندوق التنمية:
 احملتمل يف بلد ما.

 غري املقرتنة بالتزامات تقاعدية صرحية يف امليزانية العمومية للحكومة.صناديق طوارئ احتياطات التقاعد : 

رونة يف استخدام هذا النظام الفئوي، نظرا إىل أن أهداف صناديق الثروة السيادية قد تكون متعددة، أو وينبغي يف واقع األمر توخي امل
متداخلة، أو قد تتغري مبرور الوقت، وكمثال على ذلك أن بعض صناديق استقرار املالية العامة قد تطورت لكي تصبح صناديق ذات 

ية وحتقيق فائض. كما جتدر اإلشارة إىل أن اختيار شكل معني من أشكال الصناديق أهداف ادخارية، يف حالة ارتفاع اإليرادات النفط
السيادية يتوقف على ظروف كل دولة وأوضاعها، فالدول صغرية احلجم كالنرويج مثال من مصلحتها إنشاء صناديق ادخارية أو ما يسمى 

 ,M & J) فسيكون من مصلحتها اعتماد صناديق لالستقرار.صناديق األجيال لتستثمر يف اخلارج، أما البلدان الكبرية مثل روسيا 

October 2002, p. 03) 
وبسبب اختالف التعاريف وعموميتها، فإن البعض ال يفرق بني تلك الصناديق العائدة إىل البلدان النفطية، والذي مصدرها يعود إىل 
إنتاج وتصدير املورد الناضب، وتلك اليت تعود إىل حكومات دول تأيت مبوارد صناديقها من فوائض يف ميزاهنا اجلاري، بسبب الزيادة يف 

كم احتياطي صرف أجنيب لديها )مثل الصني وكوريا اجلنوبية(، وال تفرق بني الوجود املؤسسي للصندوق أو وجود الفوائض، صادراهتا، وترا 



 

 

 (186-173)ص ص  2000/2017دور صندوق ضبط اإليرادات يف استقرار املوازنة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة 

 

177 
 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي 

 

 لذلك جيب التفرقة بني صناديق الثروة السيادية ذات األصل السلعي ) الصناديق املمولة عن طريق عوائد املواد األولية( ومعظمها صناديق 
 أنشئت لغرض االدخار عرب األجيال أو لغرض استقرار العائدات، وصناديق الثروة السيادية ذات األصل غري السلعي للبلدان النفطية، واليت

والناجتة عن حتويل جزء من  موجودات الصرف األجنيب بالنسبة إىل الدول اليت لديها فوائض يف موازين املدفوعات )كالصني( إىل أدوات 
   (259، صفحة 2009)املنيف،  استثمارية.

بأهنا أصول مالية مملوك  ومدارة من طرف مما سبق ونظرا الختالف املفاهيم املتعلقة بصناديق الثروة السيادية فإنه ميكن تعريفها  
األجنيب الرمسية، عائدات الدولة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يتم متويلها عادة من فوائض ميزان املدفوعات،عمليات النقد 

اخلصخصة واملدفوعات التحويلية احلكومية، الفوائض املالية العامة، هلا أهداف قد تكون متعددة )ادخارية، استثمارية، حتقيق 
 االستقرار املايل(، أو متداخلة، أو قد تتغري مبرور الوقت، كما أن جمال نشاطها قد يكون داخلي أو خارجي.

تعترب الصناديق السيادية ظاهرة ليست باجلديدة على الساحة، حىت وإن عرفت منوا سريعا يف هناية القرن  عوامل منوها: -ب
العشرين وبداية األلفية الثالثة، حيث تعود هذه الصناديق إىل مخسينيات القرن العشرين عندما أنشأت دولة الكويت هيئة االستثمار 

سبعينات وما بعدها ظهور صناديق أخرى يف سنغافورة واإلمارات العربية املتحدة، وتشري ، لتتواىل إثر ذلك يف ال1953الكويتية سنة 
 2017صندوق سيادي على املستوى العاملي إىل غاية جوان  79إحصائيات موقع معهد صناديق الثروة السيادية إىل وجود أكثر من 

تريليون دوالر أصول صناديق سيادية نفطية يف حني  4.266تريليون دوالر منها  7.581،تدير هذه الصناديق أصوال مالية قدرت ب 
من إمجايل موجودات الصناديق  %43.40تريليون دوالر هي أصول صناديق سيادية غري نفطية، أي من مصادر أخرى متثل  3.414

صندوق ضبط املوارد اجلزائري، السيادية .، وبالرغم من املالحظات على تصنيفها لبعض اهليئات كصناديق سيادية كما هو احلال بالنسبة ل
، صفحة 2005)قدي،  فإن ذلك يدل على النمو املطرد هلذه الصناديق. ويفسر هذا النمو يف عدد الصناديق وأحجامها إىل ما يلي:

04) 
 مسبوقة.ارتفاع أسعار البرتول ابتداء من العقد األزل من القرن احلايل بوترية غري  -
 تباطؤ النمو العاملي وانعكاساته على احلساب اجلاري للواليات املتحدة األمريكية، وشركائها التجاريني الرئيسيني األسيويني. -
 تزايد ختصيصات االحتياطات وحتويالت فوائض امليزانية لصاحل هذه الصناديق. -
 بان.........(ظهور صناديق سيادية جديدة )تايوان، الربازيل، الصني، اليا -
 ة فيما يلي:أوتتمثل أهم صناديق الثروة السيادية املنش  
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 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                   .        2019(: أهم صناديق الثروة السيادية يف العامل لسنة 01اجلدول )    

Source: Fund Rankings, Sovereign Wealth Fund Institute, “www.swfinstitute.org”,.. 
III- جلزائر.دور صندوق ضبط اإليرادات يف استقرار املوازنة العامة يف ا 

على غرار الدول النفطية األخرى فقد مكن االرتفاع املستمر ألسعار النفط منذ بداية األلفية الثالثة، من حصول اجلزائر على إيرادات     
 رتبطاستثنائية، ما فتئت تتزايد من سنة إىل األخرى، مما نتج عنه فوائض مالية ضخمة.  واعتبارا من أن املوازنة العامة للدولة اجلزائرية ت

بشكل مباشر بالتغريات اليت تسجلها أسعار النفط، األمر الذي حتم على احلكومة استحداث آلية تعمل على ضبط اإليرادات العامة 
 للدولة، وبالتايل احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة، واملتمثلة يف صندوق ضبط املوارد.

III-1- :ق ضبط اإليرادات"مت تأسيس صندو  ماهية صندوق ضبط اإليرادات Fonde de Régulation des Recettes 
واليت  10، يف املادة رقم 2000واملتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة   2000جوان  27يفاملؤرخ   02-2000"مبوجب القانون رقم 

املوارد"(،  تتمثل  بعنوان "صندوق ضبط  302-103نصت على ما يلي : ) يفتح يف كتابات اخلزينة  حساب ختصيص خاص رقم 
خرى مصادر متويله يف فائض قيمة اجلباية البرتولية الناتج عن جتاوز هذه األخرية لتقديرات قانون املالية، باإلضافة إىل كل اإليرادات األ

تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة  2004املالية لسنة  ، وقد أضاف قانون(04، صفحة 2000)اجلريدة الرمسية،  املتعلقة بتسيري الصندوق
وقد حددت  .(28، صفحة 2003)اجلريدة الرمسية،  للتسيري النشط للمديونية اخلارجية لتكون مصدرا من مصادر متويل الصندوق

مهمته األساسية يف امتصاص هذه الفوائض املالية واستعماهلا يف تسوية العجز يف املوازنة العامة الذي قد حيدث يف املستقبل يف حالة 
 2006اخنفاض أسعار النفط، باإلضافة إىل تسديد الدين العام سواء اخلارجي أو الداخلي.  وقد عدل قانون املالية التكميلي لسنة 

 مليار دينار جزائري" 740الرئيسي للصندوق ليصبح على النحو التايل: " متويل عجز اخلزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن  اهلدف
ما كان وهو ما يعين أن هدف الصندوق يتمثل يف متويل أي عجز يشمل اخلزينة العمومية مه(07، صفحة 2009)بوفليح و لعاطف، 

أصبح صندوق ضبط املوارد أداة  مليار دينار، وهبذا فقد 740سبب هذا العجز، باإلضافة إىل أن رصيد الصندوق جيب أن ال يقل عن 
 رئيسية من أدوات السياسة املالية، تستعملها احلكومة هبدف التقليل من آثار الصدمات اخلارجية، واملتمثلة يف اخنفاض أسعار النفط، ومن

افظة على استقرار املوازنة العامة، كما ميثل احلل األمثل، على األقل جزئيا، ملشكلة ختصيص املوارد وذلك  لعدم قدرة االقتصاد مث احمل
 اجلزائري يف استيعاب كل هذه الفوائض املالية اليت نزلت فجأة، وحتويلها الستثمارات تأيت أكلها بسرعة.

 مصدر التمويل قيمة األصول تاريخ اإلنشاء البلد اسم الصندوق
 نفط 1,098,820 1990 النرويج صندوق املعاشات احلكومي اإلمجايل

 احتياطي الصرف 940,604 2007 الصني شركة اإلستثمار الصينية
 نفط 696,660 1976 اإلمارات العربية املتحدة هيئة اإلستثمار ألبو ظيب
 نفط 592,000 1953 الكويت هيئة االستثمار الكويتية

 إحتياطي الصرف 509,353 1993 هون كونك-الصني هيئة اإلستثمار ملقاطعة هون كونك
 الصرفإحتياطي  440,000 1981 سنغافورة شركة اإلسثمار احلكومية السنغافورية

 إحتياطي الصرف 417,844 1997 الصني SAFEشركة اإلستثمار 
 إحتياطي الصرف 375,383 1974 سنغافورة " Temasek الشركة القابضة "

 نفط 328,000 2005 قطر هيئة اإلستثمار القطرية
 إحتياطي الصرف 324,996 2005 كوريا اجلنوبية اجمللس الوطين لصندوق الضمان اإلجتماعي
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III-2- :بالنسبة للجزائر فقد جاءت فكرة إنشاء الصندوق ألسباب متعددة بعضها متعلق  دوافع إنشاء صندوق ضبط اإليرادات
خر متعلق بالتحوالت اليت عرفتها البيئة املالية الدولية وتنامي طفرة األسعار يف السوق النفطية الدولية مع بداية األلفية الثالثة، والبعض اآل

صة يف بداية الثمانينات واإلنعكاسات السلبية لتقلبات أسعار النفط على اإلقتصاد بتجارب اجلزائر املاضية يف إدارة مواردها النفطية خا
 الوطين، باإلضافة إىل السعي إىل ضمان حقوق اآلجيال القادمة.

، ما 2014لقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبريا بفعل تنامي الطلب العاملي عليه منذ بداية األلفية الثالثة وإىل غاية منتصف 
، والذي تزامن 2012مليار دينار سنة 4184.3اجلزائر تسجل فوائض مالية كبرية، حيث وصل فائض اجلباية البرتولية إىل ما يقدر بـجعل 

دوالر للربميل. ففي ظل عجز االقتصاد اجلزائري عن  109.5مع تسجيل أسعار النفط ألعلى مستوى هلا مبتوسط سعر سنوي قدر بـ
ا اجيابيا، جلأت إىل العمل وفق قاعدة حتديد السعر املرجعي لربميل البرتول الذي تبىن على أساسه املوازنة، استيعاب تلك الفوائض استيعاب

مع احلرص على حتويل كل فائض ذلك إىل صندوق ضبط املوارد كضمان حلقوق األجيال القادمة من جهة، وكآليه لتعديل املوازنة وضبط 
، كما يعرب إنشاء هذا الصندوق كضمان الستمرارية نقل عوائد الطفرة البرتولية بني األجيال وفق توازهنا يف حالة اهنيار األسعار مستقبال

 مبدأ املساواة والتوزيع العادل لثروات الوطنية.
 .2017-2000(: تطور فوائض اجلباية البرتولية تبعا لتطورات أسعار النفط خالل الفرتة 02اجلدول رقم )

Source: ministre des finances, rapport de présentation du projet de la loi de  finances pour 2009 et 
2017. 

 
 

 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 أسعار النفط
 )دوالر أمريكي(

27.6 23.1 24.3 28.2 36 50.6 61 69.1 94.1 

إيرادات اجلباية 
) مليار  البرتولية

 دينار(

1213.2 1001.4 1007.9 1350.0 1570.7 2352.7 2799.0 2796.8 4088.6 

فائض اجلباية 
) مليار  البرتولية
 دينار( 

453.2 123.86 26.5 448.9 623.5 136.88 1798.0 1738.8 2288.16 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 أسعار النفط

 )دوالر أمريكي(
61 77.4 107.4 109.5 105.9 96.2 49.5 40.7 52.5 

إيرادات اجلباية 
) مليار  البرتولية

 دينار(

2412.7 2905.0 3979.7 4184.3 3678.1 3388.4 2373.5 1781.1 2372.5 

فائض اجلباية 
) مليار  البرتولية
 دينار( 

400.67 1318.3 2300.3 2535.3 2062.2 1810.6 550.6 98.6 131 
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III-3-  :يرتكز صندوق ضبط اإليرادات على العوائد من اجلباية البرتولية انطالقا من الفرق مصادر متويل صندوق ضبط اإليرادات
 بني السعر السوقي للربميل الواحد والسعر املرجعي للربميل، واملخطط أدناه يلخص ذلك.

 مصادر متويل صندوق ضبط اإليرادات.(: 01) املخطط رقم

 
، جامعة 3، العدد10زهري بن دعاس، نرميان رقوب، تقييم صندوق ضبط املوارد اجلزائري يف ظل تطاير أسعار النفط، جملة دراسات وأحباث، جملد املصدر:

 .623، ص2018سطيف، سبتمرب 
الفوائض املتأتية من الفارق بني اجلباية البرتولية احملددة يف املوازنة على أساس السعر املرجعي ( أن 01يتضح من املخطط رقم ) 

واجلباية احلقيقية الناجتة عن مبيعات البرتول احملسوبة على أساس متوسط سعرها السوقي تعترب املورد الرئيسي لصندوق ضبط اإليرادات، 
-2008دوالر للربميل خالل الفرتة  37، لتم رفعه إىل 2007حىت سنة  2000ربميل سنة دوالر لل 19وقد مت حتديد السعر املرجعي بـ

 .2017دوالر للربميل منذ سنة  50، مث 2016
III-4-  :اختذت احلكومة اجلزائرية إجراءات ومعايري صارمة أثناء إعداد امليزانية العامة للدولة احتياطا من تطور وضعية الصندوق

وذلك باعتماد سعر مرجعي متوقع ألسعار النفط تقدر من خالله إيرادات امليزانية العامة، هذا السعر يتم حتديده بناءا تقلبات أسعار النفط 
على املعطيات املتوفرة على تقلبات أسعار النفط يف األسواق الدولية. وباعتبار أن صندوق ضبط املوارد يعمل على امتصاص فائض اجلباية 

فارق بني السعر الفعلي واملرجعي، فإن تطور وضعية هذا الصندوق قد ارتبطت بتطور فائض اجلباية البرتولية واليت البرتولية الناجتة عن ال
 يبينها اجلدول التايل:

 الوحدة: مليون دج                               2017-2000: تطور وضعية صندوق ضبط املوارد خالل الفرتة (03)اجلدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 721688 320892 27978 171534 232137 0 رصيد السنة السابقة

 1368836 623499 448914 26504 123864 453237 فائض اجلباية البرتولية

 0 0 - - - - تسبيقات بنك اجلزائر

 2090524 944391 476092 198038 356001 453237 جمموع املوارد

 247838 222703 156000 170060 184467 221100 سداد الدين العمومي

 0 0 0 0 0 0 متويل عجز  اخلزينة

 0 0 0 0 0 0 سداد تسبيقات ينك اجلزائر

 247838 222703 156000 170060 184467 221100 جمموع االستخدامات

 1842686 721688 320892 27978 171534 232137 رصيد الصندوق

 البرتوليةاجلباية 

 اجلباية العادية موازنة الدولة اإلنتاج خارج القطاع النفطي

 اإليرادات صندوق ضبط اإلنتاج النفطي

اإليرادات

 حتويل بسعر مرجعي للبرتول

 حتويل فائض سعر املرجعي

 جمال الوعاء الضرييب خمصصات امليزانية حصيلة امليزانية
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 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 4842837 4316466 4280073 3215530 2931045 1842686 رصيد السنة السابقة

 2300320 1318310 400675 2288159 1738848 1798000 فائض اجلباية البرتولية
 0 0 0 0 0 0 تسبيقات بنك اجلزائر

 7143157 5634776 4680748 5503690 4669893 3640686 جمموع املوارد
 0 0 0 465437 314455 618111 الدين العموميسداد 

 1761455 791939 364282 758180 531952 91530 متويل عجز  اخلزينة
 0 0 0 0 607956 607956 سداد تسبيقات ينك اجلزائر

 1761455 791939 364282 1223617 1454363 709641 جمموع االستخدامات
 5381702 4842837 4316466 4280073 3215530 2931045 رصيد الصندوق

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 784500 2073800 4408464 5563511 5633751 5381702 رصيد السنة السابقة

 131000 98600 550600 1810625 2062231 2535309 فائض اجلباية البرتولية

 00 00 00 00  0 تسبيقات بنك اجلزائر

 915400 2172400 4958700 7373800 7695900 7917011 جمموع املوارد

 00 00 00 00 00 0 سداد الدين العمومي

 915400 1387900 2886500 2965672 2132471 2283259 متويل عجز  اخلزينة

 00 00 00 00 0 0 سداد تسبيقات ينك اجلزائر

 784500 1289300 2886500 2965336 2132389 2283259 جمموع االستخدامات

 00 784500 2072200 4408464 5563511 5633751 رصيد الصندوق

Source: ministre des finances, rapport de présentation du projet de la loi de  finances pour 2009 et 
2017.  

من خالل اجلدول أعاله يتبني أن وضعية صندوق ضبط املوارد قد عرفت تطورا هاما منذ إنشائه، حيث انتقلت قيمة رصيده من 
مليار دينار )أي ما  5633.752إىل مستوى  2000مليار دوالر( سنة 3.83مليار دينار )أي ما يعادل 232.137مستوى 

، حيث 2012ض احلباية البرتولية املساهم الوحيد يف متويل الصندوق حىت عام ، وتعترب فوائ2012مليار دوالر( سنة 72.66يعادل
مليار دينار، يف حني مل يتلقى الصندوق أي  15424.476بلغت قيمة مسامهتها منذ إنشاء هذا الصندوق حىت هذا التاريخ  ما مقداره 

 . 2004مت اعتمادها منذ سنة  تسبيقات من بنك اجلزائر  والذي أضيف كمورد جديد له وفقا للتعديالت اليت
 2002و  2001لقد ارتبط تطور رصيد الصندوق بشكل أساسي بتطور فائض اجلباية البرتولية املسجلة. حيث شهدت سنيت

على التوايل والذي  ترافق مع اخنفاض فائض اجلباية البرتولية بنسبيت  %83.68و %26.10تراجع هام يف رصيد الصندوق بنسبيت 
خالل نفس السنتني على الرتتيب، ليشهد رصيد الصندوق بعد ذلك ارتفاعا مستمرا بانتقاله من مستوى  %78.60و 72.67%

أي مبتوسط معدل منو سنوي قدره  2011مليار دينار سنة  5381.702إىل مستوى    2003مليار دينار سنة  320.892
إىل  2003مليار دينار سنة  448.914يت انتقلت من مستوى ، ويعزى ذلك إىل االرتفاع يف قيمة فائض اجلباية البرتولية ال42.25%
بسبب تداعيات   2009، وعلى الرغم من تراجع فائض رصيد اجلباية البرتولية لسنة 2008مليار دينار سنة  2288.159مستوى 

ه على متويل عجز امليزانية، األزمة املالية على أسعار النفط، إال أن رصيد الصندوق قد عرف ارتفاعا ملحوظا بسبب اقتصار استخدامات
ومع اهنيار أسعار  .2012- 2010بدون تسجيل أي عملية لتسديد الدين خالل هذه السنة، لتعاود قيمتها يف االرتفاع خالل الفرتة 
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، حيث إنتقل من مستوى 2017-2014اخنفض رصيد الصندوق بشكل مستمر خالل الفرتة  2014النفط بعد منتصف 
، وهذا بفعل إخنفاض  فائض قيمة اجلباية البرتولية، وإرتفاع 2017إىل إنعدامه بشكل تام سنة  2014سنة  مليار دينار 4408.464

 قيمة اإلقتطاعات لتمويل عجز امليزانية.

هو ما ، و لنفطر اسعاأجع ابرتى ألخراهي ة متأثرة ألخريانة وآلايف ة كبريت عرفت تقلباادات إليراضبط وق صندارد موأن غري 
صيد رحتقيق ، و2014ملاليةن احسب قانور الر دومليا 7226رة ب ملقدو اليت كانت متوقعة احلصيلة غ اعلى بلورة لقدم اعدأدى 

وق   واليت تراجعت رصيده بنسبة لصندارد اقد تآكلت حصة مور. و اللياردوم 60ر دج أي ما يقارب مليا  4774يف حدود مجايل إ
مليار دينار يف نفس السنة  وهو املبلغ 784حيث سجل رصيد قدره  2016سنة  62، وبـ2014مقارنة بسنة   2015سنة  120

قد ألغى  2017ن قانون املالية لسنة ، وقد كا2016الذي مت جتميده يف هذا الصندوق نظرا لكونه الرصيد األدىن اإلجباري منذ جوان 
مليار دج من أجل االمتصاص اجلزئي لعجز  740العتبة املرتبطة بالرصيد األدىن األقصى واإلجباري اخلاص هبذا الصندوق الذي حدد بـ

 .2017نتيجة لرتاجع اجلباية البرتولية وبذلك قد نفذت موارد الصندوق بشكل كامل مع هناية سنة  2017امليزانية يف 
III-5-  :سنقوم يف هذا العنصر بالرتكيز على دور صندوق ضبط تقييم مدى جناح الصندوق يف حتقيق استقرار املوازنة العامة

 اخلزينة عجز متويلاإليرادات يف حتقيق اهلدف األساسي الذي أنشئ من أجله وهو حتقيق االستقرار للموازنة العامة للدولة من خالل  

الوقوف على هذا اهلدف البد من حتديد وضعية املوازنة العامة للجزائر خالل احلكومي، وبغية  اإلنفاق ارتفاع عن الناتج للدولة العامة
 وذلك وفقا للجدول التايل: 2017-2000الفرتة 

 ر دجالوحدة: مليا                                2012-2000تطور رصيد املوازنة العامة للدولة خالل الفرتة  (:04)اجلدول 
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

اإليرادات العامة للدولة 
دون فائض إيرادات 
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املوازنة العامة من رصيد 
دون فائض قيمة اجلباية 
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
اإليرادات العامة للدولة 
دون فائض إيرادات 
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رصيد املوازنة العامة من 
دون فائض قيمة اجلباية 
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 .2012-2005وفقا لبيانات مأخوذة عن وضعية اخلزينة العمومية لتقرير بنك اجلزائر للسنوات  باحثانمن إعداد ال املصدر:

من خالل اجلدول أعاله يتبني أن رصيد املوازنة العامة دون فائض قيمة اجلباية البرتولية قد حقق عجزا يف معظم سنوات الدراسة 
إىل  2003مليار دينار سنة  164.7ذا العجز بشكل مستمر وذلك بانتقاله من مستوى ، وقد تعمق ه2002و 2001باستثناء سنيت 

، إال أنه عاد لالرتفاع بعد ذلك 2009مليار دينار سنة  947وعلى الرغم من اخنفاضه إىل  2008مليار دوالر عام  1288.7مستوى 
رتفاع يف العجز إىل عاملني أساسني يتمثل  األول يف ، ويعود هذا اال2012مليار دينار سنة  3181.8ليصل إىل مستوى قياسي قدره 

السياسة املتحفظة للدولة يف اعتماد أسعار نفط مرجعية منخفضة يف تقدير اإليرادات وذلك تفاديا للصدمات العكسية ألسعار النفط اليت 
لعامة اليت منت مبعدالت تفوق معدالت منو اإليرادات هتدد استقرار املوازنة العامة، أما العامل الثاين فيتمثل يف الزيادة الكبرية للنفقات ا

ا العامة دون فائض اجلباية البرتولية والذي يدخل ضمن إطار السياسة التوسعية اليت اعتمدهتا الدولة من خالل برامج التنمية اليت اعتمدهت
ال يعود إىل إرتفاع قيمة فائض اجلباية البرتولية  2014فيما إرتفاع العجز بعد سنة   الدولة خالل هذه الفرتة هبدف حتفيز االقتصاد الوطين.

تلفتني وإمنا يعود إىل إىل إرتفاع مستوى النفقات العامة،  وفيما خيص كيفية متويل العجز فإنه ميكن التمييز بني مرحلتني وبالتايل طريقتني خم
 لتمويل الصندوق للعجز ومها:

-3عات من موارد الصندوق لتمويل العجز وفقا ملا يوضحه اجلدول )مل تسجل أية اقتطا (:2005-2000)املرحلة األوىل  -أ
والذي  2000واملتعلق بقانون املالية التكميلي لسنة   2000جوان  27يفاملؤرخ   02-2000القانون رقم  (، وهذا ما يتوافق مع21

دوالر أمريكي  19وى السعر املرجعي حيدد استعمال موارد الصندوق  فقط لتمويل أي عجز حيدث بسب اهنيار أسعار النفط حتت مست
للربميل. وقد تباينت سياسة متويل العجز املتبعة من طرف احلكومة بني االعتماد على القرض العام الداخلي " التمويل الغري بنكي" أو 

، 2011)بوفليح،  اإلصدار النقدي "التمويل البنكي" إال أن هناك أفضلية نسبية للقرض العام الداخلي على حساب اإلصدار النقدي
، وذلك هبدف التحكم يف معدالت التضخم وضمان استقرار املستوى العام لألسعار، ويف املقابل فقد امتنعت احلكومة (208صفحة 

هر دور صندوق ضبط املوارد من خالل إىل ارتفاع حجم الدين العام الداخلي وهنا يظوهو ما أد  ،عن اللجوء إىل االستدانة اخلارجية
ل مسامهته يف ختفيض حجم املديونية العمومية باعتبارها أحد األهداف احملددة له، وبالتايل فإن الصندوق ساهم بطريقة غري مباشرة يف متوي

 العجز املوازين، وهذا ما  يظهره اجلدول التايل:
 الوحدة: مليار دج         .2005-2000دور صندوق ضبط اإليرادات يف ختفيض تسديد الدين الداخلي خالل الفرتة  :(05)اجلدول 

 .2005-2003تقارير بنك اجلزائر للسنوات  املصدر:

فقد بلغت ما  2005-2000من خالل اجلدول أعاله يتبني أن حتويالت الصندوق لتسديد الديون العمومية الداخلية خالل الفرتة 
 1094.3، ارتفع بعد ذلك بوصله إىل مستوى 2001مليار دينار. فبعد أن اخنفض حجم الدين العام خالل سنة  1145.016قيمته 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 1094.3 1000.0 982.2 980.5 999.4 1022.9 الدين العمومي الداخلي

184.46 221.100 حتويالت الصندوق لسداد الدين العمومي
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اعتماد الدولة على االقرتاض الداخلي لتمويل العجز،كما يعكس اهتمام الدولة بشكل أكرب ، وهو ما يعكس 2005مليار دينار سنة 
بتسديد الديون اخلارجية على حساب الديون الداخلية، كما جتدر اإلشارة إىل أن جزءا من مستوى الدين الداخلي هلذه الفرتة قد مت 

 تسديده يف الفرتة الالحقة. 
، 2006وفقا للتعديالت اليت أدخلت على القواعد احملددة ألهداف الصندوق يف سنة  (:2017-2006)املرحلة الثانية  -ب

 740والقاضية بتوسيع  متويله ليشمل أي عجز اخلزينة العمومية مهما كان سببه، باإلضافة إىل أن رصيد الصندوق جيب أن ال يقل عن 
الصندوق بنسب معينة ويف هذا الصدد فقد بلغت حجم مباشرة من  2006مليار دينار ، فقد مت متويل العجز ابتداء من سنة 

مليار دينار وهذا وفقا  16870.53ما قيمته  2017-2006التخصيصات املتعلقة بتمويل العجز من طرف الصندوق خالل الفرتة 
تمويل الغري بنكي" وبدرجة القرض العام الداخلي " ال وقد مت متويل اجلزء األخر من العجز عن طريق ( املشار إليه سابقا.02للجدول رقم )

ال ادات إإليراضبط وق صندت حتياطياابالرغم من تآكل ، و (209، صفحة 2011)بوفليح،  أقل اإلصدار النقدي "التمويل البنكي"
مجايل إمن %83ل ما ميثدج أي ر مليا  784.4يل احبو  2017ىل من سنةوألاألشهر التسع ل اخلزينة خالانه ساهم يف متويل عجز ا

غري ت متويالل لعجز من خالامن ر ينار دمليا 206.6بينما متت تغطية ر دج ، مليا 946.1ة واملقدر بـلفرتاهذه ل خلزينة خالاعجز 
.  وقد مت تسديد الدين 2016لسيولة سنةاجهة نقص احلكومة. ملوهتا اقرأليت البنكية ات السنداحملصلة  عرب ت التمويالامن ، أي بنكية 
ي عن طريق الصندوق وهو ما يعكس مرة أخرى دور الصندوق يف متويل العجز بطريقة غري مباشرة أيضا وهذا ما  يظهره اجلدول الداخل
 التايل:

 .2017-2006دور صندوق ضبط اإليرادات يف تسديد الدين الداخلي خالل الفرتة  (:06)اجلدول 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 1214.8 1107.4 816.3 734 1103.9 1847.3 الداخليالدين العمومي 
 0 0 0 465437 314455 618111 حتويالت الصندوق لسداد الدين العمومي

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 5790.8 3991.8 2444.0 1238.0 1176.6 1312.1 الدين العمومي الداخلي

 0 0 0 0 0 0 حتويالت الصندوق لسداد الدين العمومي

 2017-2006تقارير بنك اجلزائر للسنوات  املصدر:

فقد بلغت ما 2017-2006من خالل اجلدول أعاله يتبني أن حتويالت الصندوق لتسديد الديون العمومية الداخلية خالل الفرتة 
مليار دج وقد فاقت هذه القيمة نظريتها املسجلة يف املرحلة السابقة، كما أن قيمة الدين الداخلي قد عرفت تراجعا 1398.0قيمته

مليار دينار، وهو ما يعكس دور الصندوق يف تسديد  734منذ إنشاء الصندوق واملقدرة  2008واضحا بتسجيلها ألدىن قيمة هلا سنة 
، كما يعكس تقليص دور القرض الداخلي يف متويل عجز املوازنة بعد 2006قليص املديونية اخلارجية ملستويات آمنة منذ سنة الدين بعد ت

اعتماد التخصيص املباشر من  صندوق ضبط املوارد لتمويل العجز، مث عاد الدين العمومي لالرتفاع بعد ذلك إىل أن وصل إىل مستوى 
وذلك نتاج اعتماد الدولة على الدين العام يف متويل العجز الكبري الذي سجل يف هذه الفرتة من  2017مليار دينار سنة  5790.8

 جهة، وعدم القيام بأي تسديد للدين العمومي من طرف الصندوق خالل نفس الفرتة من جهة أخرى.
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IV -  ومناقشتها : النتائج  

االستقرار املوازين يف اجلزائر يتبني بأن الصندوق يعترب من  من خالل دراسة وحتليل دور صندوق ضبط اإليرادات يف حتقيق
ار اآلليات األساسية اليت مسحت بامتصاص فائض اجلباية البرتولية نظرا لضعف الطاقة االستيعابية لالقتصاد اجلزائري خالل فرتة ارتفاع أسع

املالية، انطالقا من تسديد املديونية سواء الداخلية أو اخلارجية، النفط، والذي مت توجيهه ملعاجلة العديد من املشكالت اليت متس بالتوازنات 
، وأضحى بذلك آلية  مهمة لتمويل العجز املوازين، من خالل ما 2006لتتوسع تدخالته بعد التعديالت اليت جاء هبا قانون املالية لسنة 

الدولية والسعر املرجعي املقرر يف قوانني املالية،   تفاقم العجز مت حتويله من موارد مالية  ناجته عن الفرق بني أسعار احملروقات يف السوق 
باية املوازين بعد التوسع الكبري يف حجم النفقات العامة يف إطار الربامج التنموية املتعلقة بدعم النمو وتوطيده من جهة، وتراجع موارد اجل

، لينتقل الدولة 2017آكل  موارده ونفاذها بشكل كلي سنة ، قد سارع يف ت2014البرتولية بفعل اهنيار أسعار النفط منذ منتصف 
 بعدها إىل آللية التمويل غري التقليدي لعجز املوازنة العامة. لقد مت التوصل إىل النتائج التالية:

استثمار تلك العوائد  يعترب إنشاء  الصناديق سيادية أداة فعالة يف زيادة االنضباط املايل وحتسني إدارة اإليرادات النفطية ، وذلك هبدف -
 من أجل حتييد آثار التذبذب والاليقني بالسبة إىل اإليرادات النفطية، ومبا خيدم األجيال القادمة من خالل احلفاظ على جزء من الثروات

 النفطية احلالية ألجيال املستقبلية.
البرتولية من جهة ومسامهته بصفة مباشرة أو غري  إن استخدام احلكومة لصندوق ضبط املوارد كأداة المتصاص فائض إيرادات اجلباية -

و مباشرة يف متويل عجز املوازنة من جهة أخرى قد ساهم يف احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة نتيجة تعرضها للصدمات اخلارجية أ
اة من أدوات السياسة املالية اليت ميكن للدولة ملواجهة ظاهرة زيادة النفقات العامة ولو بصفة مؤقتة، وبالتايل ميكن اعتبار الصندوق كأد

 االعتماد عليها يف التأثري على االقتصاد الوطين.
 على الرغم من اجملهودات اليت بذلتها اجلزائر يف سبيل حتقيق االستقرار يف موازنتها العامة من خالل إنشائها لصندوق ضبط املوارد ، إال -

 و حتمل العجز املوازين ما زالت مرهونة بتقلبات أسعار النفط. أن القدرة على صياغة السياسة املالية
، إىل تآكل 2014لقد أدت االقتطاعات الكبرية من الصندوق لتمويل العجز املوازين املتفاقم بعد صدمة أسعار النفط منذ منتصف -

 .2018رصيده، ونفاذه بشكل كلي سنة 
حبد ذاهتا ، وإمنا تكمن يف منط تصميم الصندوق وآليات الرقابة عليه وطريقة إدارته،  إال أن املشكلة يف ذلك  ال تعود إىل هذه الصناديق-

 .وااللتزام باملعايري العامة اليت تؤدي إىل الوصول إىل األهداف األساسية اليت أنشئت من أجلها
 

V-  :اخلالصة 

كأداة المتصاص فائض إيرادات اجلباية البرتولية من ما ميكن استخالصه يف األخري هو أن استخدام احلكومة لصندوق ضبط املوارد  
  جهة ومسامهته بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف متويل عجز املوازنة من جهة أخرى قد ساهم يف احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة

ة، وبالتايل ميكن اعتبار الصندوق كأداة من نتيجة تعرضها للصدمات اخلارجية أو ملواجهة ظاهرة زيادة النفقات العامة ولو بصفة مؤقت
 أدوات السياسة املالية اليت ميكن للدولة االعتماد عليها يف التأثري على االقتصاد الوطين.
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تشهد تراخيا  يف فرتات  معضلة مسايرة سياستها املالية العامة  لالجتاهات الدورية، حيث تعاين العديد من البلدان املصدرة للسلع األولية من ملخص:
غالبا ما   الوضع ا ملواجهة هذو  .ي ويزيد من حدة العجز يف موازناهتا العامةات اقتصادها الكل  ا يعق  من تللبوتشديدا  يف فرتات الركود،مم االنتعاش  
، حيث استطاعت بفضل هذا التحول 2000على غرار ما قامت به الشيلي منذ العام مضادة لالجتاهات الدورية مالية  سياسات  بالتحول حنويوصى  

بدافع التعرف أكثر  الدراسةهذه تأيت  يف هذا السياقو  ئض مالية يف فرتات الرواج الستخدامها يف فرتات الركود.من تعزيز استدامتها املالية عرب توليد فوا
 األولية.على عوامل جناح جتربة التشيلي، ومن مث استخالص الدروس لباقي البلدان املصدرة للسلع 

 .ستدامة املاليةا –االجتاهات الدورية ضادة م –مسايرة االجتاهات الدورية  -امةسياسة املالية الع -سلع األولية ل بلدان املصدرة لكلقات املفتاح :ا

 B22؛ JEL : E62تصنيف  
Abstract: Many commodity-exporters countries have suffered from the procyclicality of its 
fiscal policies, by easing it in the period of booms, and constraint it the bust periods, which 
result in more destabilizing macroeconomic framwork,and chronic runaway budget 
deficits.However, to fight this  situation , its recommended to  adopt countercyclical fiscal 
policies such as  that implemented in  Chili as - commodity exporter country- since 2000 , 
which has proven to be successful in  enhanced its fiscal sustainablity, by generating financial 
surplus  in booms period to be used in the bust periods. Hence,the present paper  is curious to 
learn how this has been achieved in Chili ,and draws some conclusions for commodity-
exporters countries. 
Keywords: commodity exporters - Fiscal Policy- Procyclicality- Countercyclicality- Fiscal 
sustainablity-Chili 

Jel Classification Codes : E62 ؛B22 
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I-  : تمهيد  

 ة بني االنتعاشضحية لتذبذبات حادة يف دورهتا االقتصاديالبلدان املنتجة واملصدرة للسلع األولية كالنفط والغاز غالبا ما تكون 
( ، واليت تالزمها بسب اعتمادها على تصدير سلعة واحدة أساسية تتميز بتقلبات  Boom-Bust Cycleوالكساد تارة أخرى )تارة 

 لبةاملتق وإيرادات التصدير   احلكومي اإلنفاق الوثيق  املوجود بني االرتباط أسعارها وعدم قدرهتا على التحكم فيها.وما يزيد الطني بلة هو 

 يف العام اإلنفاق زيادةمن خالل ، (Procyclical)ما جيعل من  سياسة املالية العامة يف هته البلدان "مسايرة لالجتاهات الدورية"،
 تنهار عندما " فرتات هبوط األسعار " خالل اإلنفاق يف مفاجئ هبوط يليها واليت ،  املرتفع الدخل نتيجة  " "فرتات طفرة األسعار 

حدة العجز يف  وزيادةتشمل تقلبات قوية يف كل من الناتج و التضخم والبطالة  مما يشكل خماطر كبرية على اقتصادياهتا تصدير ،ال إيرادات
 موازناهتا العامة، وبالتايل  يشكل   أحد العوائق الرئيسية أمام مسار التنمية  وزيادة مستويات الرفاهية فيها.

ح  بتبين سياسات مالية مضادة )معاكسة(  لالجتاهات الدورية وملواجهة هذه التقلبات  غالبا ما ينص
(Countercyclical ،)،وهذا  من خالل ختفيض  باعتبارها  أداة مساعدة يف ضمان استقرار االقتصاد الكلي وتعزيز االستدامة املالية

اهرة مسايرة اإلنفاق العام لالجتاهات حيث  تتفادى ظ  -الضرائب وزيادة اإلنفاق احلكومي  ملقاومة االنكماش االقتصادي والعكس
 ، وتعمل على تلطيف اإلنفاق احلكومي عرب الزمن. األولية السلعالدورية مع أسعار صادرات 

ويف هذا السياق تعترب "التشيلي" وهي أحد البلدان املصدرة لسلعة أولية هي النحاس  من النماذج الناجحة  يف التحول من 
الجتاهات الدورية إىل مضادة هلا عرب استحداثها  لقاعدة هيكلية للموازنة العامة  جيري تطبيقها منذ العام سياسة مالية  عامة مسايرة ل

 طريق عن والكساد االنتعاش دورة بكسر يف تكريس مؤسسات قوية للمالية العامة مسحت  . حيث ساعدت هذه القاعدة   2000
العامة وتنويع االقتصاد  املالية ت النحاس،  كما سامهت يف تعزيز متانة مؤشرات لصادرا املتقلبة عن اإليرادات احلكومي اإلنفاق فصل

 الشيلي وختفيض درجة تقلبات مؤشرات االقتصاد الكلي.
يز إن اهلدف من هذه الدراسة  هو حماولة التعمق أكثر يف فهم آليات عمل سياسة املالية العامة  املضادة لالجتاهات الدورية ودورها يف تعز 

مع إشارة خاصة إىل حالة الشيلي. ولتحقيق ذلك اليت يعتمد اقتصادها على تصدير سلعة واحدة أساسية  البلدانتدامة املالية يف االس
يف معضلة مسايرة سياسة املالية  العامة لالجتاهات الدورية األول منها سيتم تقسيم هذه الدراسة   إىل ثالثة مباحث حيث يستعرض 

املبحث الثاين فيناقش دور سياسة املالية العامة املضادة لالجتاهات الدورية كأداة لتعزيز االستدامة املالية، األولية.أما  للسلع املصدرةالبلدان 
 املبحث األخري على دراسة جتربة  الشيلي يف هذا اجملال. يف حني يركز  

 اشكالية الدراسة
احلد من التأثريات السلبية  يف  أساسا على تصدير النحاس  تعتمدكدولة   الشيليإن النجاح  االقتصادي الباهر الذي حققه 

من البلدان املنتجة مقابل اإلخفاق الذي منيت به العديد على ماليتها العامة واستلرارها االقتصادي الكلي، لصدمات اخلارجية ل
من خالل سياسة   تعزيز استدامتها املاليةيف   الشيلييدفعنا إىل طرح التساؤل الرئيسي التايل  :كيف جنحت  واملصدرة للسلع األولية،

املصدرة البلدان باقي ؟وماهية الدروس اليت ميكن استخالصها من هذه التجربة الرائدة   لفائدة املالية العامة املضادة لالجتاهات الدورية 
 ؟ للسلع األولية

 :فرضيات الدراسة

 تنطلق هذه الدراسة من فرضيتني أساسينت ومها:
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تللبات االقتصاد الكلي يف زيادة حدة العجز املوازين و أحد األسباب الرئيسية  ة املالية العامة املسايرة لالجتاهات الدوريةتعترب السياس-
 أساسية . وعدم استلراره يف  البلدان النامية اليت تعتقد على تصدير سلعة واحدة

إرساء مؤسسات قوية للمالية العامة تعمل ،مرهون مبدى ادة هلامسايرة لالجتاهات الدورية إىل مض مالية عامةالتحول من سياسة جناح  -
 وفق مقاربة "القواعد" وبعيدا عن الضغوط السياسية.

 أهداف الدراسة:

تعزيز هو حماولة التعمق أكثر يف فهم آليات عمل سياسة املالية العامة  املضادة لالجتاهات الدورية ودورها يف   الدراسةإن اهلدف من هذه 
باعتبارها جتربة رائدة  مع إشارة خاصة إىل حالة الشيلياليت يعتمد اقتصادها على تصدير سلعة واحدة أساسية  البلدانيف  ة املاليةاالستدام

 .يف هذا اجملال

 :أمهية الدراسة

املصدرة للسلع بلدان حول سبل مكافحة تذبذبات الدورة االقتصادية يف ال اإلسهام يف إثراء النقاش تأيت هذه الدراسة إميانا منا بأمهية
 املالية سياسة يف ضوء كرب حجم الصدمات اخلارجية اليت تتعرض هلا من فرتة ألخرى، وهذا من خالل إبراز كيفية صياغة وتنفيذ  األولية

هتا على حتسني قدر  على غرار ماقامت به الشيلي وجنحت فيه، حبيث تساعدها يف هناية املطاف على- ضادة لالجتاهات الدوريةالعامة امل
  .استلرار اقتصادها الكلياستدامتها املالية وحتلي  وضقان  اخلارجية لصدماتل التأثريات السلبية  امتصاص

 تلسيقات الدراسة:

احملور األول إىل ثالثة حماور حيث يستعرض  اسيتم تقسيممن أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة وحتقيق أهدافها واختبار فرضياهتا   
احملور الثاين فيناقش دور سياسة املالية العامة األولية.أما  للسلع املصدرةيف البلدان لالجتاهات الدورية العامة  ة سياسة املالية معضلة مساير 

 .يف هذا اجملال الشيلي جتربة احملور الثالث على دراسة  يف حني يركز   لتعزيز االستدامة املالية،املضادة لالجتاهات الدورية كأداة 

I.1- األولية. للسلع املصدرةيف البلدان عضلة مسايرة السياسة املالية لالجتاهات الدورية م: 
ميكن تعريف السياسة املالية العامة على أهنا  ''استخدام اإلنفاق احلكومي والضرائب للتأثري على االقتصاد.وهذا بتغيري مستوى 

( وتستخدم احلكومات 2009 مارك هورتون ،أمساء اجلنايين) .الضرائب وأنواعها ومدى وتكوين اإلنفاق ودرجة وشكل االقرتاض"
لعامة مسايرة السياسة املالية العامة عادة لتعزيز النمو القوي واملستدام .إال أن البلدان املصدرة للسلع األولية غالبا ماتكون سياستها املالية ا

ه عام يف هذه البلدان حنو عدم االدخار بشكل كاف فهنالك اجتا، ( The problem of procyclicality)  لالجتاهات الدورية
ة. يف فرتات طفرة أسعار السلع األولية، إضافة إىل صعوبة مقاومة رفع اإلنفاق العام الناجم عن الزيادات االستثنائية يف اإليرادات العام

توسع كبري يف القطاع العام وقطاع السلع غري وباملقابل عندما تنخفض أسعار هذه السلع جتد هذه البلدان نفسها أمام مديونية مرتفعة، و 
وانكماش القطاع غري النفطي، كما قد جتد نفسها جمربة على خفض نفقاهتا العامة وبالتايل تكتمل احللقة املُفرغة لالدخار  القابلة للتداول

 . )  Jeffery Frenkel,2010 (املعاكس للدورة

نظرا للدور املهيمن ( بأنه Kaminsky , Reinhart & Vegh, 2004ويف هذا اإلطار، فقد  أظهرت نتائج  دراسة )
ر النفط، لسياسة املالية العامة  يف االقتصاديات  النامية النفطية  فإن اإلنفاق احلكومي غالبا ما يتميز مبسايرته لالجتاهات الدورية مع أسعا
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يات إنفاقها العام، وعلى العكس من ذلك  تتميز  البلدان وجود معامل ارتباط موجب  بني ناجتها احملّلي ومستو حيث توصلت الدراسة ل
 Kaminsky Graciela, et al.,"When )الصناعية مبعامل ارتباط سالب داللة على سياسة مالية عامة معاكسة للدورة

It Rains,2004) ). 

خالل فرتة الطفرة تزداد  ة للسلع األولية يف أنهوميكن تفسري ُمسايرة اإلنفاق العام لالجتاهات الدورية بالنسبة للبلدان النامية املصّدر 
مداخيل التصدير، وجتد احلكومات نفسها حتت وطأة الضغوط السياسية )اليت التستطيع مقاومتها غالبا( جمربة على زيادة إنفاقها العام. 

فاالستثمارات العامة هلا عائد   .مة وكتلة األجوروأهم بنود امليزانية العامة اليت تشهد ارتفاعا كبريا خالل فرتة الطفرة هي االستثمارات العا
ولكن مشكلة البلدان النامية أنه قد ال يتم إكماهلا أو صيانتها يف فرتة هبوط أسعار سلع   كبري يف األجل الطويل إذا مّت اجنازها بكفاءة،

االستثنائية يف مداخيل التصدير  يف فرتة الطفرة، تقوم  التصدير األولية نظرا لنقص األموال الالزمة لذلك. أما بالنسبة لألجور فنتيجة الزيادة
القطاع احلكومات  بتوجيه جزءا منها لتمويل رفع األجور يف القطاع العام وزيادة أعداد العاملني لدى الدولة، وبالتايل ترتفع كتلة األجور يف 

 .  )  ,2010Jeffery Frenkel (العام وهو ما يصعب الوفاء به يف حالة انتهاء فرتة الطفرة

 املرض ظاهرةوعموما تنطوي السياسة املالية العامة املسايرة لالجتاهات الدورية على جمموعة من املخاطر االقتصادية أمهها 

تعّرف  على أهنا "الزيادة احلاصلة يف اإلنفاق العام وقطاع البناء والتشييد وباقي السلع واخلدمات  اليت( Dutch Disease) اهلولندي
  Jeffery Frenkel,2010 (يُتاجر هبا دوليا وهذا حتت تأثري ارتفاع كبري ومؤقت للسعر العاملي للمنتج التصديري املعين" اليت ال

حتّسن يف سعر الصرف احلقيقي للعملة  زيادة اإلنفاق احلكومي إىلو(  Overheatingالنشاط االقتصادي احملموم ) يؤّدي . حيث )
فقاعة األصول، والتوسع الشديد يف قطاع البناء واألشغال العامة على حساب وتنامي  رات، وزيادة الديون،وخسارة القدرة التنافسية للصاد

اضافة اىل توسع  للمتاجرة دوليا، القابلة التنافسية السلع قطاعات من السلع الصناعية واملنتجات األخرى غري املعدنية، نتيجة حتول املوارد
أما يف فرتات انتهاء الطفرة فتلجأ احلكومات إىل إجراءات التقّشف يف النفقات وزيادة الضرائب للسيطرة  .حدة العجز يف املوازنة العامة

 على عجز املوازنة  وهي إجراءات  تعمق من الركود االقتصادي  وتزيد من املشاكل االقتصادية. 

تدابري  ان املصدرة هلا  عادة ما تعتمد هذه البلدان ولتجاوز املشاكل النامجة عن تقلبات أسعار السلع األولية على اقتصاديات البلد
تكوين احتياطيات كبرية من النقد األجنيب يف أوقات الرخاء أو النمو القوي  الستخدامها يف أوقات هبوط    من خالل"التأمني الذايت" 

 ها للنفاذ  مع مرور الوقت،كما أنالنشاط االقتصادي، إال أن ما يؤخذ عليها  هو أهنا ليست سوى حل مؤقت  فقط يف ضوء قابليت
غري قادرة على محاية نفسها ضد خطر التوقف املفاجئ للتدفقات الرأمسالية  ميةتراجع مستوياهتا وعدم كفايتها جيعل البلدان النا

استخدامها  هلا تكلفة فرصة ،فهذه االحتياطيات مثال ميكنالدولية.يضاف إىل ذلك أن االحتفاظ باالحتياطيات يف شكل سائل سيكون 
 Francesco Molteni & Camilo ) يف سداد جزء من الديون اخلارجية أو استثمارها يف أصول ذات عائد أعلى

Umana Dajud,2016)  . فالسبيل األفضل للبلدان املصّدرة للسلع األولية للتصدي الرتفاع درجة تقّلبات االقتصاد  وعليه
حبيث تكون مضادة )معاكسة(  لالجتاهات الدورية  صياغة السياسة املالية  العامة بشكل جيد هو الكلي وتعزيز استدامتها املالية العامة

 . (  2008البنك الدويل،  وليست مسايرة هلا)
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I.2-:  لتعزيز االستدامة املاليةسياسة املالية العامة املضادة لالجتاهات الدورية كأداة 
أن تكون  السياسة املالية توسعية أوتوماتيكيا يف فرتات الكساد  جتاهات الدورية علىتقوم فكرة السياسة املالية العامة املضادة لال

للتحكم يف مستوى إنفاق املالية العامة ودرجة  قواعد ماليةوضع وانكماشية يف أثناء فرتات االنتعاش. ولتحقيق ذلك البد من 
 تقلبها.و بالتايل املساعدة يف  امتصاص الصدمات اخلارجية. 

مثل    بأهنا : قيد دائم على السياسة املالية العامة  يأخذ عادًة شكل مؤّشر خاّص باألداء املايل العامللواعد املالية  ا وتعرف
اهلدف من هذه  القواعد يف  إضفاء طابع مؤّسسايت على ويتمثل  الدخل. الدين، الرصيد ) الفائض أو العجز( ،اإلنفاق،:

وخلق ملكية ودعم على نطاق واسع وهذا من خالل :جعل السياسات غري  املالية للدولة  األولويات الرئيسة اخلاّصة بالسياسة
 .  (2014 سامي يالوتينن،) وكذا إمكانية  تقومي خطط املوازنة السنوية باستخدام مؤّشر عددي كمرجع. املسؤولة مكلفة سياسيًّا

: مدى  (  2008البنك الدويل،  )على ثالث مقومات أساسية وهي   وترتكز قواعد السياسة املالية العامة املضادة لالجتاهات الدورية
قدرة احلكومات على تقليص مديونيتها العامة إىل مستويات مقبولة، وزيادة معدالت االدخار يف أوقات اليسر، واإلنفاق على 

 حنو يتسم باملسؤولية.
 لةأ. مدى قدرة احلكومات على تلليص مديونيتها العامة إىل مستويات ملبو 

متوازنة  إال أنه من واجبات احلكومات   أيضا أن تسعى جاهدة لتلبية احلاجيات   للدولة العامة وازنةرغم أمهية  أن تكون امل
سواء الداخلي أو اخلارجي( الذي غالبا ما تسري الّدين العام )منو وتراكم ومشكلة  العجز هي الضرورية ملواطنيها ولو "بالعجز" .

. وعليه فان  املخاوف املتعلقة مبدى استمرارية القدرة على   صعودي )أو ما يعرف بأثر  تدحرج كرة الثلج( مستوياته يف اجتاه 
حتمل الديون تعترب خماطر حقيقية  فقد تستشرف األسر والشركات احمللية ارتفاع الضرائب مستقبال وتبادر أسواق املال الدولية 

تعزيز اآلثار املضادة  وعليه يقتضي عل  التساعد يف  حتقيق النمو العايل واملستدام.بفرض أسعار فائدة أعلى للوقاية، وهي ردود ف
 .( 2008 ستيفن بارنيت ،وآخرون ،) لالجتاهات الدورية اليت تتولد عن سياسة املالية العامة احلد من مشكل "التحيز للديون"

 ب. زيادة معدالت االدخار يف أوقات اليسر
ة املضادة لالجتاهات الدورية على ختفيض الضرائب وزيادة اإلنفاق احلكومي  ملقاومة االنكماش تقوم فكرة السياسة املالي

االقتصادي والعكس،أي زيادة الضرائب وخفض اإلنفاق يف أوقات الرخاء.و نظرا لكون عائدات الضرائب ضعيفة بالعموم يف 
جهة أخرى التقلبات اليت تشهدها عائدات تصدير السلع البلدان املصدرة للسلع األولية   لضيق وعاء الضرائب من جهة ،ومن 

تربز ضرورة أن حترص احلكومات يف هته البلدان على زيادة معدالت االدخار احلكومي يف فرتات الطفرة عرب  إنشاء األولية 
  Davis Jeffery et al 2001)( Stabilization and saving funds)او مايسمى   صندوق حكومي  لالستقرار واالدخار 

 كما يلي:لتحقيق هدفني ومها   العامة املالية لسياسة كأدوات  الصناديق و نظريا يتم استخدام هته.(
حيث  أن هذا الصندوق سيدعم توجهات النمو االقتصادي وحتقيق التوازن العام يف امليزانية  االقتصادية: الدورة حدة  ختفيف - 

عام وحتقيق االستقرار املايل على املدى البعيد لتجنب االنعكاسات السلبية وتوفري فائض مناسب يساهم يف ختفيض الدين ال
 الناشئة عن التقلبات احلادة احملتملة يف إيرادات تصدير السلع األولية.

رة  فالسياسة املالية احلكيمة للدولة تتطلب حتويل نسبة ثابتة وكافية من هته اإليرادات املدخ الطويل: األجل يف املدخرات مراكمة-
 املطاف. هناية يف الطبيعية مواردمها ستشهده الذي النضوب تعويض بغرض إىل رأس مادي وبشري وموجودات مولدة للدخل
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 ج. اإلنفاق على حنو يتسم باملسؤولية
لع األولية يف فرتات الرخاء البد أن تتفادى السياسة املالية  العامة ظاهرة مسايرة اإلنفاق العام لالجتاهات الدورية مع أسعار الس

املصدرة، وأن تعمل على تلطيف اإلنفاق احلكومي عرب الزمن، وذلك من أجل منع أي اختالل يف سعر الصرف احلقيقي والذي 
من شأنه أن يعيق تطور الصادرات غري النفطية و ضمان استمرار النمو.أما يف حاالت الركود فيقتضي الوضع ختفيض الضرائب 

إن فرتة »قال  االقتصادي الربيطاين الشهري  "جون مينارد كينز": اومة هذا الركود.ويف هذا السياق وزيادة اإلنفاق احلكومي  ملق
. كما يؤكد االقتصادي األمريكي "بول كروغمان " (  2012بول كروغمان  ( «االزدهار ال الركود هي الوقت املناسب للتقشف

اق احلكومي خالل مرحلة الركود والرتاجع االقتصادي "يزيد أن خفض اإلنف- 2008احلائز على جائزة نوبل لالقتصاد عام -
 .(  2012 ل كروغمان بو ( الطني بلة"، ففي هذه احلالة ينبغي إلجراءات التقشف أن تنتظر قليال حىت يستعيد االقتصاد عافيته.

التحول حنو السياسات املالية املضادة ولئن كانت الكثري من البلدان النامية املصدرة للسلع األولية مل تبدي نية وإرادة واضحة يف 
من النماذج الناجحة  يف التحول حنو هذا النوع من السياسات  عرب استحداثها  لالجتاهات الدورية ،فان "الشيلي" قد أضحت  

الكلي مسحت باحلد من ارتفاع درجة التقلب يف اقتصادها  ،  2000لقاعدة هيكلية للموازنة العامة  جيري تطبيقها منذ العام 
 وتعزيز متانة مؤشرات ماليتها العامة.

I.3-: دراسة حالة الشيليسياسة املالية : 
مليون نسمة.  17.2عاصمتها "سانتياغو"  وعدد سكاهنا  كلم مربع ،  096 756تقع الشيلي يف أمريكا الالتينية مبساحة تبلغ 

املنتج األول هلذا أكرب مصدر للنحاس يف العامل، ،و  فهيمفتوح ومصدر لسلعة أولية  هي "النحاس" .  صغري اقتصاد شيلي وتعد
باملائة من صادرات   54يشكل النحاس حوايل  إلحصائيات ا الخر  ووفقا .حيث تنتج  منه حنو ثلث إنتاج العاملاملعدن  عامليا 

 l’OCDE ,PROFILS )مسي للبلدمن الناتج احمللي االباملائة  13العامة  و  وازنةباملائة من املداخيل اجلبائية  للم14الشيلي و 

STATISTIQUES,2015 ). 
 سياسة القوية ، وبإتباعها  العامة املالية بإرساء مؤسسات 2000قد متيزت  الشيلي يف السنوات األخرية  والسيما منذ العام و 

 اإلنفاق فصل طريق نع والكساد االنتعاش دورة كسر ،مما جعلها منوذجا رائدا يف كيفية  مضادة لالجتاهات الدورية  مالية

للدورة هو  املضادةأهم إبداعات الشيلي يف سياستها املالية العامة فوعليه للصادرات النحاس .  املتقلبة عن اإليرادات احلكومي
توليد فوائض يف فرتات التوسع مبوجب القاعدة املوازنية اهليكلية وتكليف فريق من اخلرباء املستقلني بتقدير  مقدار ابتعاد سعر 

وسنحاول يف مايلي استعراض  أهم مقومات  هذه السياسة النحاس و الناتج احمللي اإلمجايل عن متوسطاهتا يف األجل الطويل.
 ومؤشرات جناحها.

I.3.1.    ملومات سياسة املالية العامة املضادة لالجتاهات الدورية يف الشيلي 
 ومها : ركيزتنييف الشيلي على املضادة لالجتاهات الدورية   العامة املالية سياسة  تقوم 

 العامة.  املالية سياسة وتنفيذ وضع اعتماد قاعدة  الرصيد اهليكلي  عند -
 اهليكلي. الرصيد قاعدة تطبيق إنشاء صندوقني  للثروة السيادية  أحدمها لتحقيق االستقرار و اآلخر لالدخار وهذا  لرتسيخ  -

 قاعدة  الرصيد اهليكلي  (The Structural Budget)  
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ختضع لقاعدة موازنية أطلق عليها "قاعدة الرصيد اهليكلي" ، واليت  2000منذ العام السياسة املالية العامة للشيلي أصبحت لقد 
ولقد كان اهلدف الرئيسي من استحداث هذه أثبتت جناحها يف إرساء معامل سياسة مالية عامة مضادة  لالجتاهات الدورية. 

 على النحاس من الكبرية تأثري صادراهتا  إدارة على على السياسة املالية العامة للبلد   للمساعدة  قيد دائمالقاعدة هو وضع 

السياسية. ويف مايلي أهم مالمح هذه  الضغوط نتيجة تنشأ قد تغريات أي تأثري من الطبيعية املوارد ثروات   العامة، ومحاية  املالية
 (  Frankel,2011)Jeffrey  القاعدة والتطورات اليت عرفتها:

احمللي .وهذا  الناتج إمجايل من %1وهو  حتقيق فائض قدره تقوم القاعدة على فكرة حتديد هدف ثابت لرصيد املوازنة العامة   -
.إعادة رمسلة البنك املركزي الذي اخنفض رأس ماله بعد  قيامه بإنقاذ البنوك اخلاصة من أزمتها خالل 1بغرض استخدامه يف: 

 احتياطيات صندوق يف . املسامهات2انينات و كذا قيامه بالتعقيم اجلزئي لرؤوس األموال الوافدة خالل التسعينيات.سنوات الثم

 . خدمة الدين اخلارجي الصايف املقوم بالدوالر.3 التقاعد
 2007-2000هدف ثابت للرصيد اهليكلي يف الفرتة  حتديد مت فبعد أن  ، القاعدة تطبيق طريقة الوقت تغريت مرور مع -

 ويف احمللي، الناتج إمجايل من % 0.5 إىل اهلدف خفض هذا  2008 عام مت يف احمللي، الناتج إمجايل من %1بفائض قدره 

 وقد تقرر هذا اخلفض بناء على توصية من جلنة مكونة من ثالثة اقتصاديني.  الصفر مستوى عند اهلدف خفض  2009 عام
(.كما أن هذا اخلفض جاء بعد أن مت سداد الدين العام Andres Velascoشكلها وزير املالية الشيلي "أندريه فيالسكو" )

 بشكل كامل ،و أن موازنة متوازنة هيكليا هي األكثر مالئمة من وجهة نظر اقتصادية.
 على النحاس ألسعار قيم بتحديدوخاصة ما تعلق يتمثل "اإلبداع" الذي انفردت به الشيلي يف كون توقعات املوازنة العامة  -

من شركات املناجم ،القطاع املايل ،مراكز البحث اخلرباء ) من مستقل فريق احملتمل يقوم هبا  احمللي الناتج وإمجايل الطويل املدى
 معزولة عن العملية السياسية . القاعدة كوهنا  تلك شفافية يعزز مما (  واجلامعات

 ،و اليت احملتمل احمللي الناتج و ٕامجايل التالية( العشر للسنوات )تنبؤات الطويل األجل يف النحاس سعر رباء حتديداخل جلان تتوىل-

 يونيو يف عمله بدأ الذي ،"العامة املالية جملس" اهليكلي. ويتوىل الرصيد حتديد ويف اهليكلية املعادن إيرادات حساب يف تستخدم

 . انهذه اللج  على اإلشراف ، 2013
و   الطويل املدى علىاخلرباء منتصف كل عام باإلعالن عن  توقعاهتم اخلاصة بكل من  سعر النحاس التوازين يف  جلانتقوم  -

 . وغالبا ماال تكون  هذه التوقعات شديدة التفاؤل يف املتوسط.احملتمل احمللي الناتج وإمجايل
 حيتوي أن جيب شيلي، يف به املعمول لإلطار ووفقا.املستقلني رباءاخل جلنة تقدمها اليت هذه التوقعات  احلكومة تستخدم -

 احمللي الناتج إلمجايل األجل متوسطة توقعات أساس على سنوات( )ألربع األجل متوسطة توقعات امليزانية  على امليزانية  مشروع

 األولية. السلع وأسعار
بوضع  -بعد توليفها مع معطيات اجلباية والنفقات العامة –األرقام  تقوم احلكومة تبعا ذلك باختاذ جمموعة إجراءات لرتمجة هته-

رصيد هيكلي تقديري. و إذا كان هذا الرصيد ينحرف عن اهلدف تقوم احلكومة بتعديل خمططات اإلنفاق  لغاية الوصول إىل 
 أهداف وتستخدم لتنفيذ؛ا قبل اإلنفاق خطط يف للنظر مفيدة توجيهات فقاعدة الرصيد اهليكلي تتضمنالرصيد  املستهدف.

 مقتضى حسب إيرادات، تدبري أو اإلنفاق خلفض خطوات واختاذ التوقعات حتديث مع السنة أثناء اإلنفاق كبح يف اإلنفاق

 احلال.
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وذلك بتحويله إىل قانون "املسؤولية املالية" الذي  2006مت جعل اإلطار العام  لقاعدة الرصيد اهليكلي مؤسسة حقيقية عام -
 هدفها تعرض أن جديدة تتوىل السلطة يف البلد  إدارة كل على وينص  هذا القانون على أنه جيب احلكومة باحرتامه.تلتزم 

د ،و.السلطة توليها من يوما 90 غضون يف واليتها ملدة اهليكلي بالرصيد اخلاص  مع يتماشى مبا امليزانية  يف النفقات حتَُدَّ
 املالية نتائج يف أي احنرافات بتفسري القانون حبكم احلكومة تلتزم ذلك، على كلي.وعالوةاهلي الرصيد وهدف اهليكلية اإليرادات 

 هذه القاعدة. عن العامة

I.3. 2  إنشاء  صندوقني للثروة السيادية 
 روةالث العامة أنشأت  الشيلي نوعان من صناديق املالية سياسة وتنفيذ وضع عند اهليكلي الرصيد قاعدة تطبيق يف سياق ترسيخ 

 الديون، استهالك ومسائل العامة املالية عجز يغطي الذي "واالجتماعي االقتصادي االستقرار صندوق " ومها : السيادية

رالف شامي و ) .2016 عام من اعتبارا التقاعدية املعاشات نفقات من جزء لتغطية املخصص "التقاعد احتياطيات صندوق"و

 .( 2016، آخرون 
 -واالجتقاعي ر االقتصاديصندوق حتلي  االستلرا 

 2006املالية" لعام  املسؤولية قانون" مبوجب واالجتماعي االقتصادي لالستقرار شيلي صندوق إنشاء مت
 . املاضي القرن مثانينات أواخر يف شيلي الذي أنشأته النحاس" إيرادات تثبيت صندوق" حمل حل حيث

 خصم )بعد الفعلي املركزية احلكومة فائض من داخلة تدفقات واالجتماعي االقتصادي لالستقرار شيلي صندوق ويتلقى 

 وفقا الضرورة، عند منه األموال سحب املركزي(.وميكن البنك رمسلة وإعادة التقاعد احتياطيات صندوق يف املسامهات

 حققت حيث ، 2008 عام حىت كبرية مالية أصول مبراكمة الصندوق قام وقد .السنوي امليزانية قانون يف احملددة لالحتياجات

  تستخدم اليت الطويل األجل يف النحاس بأسعار مقارنة النحاس أسعار يف الكبري االرتفاع نتيجة كبرية عامة مالية فوائض شيلي
استخدمتها يف  الصندوق من هذا  موارد شيلي ( سحبت2009-2008األزمة املالية العاملية ) وأثناء .اهليكلي الرصيد يف حتديد

  .( 2016، رالف شامي و آخرون )املايل التنشيط وتدابري، الفعلية النحاس أسعار اخنفاض عن الناتج العامة اليةامل عجز متويل
 صندوق االدخار 

يتلقى  الغرض، وهلذا املستقبل، يف املعاشات التقاعدية تكاليف مواجهة إىل الصندوق هذا كان هدف الشيلي من إنشاء 
 وما العامة، املالية رصيد عن النظر بغض احمللي الناتج إمجايل من % 0.2 بنسبة ية العامة امليزان من سنوية مسامهات الصندوق 

 السنوات و يف .احمللي الناتج إمجايل من % 0.2 يتجاوز عامة مالية فائض حتقق إذا احمللي الناتج إمجايل من % 0.5 إىل يصل

 املسامهات اخنفضت بينما كلي، مايل عجز لتسجيل ظران للصندوق املسامهات لتقدمي لالقرتاض احلكومة اضطرت األخرية
 .( 2016، رالف شامي و آخرون ) للصندوق. املقدمة اإللزامية

I.3. 3 يف الشيلي بعض مؤشرات جناح سياسة املالية العامة املضادة لالجتاهات الدورية 
ناجحة إىل حد بعيد  نظرا للمزايا  الرصيد اهليكلي" العامة من خالل "قاعدة  للمالية قواعد اعتماد يف شيلي جتربة تُعد عام، بوجه
.ويف مايلي استعراض لبعض املؤشرات الدالة على هذا  السيما تعزيز استدامتها املاليةاليت عادت على االقتصاد الشيلي  ةالكبري 

 النجاح:
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الستقرار إىل سياسة مضادة هلا ساعدت أهنا سامهت يف حتول سياسة املالية العامة  للشيلي من سياسة مسايرة للدورة  وخملة با -
 Jeffrey نسبيا. منخفضة كانت  اإلنفاق تقلبات بينما النحاس، أسعار يف الكبرية التقلبات من االقتصاد على  محاية

Frankel,2011 ) . ) 
ها العامة مقارنة أداء جيدا يف مؤشرات ماليتالعامة.فقد حققت  للمالية مسحت هذه القاعدة للشيلي بالتوافر على مركز قوي -

 ببعض البلدان املتقدمة مثل فرنسا كما يوضحه اجلدول املوايل :
 2011وفرنسا عام  ( :ملارنة بني  األداء املايل  لكل من الشيلي01اجلدول )

 املؤشر  الشيلي  فرنسا 

 العجز العام  % الناتج احمللي اإلمجايل 1.2 5.2

 مجايلالدين العام % الناتج احمللي اإل 9.5 85.8

Sources : Fiche pays :Chili, UBIFRANCE,2012. www.ubifrance.fr 

باملائة من الناتج ،وهو  7.9باملائة من الناتج احمللي إىل  2.5ارتفع االدخار العمومي من  2005و  2000ما بني عامي -
اإلدارة املركزية اخنفاض كبري ا وخاصة الدين  باملائة. كما سجلت مديونية 24باملائة إىل  21مامسح لالدخار الوطين بالزيادة من 

 .   (  ( Jeffrey Frankel,2011 املرتبط بالبنك املركزي
لريتفع هذا  " ،  Standard & Poor’s ( حسب وكالة "Aحتصل الدين السيادي للشيلي على تصنيف ) 2006عام -

ايسالندا...وهو -كوريا اجلنوبية  يات املتقدمة مثل :متجاوزا بذلك الكثري من االقتصاد( A+إىل )  2010التصنيف يف  جوان 
 ( . Frankel,2011 )  Jeffrey  مايعكس حتسن املالءة اخلارجية  للشيلي وسهولة ولوجها ألسواق رأس املال الدولية.

 خفض . إضافة   إىل2000مسحت قاعدة الرصيد اهليكلي  خبفض  كبري يف تقلبات اإلنفاق العام  مقارنة بسنوات ماقبل  -
 ( . Jeffrey Frankel,2011 ( (.2005-2001تقلبات الناتج احمللي حبوايل الثلث خالل الفرتة )

 وقائي كهامش االستقرار صندوق من أصول باستخدام وذلك جيد، بشكل (2008العاملية ) األزمة املالية مع شيلي تعاملت-

لتحفيز  املايل التنشيط وتدابري، الفعلية النحاس أسعار اخنفاض عن الناتج العامة املالية عجز استعملتها يف متويل العامة، املالية يف
مما كان له أثر جيد على اجلانب االجتماعي . (2012رالف شامي و آخرون )  اإلنفاق العام والدعم واإلعفاءات الضريبية

احلكيم مبثابة  رد مقنع  من طرف وخفف كثريا من حدة هذه األزمة  العاملية على االقتصاد الشيلي. وقد كان هذا التصرف 
( حني تزايدت الضغوط السياسية  من طرف عمال 2006-2003السلطات على ما حدث خالل فرتة طفرة أسعار النحاس )

القطاع احلكومي والطلبة  لدفع احلكومة لرفع اإلنفاق العام مبقدار االرتفاع احلاصل يف إيرادات تصدير النحاس.لكن فرقة اخلرباء 
باملائة من الناتج احمللي للبلد البد أن يدخر  30لني أصرت على أن هذه الظاهرة مؤقتة و أن فائض املداخيل اليت بلغت املستق

لوقت األزمات وهو ما حصل فعال. ويف ظل  هذا النجاح الباهر  يف مواجهة تداعيات األزمة املالية العاملية أضحت حكومة 
 .2009( حيظيان بدعم شعيب واسع وفقا الستطالعات أجريت عام  Andres Velasco( ووزير ماليتها ) Bacheletالسيدة )

) Jeffery Frenkel,2010
 (  
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 410,3حتسنت مكانة االقتصاد الشيلي بني اقتصاديات  أمريكا الالتينية حيث   حيتل املرتبة الرابعة حبجم ناتج حملي يقارب -
دوالر على أساس تعادل القوة    254 22احمللي  فهو األعلى مبقدار  نصيب الفرد من الناتج .أما 2014عام  مليار دوالر

ووفقا لتقرير ممارسة  الشرائية. كما حتتل املرتبة الثالثة يف استقطاب االستمارات األجنبية يف املنطقة  بعد الربازيل واملكسيك.
من  25ضافة إىل اخنفاض مستويات الفساد ) املرتبة إ  عامليا ، 39األعمال حتتل الشيلي  املرتبة األوىل يف أمريكا الالتينية و 

 بلد(. 183
. وقد كان  2010جناح الشيلي اقتصاديا واجتماعيا ساهم يف  انضمامها  إىل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي عام  -

ائة رغم انكشافها الشديد بامل5االقتصاد األكثر "دينامكية" يف املنظمة مبعدل منو قارب ال 2012االقتصاد الشيلي  خالل عام 
كذا كود االقتصاد العاملي الذي أعقب األزمة املالية و  -باملائة من ناجتها احمللي 80حيث تشكل جتارهتا اخلارجية -على اخلارج 

). rwww.ubifrance.f  ,2012 (العاملية 
 يوضح اجلدول أدناه بعض املؤشرات االقتصادية املختارة للشيلي :واجلدول املوايل   

 (2014-2007( :مؤشرات اقتصادية خمتارة  للشيلي )02اجلدول ) 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الوحدة املؤشر

منو الناتج 
 احلقيقي 

% 5.2 3.3 -1 5.8 5.8 5.5 4.2 1.9 

نصيب الفرد 
 من الناتج 

دوالر 
أمريكي 
)تكافؤ 

القوة 
  الشرائية(

16 709 16 327 16 136 18 173 20 189 21 108 21 888 22 254 

من % العجز العام
الناتج احمللي 

 اإلمجايل 

/ 4.8 -4 00 1.5 0.8 -0.4 / 

من % الدين العام
الناتج احمللي 

 اإلمجايل

12.2 12.4 13.4 15.6 18.3 18.8 19.4 23.1 

خمزون 
االستثمار 

 األجنيب الوافدة 

 / 273 203 524 195 213 169 933 154 465 124 359 99 413 99 مليون دوالر

 4.7 1.8 3 3.3 1.4 0.4 8.7 4.4 % معدل التضخم 

 6.4 5.9 6.4 7.1 8.2 9.7 7.8 7.1 % معدل البطالة 

,PROFILS STATISTIQUES PAR PAYS : Chili 2015 .  : Panorama Statistique de  l’OCDE Source

.fr-2-2015-table-chl-http://dx.doi.org/10.1787/csp 

يتضمن اجلدول أعاله بعض املتغريات األساسية لتقييم أداء االقتصاد الكلي واالستقرار يف الشيلي ،حيث يتضح أن هذا األخري 
فرد من الناتج سنويا من عام آلخر ( مع تزايد نصيب ال2009قد حققت معدالت منو مقبولة وضعيفة  التقلب  باستثناء عام )

http://dx.doi.org/10.1787/csp-chl-table-2015-2-fr
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.يضاف لذلك األداء اجليد ملؤشرات املالية العامة )العجز العام والدين العام(.أما أداء التضخم  والبطالة فيالحظ أنه مقبول 
ستمرين خمزون االستثمار األجنيب الوافد ما يعكس تزايد  ثقة املبشكل عام  )معدالت منخفضة (.كما يربز اجلدول أيضا ارتفاع 

 األجانب يف االقتصاد الشيلي.

وبشكل عام مسحت قاعدة الرصيد اهليكلي باحلد من تأثري تقلبات سعر النحاس على االقتصاد احلقيقي،فرغم أنه يشكل أكثر 
 باملائة من إيرادات املوازنة العامة ، وهو ما يوضح14باملائة ( لكنه الميثل سوى    54) حوايل  من نصف صادرات الشيلي 

تشمل الصادرات باإلضافة إىل النحاس  كل من   درجة تنوع االقتصاد الشيلي واجلهود اليت بذلت يف سبيل ذلك. حيث 
خماطر املرض املنتجات الكيميائية ....وخالصة القول  أن الشيلي قد أصبحت بعيدة عن -الورق ومشتقاته-السمك-كالفواكه

العامة  و استمراريتها مستقبال حىت يف حالة  اهنيار  املالية أوضاع ي نظرا  لسالمة اهلولندي و التقلبات الكبرية يف االقتصاد الكل
 أسعار النحاس  .

III-  :اخلالصة 

د  هنالك اجتاه عام يف البلدان املصدرة للسلع األولية حنو عدم االدخار بشكل كايف  يف فرتات ارتفاع أسعار السلع األولية عامليا، كما جت
رفع اإلنفاق العام الناجم عن الزيادات االستثنائية يف اإليرادات العامة . وباملقابل عندما تنخفض أسعار هذه السلع جتد صعوبة يف مقاومة 

ادل هذه البلدان نفسها أمام مديونية مرتفعة وعجز كبري يف موازناهتا العامة ، وتوسع كبري يف القطاع العام وقطاع السلع غري القابلة للتب
اش القطاعات التقليدية)الفالحة والصناعة...(.وأكثر من ذلك قد جتد نفسها جمربة على تبين سياسات تقشفية خبفض الدويل ،و انكم

نفقاهتا العامة مما يعمق من حالة الركود االقتصادي فيها.وهذا الوضع السائد يف هذه البلدان يتناىف مع املنطق السليم الذي يقتضي 
 املالية مؤسساتجعل كس.وعليه للتخلص من تداعيات هذا الوضع ينصح خرباء االقتصاد بأمهية االدخار يف وقت الطفرات وليس الع

عامة الالية امل ات، وهذا من خالل تبين سياسوتعزيز االستدامة املالية  تساعد يف مكافحة تقلبات الدورة االقتصادية  قوية أداة العامة
منوذجا .فهذا البلد املصدر للنحاس بصفة أساسية أصبح 2000شيلي مطلع سنوات على غرار ماقامت به ال ضادة لالجتاهات الدوريةامل

 وضع قاعدة  "الرصيد اهليكلي"  عند قائمة علىسياسة مالية عامة مضادة لالجتاهات الدورية التحول حنو تدى به يف كيفية  رائدا حي

هذه  تطبيق دمها لتحقيق االستقرار و اآلخر لالدخار وهذا  لرتسيخ مع إنشاء صندوقني  للثروة السيادية  أح ،العامة املالية سياسة وتنفيذ
 وبناء على هذه التجربة الناجحة  ميكن اخلروج مبجموعة من التوصيات لفائدة باقي البلدان النامية املصدرة للسع األساسية وهي: القاعدة.

 وتنفيذ وضعادية، وأن يكون هنالك إمجاع وطين على أمهية  البد من االعرتاف باملخاطر احملدقة نتيجة استمرار حدة الدورات االقتص-

 العامة تكون مضادة لالجتاهات الدورية.  للمالية سياسة
 ضرورة إرساء مؤسسات قوية للمالية العامة تعمل وفق مقاربة "القواعد" وبعيدا عن الضغوط السياسية.-
 . واالدخار قراراالست حتقيق هدفها  ضرورة  إنشاء صناديق للثروة السيادية - 

صياغة إسرتاتيجية  اقتصادية تساعد يف وضع ماليتها العامة على مسار أكثر ثباتا )أو بعبارة أخرى ضمان استدامتها املالية ( يف املدى  -
 املتوسط.حيث تتضمن  هذه اإلسرتاتيجية تنويع النشاط االقتصادي بعيدا عن السلع األولية لتكون مصدرا جديدا للدخل .
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 ملخص:
(، من 2017-2000هتدف هذه الدراسة إىل توضيح دور صندوق ضبط املوارد يف متويل وتغطية عجز امليزانية العامة باجلزار  للفرتة )

 خالل توضيح ماهية الصندوق، موارده ومدى فعاليته يف االقتصاد الوطين.

وجه اجلزار  على االعتماد املف ط على صندوق ضبط املوارد كأداة رريسية لتغطية عجز امليزانية العامة وحتقيق التوازن وقد توصلت الدراسة إىل ت
 املايل يف ظل اخنفاض أسعار النفط ووجود أزمات مالية، وهو ما ت تب عنه نضوب موارد الصندوق.

 أسعار النفط.؛  ضبط املوارد صندوق؛  العجز املوازين؛  امليزانية العامةلكلمات املفتاح : ا
 .H61؛ H6؛ JEL : Q47تصنيف 

Abstract:  

This study aims at clarifying the role of Revenue Regulation Fund in funding and covering 
deficit in the Algerian government budget during the period 2000-2017, through defining RRF, its 

resources, and its effectiveness in funding national economy. 
The study concluded that Algeria has extremely relied on RRF as a main tool to cover 

government budget’s deficit and maintain financial balance in the light of lower oil prices and the 
existence of financial crisis which lead to RRF reduction. 
Keywords: Government Budget ; Budget Deficit ; Revenue Regulation Fund ; Oil Prices. 

Jel Classification Codes : Q47 ; H6 ; H61. 
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I-  : تمهيد  

يعترب عجز امليزانية العامة للدولة يف العديد من الدول من أكرب املشاكل اليت تواجه اقتصادياهتم، ملا يرتتب على ذلك العجز من آثار 
دور الدولة ومسؤولياهتا، لذلك  اقتصادية غري م غوب فيها متس جممل املتغريات االقتصادية الكلية للبلد، وقد زادت حدة هذا العجز خطورة مع تزايد

ملالية سعت هذه الدول إىل اختاذ كل األساليب اليت من شأهنا معاجلة ذلك العجز، وقد كان من بني أب ز  هذه الط ق جلوء البلدان ذات الفوارض ا
تمويل عجز امليزانية، مما سبق تربز إشكالية البحث  الناجتة عن املوارد ال يعية مثل اجلزار  إىل إنشاء صناديق الحتواء تلك الفوارض واستخدامها كأداة ل

 (؟2017-2000ما مدى فعالية صندوق ضبط املوارد يف تغطية ومتويل عجز امليزانية العامة يف اجلزائر للفرتة )كما يلي: 

I.1-  :هدف الدراسة 

سامهته يف حتقيق االستق ار والتوازن املايل يهدف البحث إىل توضيح مفهوم صندوق ضبط املوارد ودوره يف االقتصاد الوطين، من خالل م
 للميزانية العامة، إضافة إىل دوره يف عزل االقتصاديات الوطنية من اآلثار السلبية املتولدة من الصدمات اخلارجية. 

I.2- :منهجية الدراسة 

ي عند التع ض لإلطار النظ ي للعجز املوازين يتم دراسة إشكالية البحث بإتباع املنهج الوصفي التحليلي، حيث االعتماد على املنهج الوصف
 وصندوق ضبط املوارد، وحتليل فعالية موارد الصندوق يف تغطية عجز امليزانية يف اجلزار .

I.3- :هيكل الدراسة 

ت، لغ ض اإلجابة على إشكالية البحث والوصول إىل هدف البحث مت تقسيم البحث إىل ثالثة حماور فضال عن االستنتاجات والتوصيا
ندوق ضبط املوارد يتضمن احملور األول العجز املوازين وط ق متويله، وخيتص احملور الثاين بصندوق ضبط املوارد وموارده، أما احملور الثالث فيعاجل دور ص

 يف اجلزار  يف تغطية عجز امليزانية العامة.

II- العجز املوازين وطرق متويله: 

 ملوازين، أسبابه وط ق متويله.نتع ض يف هذا العنص  إىل مفهوم العجز ا
II.1- :مفهوم العجز املوازين 

( ويع فه 92، صفحة 1999يع ف عجز امليزانية العامة بأنه قصور اإلي ادات العامة للدولة عن سداد النفقات املقدرة.) راتب و ريان، 
( وعجز امليزانية 40، صفحة 1992ديونية.) بليجري و تشبيستس، ماريو بليجري على أنه الف ق بني إمجايل النفقات واإلي ادات احلكومية باستثناء امل

 ما هو إال رصيد موازين سالب تكون فيه نفقات الدولة أعلى من إي اداهتا.

ولة ة للدمما سبق ميكن القول أن العجز املوازين هو أحد الظواه  األساسية للمالية العامة، واليت يعرب فيها عن حالة اختالل يف توازن امليزاني 
العجز  من خالل عدم كفاية اإلي ادات العامة عن تغطية النفقات العامة، وهي حالة تصيب البلدان املختلفة املتقدمة منها أو النامية، وقد يكون

ناسب وحجم مقصودا بتعمد زيادة اإلنفاق العام ألغ اض معينة، أو غري مقصود نتيجة اخنفاض إي ادات الدولة أو عدم قدرهتا على حتصيلها مبا يت
 اإلنفاق العام.

وختتلف نظ ة املدارس االقتصادية للعجز املوازين؛ حيث يؤمن الكالسيك بفك ة حيادية الدولة وعدم تدخلها يف النشاط االقتصادي أي  
   عن حالة االقتصاد.حياد السياسة املالية، ومبدأ توازن امليزانية العامة للدولة أي تساوي اإلي ادات العامة مع النفقات العامة بغض النظ

ويف املقابل، ي ى كينز ض ورة تدخل الدولة من خالل أدوات السياسة املالية )اإلنفاق والض ارب( لتحقيق توازن االقتصاد الكلي للبلد  
فيه طاملا يؤدي إىل  بغض النظ  عن توازن امليزانية، وأن تصحيح العجز يكون من خالل األدوات املالية السابقة، غري أن هذا العجز يكون م غوبا

 مستوى التشغيل والناتج املطلوب، ومن مث التوازن االقتصادي العام.
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II.2- :أسباب العجز املوزاين 

ية يعزى ب وز العجز املوازين بصفة عامة إىل وجود تباين بني معدالت منو النفقات العامة من ناحية، ومعدالت منو اإلي ادات العامة من ناح
 ع ض لكل عامل منهما وأث ه يف تزايد عجز امليزانية العـامة.أخ ى، وفيما يلي 

II.1.2- :تزايد معدالت منو النفقات العامـة 

 ( 205، صفحة 2002) قدي، من بني أهم العوامل اليت املسامهة يف تزايد معدالت اإلنفاق العام نذكـ  ما يلي:
لنظ ية الكينزية، واليت تعمل على استخدام أدوات السياسة املالية يف أوقات األزمات : وهذه النظ ية اليت تعود إىل ااألخذ بنظرية العجز املنظم -

 (، وذلك من خالل زيادة النفقات العامة إلحداث تأثيـ  مباشـ  على الزيادة يف الدخل الوطين؛)الكساد

ش وعات الصناعية ذات األمهية واليت قد حيجم عنها : يتطلب توجه الدولة لدعم عملية التنمية االقتصادية إقامة املاتساع نطـاق نشاط الـدولة-
يف النفقات القطاع اخلاص بسبب ضخامة رؤوس أمواهلا، وتوفري البنية التحتية واهلياكل القاعدية كشق الط ق، وهذا ما يفس  ظاه ة التزايـد املستم  

 العـامة للدولة.
ة احمللية ارتفاع املستوى العام لألسعار، األم  الذي يتطلب زيادة النفقات العامة، يرتتب على اخنفاض قيمة العمل :تدهور قيمة العملة الوطنية -

 واليت تكون زيادة يف الدخول االمسية وال تعود إىل زيادة الدخول احلقيقية؛
ن التعليم والصحة : حيث يتطلب من الدولة توفري قدر مقبول ماإلنفاق العام املوجه للخدمات االجتماعية وتكاليف احلماية االجتماعية-

 واإلسكان والضمان االجتماعي، إضافة إىل اإلنفاق املوجه لدعم أسعار بعض السلع األساسية، ومحاية القدرة الش ارية للمواطنني؛
 الفاردة الدولية؛ ارتفاع قيمة املديونية العمومية احمللية منها واألجنبية، وما ينج  عنها من دفع أقساط الديون وفواردها وخصوصا مع ارتفاع أسعار-
من الطبيعي أن يرتتب على زيادة السكان ارتفاع اإلنفاق العام، حيث يتوجب على احلكومة التوسع يف االستثمار احلكومي لتوفري  زيادة السكان:-

 ف ص عمل.
II.2.2- تباطؤ معدالت منو اإليرادات العامة: 

 (206، صفحة 2002مة للدولة نذك  ما يلي:) دراز، من بني أهم العوامل املؤدية إىل ت اجع منو اإلي ادات العا

ويقصد بذلك اخنفاض نسبة احلصيلة الض يبية إىل إمجايل الناتج الوطين، وذلك ألسباب خمتلفة كانتشار ظاه ة االقتصاد غري ضآلة اجلهد الضرييب: -
 ال مسي، الته ب الض ييب واخنفاض متوسط دخل الف د.  

وتنتش  هذه الض ارب خاصة يف البلدان النامية لسهولة جباهتا ووف ة حصيلتها واتساع نطاق وعارها، ويرتتب باشرة: االعتماد على الضرائب غري م-
وتوجيه حصيلتها لإلنفاق العام االستهالكي من جهة أخ ى، مما يؤدي إىل زيادة العجز  علة هذه الض ارب ارتفاع املستوى العام لألسعار من جهة،

 املوازين.

تعتمد الكثري من الدول وخاصة املصدرة منها للمواد األولية والنفط على هذا النوع من الض ارب، ملسامهتها على ضرائب قطاع التجارة: االعتماد -
عنه  ما ينجم الكبرية يف جممل اإلي ادات العامة، وتتميز هذه املواد بعدم استق ار أسعارها خلضوعها للع ض والطلب عليها يف األسواق العاملية، وهذا

 عدم استق ار حصيلة الض ارب املف وضة عليها.

II.3- :طرق متويل العجز املوازين 
 إن وجود عجز مايل يف امليزانية العامة للدولة، وما يرتتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، يتطلب من صناع السياسة املالية

 التضحية ببعض األهداف. وفيما يلي أهم ط ق متويل العجز املوازين. معاجلته وتغطيته باالعتماد على مصادر خمتلفة قد تتطلب

II.31.- :التمويل باإلصدار النقدي 
من خالل يف حالة عجز امليزانية العامة وارتفاع النفقات العامة عن اإلي ادات العامة تلجأ اخلزينة العمومية إىل البنك امل كزي لتغطية العجز 

ع يف االرتمان الذي متنحه البنوك، مع ض ورة تناسب حجم اإلصدار النقدي اجلديد مع حجم الغطاء املتاح يف اجملتمع زيادة إصدار النقود أو التوس
ج(، وعادة من سلع وخدمات، إذ أن عدم التوافق بينهما يعين وجود حالة تضخم نقدي )زيادة يف الكتلة النقدية اليت ال يقابلها زيادة يف حجم اإلنتا 
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صدار مقابال من مقابالت الكتلة النقدية املؤدية إىل التضخم، لتوجيهه وحو اإلنفاق االستهالكي، وبالتايل عدم مسامهته يف القيمة ما يعترب هذا اإل
 املضافة لالقتصاد. ويتطلب جناح اإلصدار النقدي اجلديد ما يلي:

 م ونة اجلهاز اإلنتاجي؛-
 توجيه اإلصدار إىل استثمارات إنتاجية مولدة للعارد؛-
 م اعاة تباعد الفرتات عند ضخ اإلصدار وبكميات معقولة؛-
 تضاف  السياسات االقتصادية املختلفة لضمان السيط ة على اآلثار التضخمية اليت خيلفها اإلصدار اجلديد.-

II.32.- :زيادة الضرائب 
لك من خالل ف ض ض ارب جديدة، ورفع معدالت يتطلب متويل عجز امليزانية توفري موارد إضافية ل فع قيمة اإلي ادات العامة، ويتأتى ذ

ف اد الض يبة خاصة الض ارب على السلع الكمالية واليت تقتنيها الطبقة الغنية، ويف هذا الصدد ال بد من م اعاة انعكاسات ذلك على مداخيل األ
 وقدرهتم الش ارية. 

II.33.- :اللجوء إىل األسواق املالية ببيع الدين العام 
العمومية يف مثل هذه احلالة بإصدار أذون وسندات خزينة وط حها لالكتتاب العام، سواء للبنوك واملستثم ين للمحليني، أو حىت تقوم اخلزينة 

 .ط حها بعمالت أجنبية لألجانب

III- صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر : 
غري أن وظيفته يف اجلزار  ختتلف كليا عن باقي  يدخل صندوق ضبط املوارد يف اجلزار  يف إطار ما يع ف دوليا بالصناديق السيادية،

 الصناديق.

III.1- :ظروف إنشاء الصندوق 

 السنة، نفس خالل العاملية األسواق يف احمل وقات الكبري ألسعار االرتفاع بسبب معتربة مالية لفوارض اجلزار  بتحقيق 2000 سنة متيزت

مليار دينار. 1173.237 إىل البرتولية اجلباية إي ادات ارتفاع نتيجة جزار ي مليار دينار 400فارضا كبريا قدره  رصيد امليزانية العامة حقق حيث
 احلكومة ق رت للدولة واحملافظة على حقوق األجيال القادمة، العامة امليزانية استق ار على احلفاظ يف الفوارض أفضل استغالل هذه استغالل أجل ومن

 يتم الذي قانون املالية تقدي ات يفوق الذي البرتولية اجلباية إي ادات فارض امتصاص على يعمل رتوليةالب اجلباية لضبط إي ادات صندوق تأسيس

 وجمال نوع، أهداف حدد ، والذي 2000 جوان 27 صدر يف الذي التكميلي املالية قانون خالل من الصندوق هذا تأسيس مت وقد سنويا. إعداده

 (82، صفحة 2010الصندوق. )بوفليح ،  عمل

من قانون  121وفقا للمادة  ، 2017كذلك خالل سنة2004-2006 خالل سنيت  مهمة خضع لتعديالت قد الصندوق أن علما
 2016 ديسمرب 29املوافق ل 1438 ذي القعدة عام 29 من اجل يدة ال مسية املؤرخ يف 77يتضح ذلك جليا يف العدد ( 2017املالية لسنة 

 . ) 2007واملتضمن قانون املالية لسنة 

III.2- مفهوم صندوق ضبط املوارد: 
لية صندوق ضبط املوارد هو أحد الصناديق اخلاصة اليت قامت الدولة بإنشاره المتصاص الفوارض املالية الناجتة عن الف ق بني اجلباية البرتو 

 للحكومة. املالية السياسة وفعالة لتنفيذ رريسية داةأ تعترب الفعلية واجلباية البرتولية املقدرة يف قانون املالية، وملوارده أمهيته كبرية يف كوهنا

 عن احلسابات أهنا مستقلة هذه مييز ما أهم اخلاص، التخصيص إىل حسابات وبالضبط للخزينة اخلاصة احلسابات إىل الصندوق ينتمي

 الربملان".  "التش يعية السلطة ل قابة ختضع ال أهنا كما العامة، امليزانية وتنفيذ إعداد ومبادئ لقواعد ال ختضع أي للدولة، العامة امليزانية
III.3- موارد واستخدامات الصندوق : 
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 جانب جانبني، احلساب هذا ويقيد بعنوان صندوق ضبط اإلي ادات، 302-103ختصيص رقم  حساب اخلزينة حسابات يف يفتح

اجلباية  فوارض امتصاص يف تتمثل له ال ريسية الوظيفة أن عتبارال البلد داخل أساسا يرتكز عمل الصندوق جمال أن حيث النفقات وجانب اإلي ادات
 من البلد خارج ميتد أن ميكن لكن أسعار احمل وقات، اهنيار نتيجة الدولة ميزانية مستوى على مستقبال حيدث قد عجز أي لتمويل واستعماهلا النفطية

  من املوارد ضبط صندوق مكونات لنا يوضح املوايل والشكل اخلارجية، ةاملديوني سداد وختفيض يف امل كزي البنك مع بالتنسيق مسامهته خالل
 اجلانبني.

 : موارد واستخدامات صندوق ضبط املوارد  (1)الشكل

 
 من إعداد الباحثني اعتمادا على: :املصدر

 ؛2000جوان  27 قانون املالية التكميلي الصادر يف-
 .2004لسنة واملتضمن قانون املالية  2003 ديسمرب 28 املوافق ل 1424 ذي القعدة عام 04 املؤرخ يف 22-23نون من القا 66املادة -

 اإلي ادات كل إىل باإلضافة املالية، قانون األخرية لتقدي ات هذه جتاوز عن الناتج البرتولية اجلباية قيمة فارض موارد الصندوق يف تتمثل

 مصدرا لتكون اخلارجية للمديونية النشط املوجهة للتسيري اجلزار  بنك تسبيقات 2004 لسنة املالية قانون ندوق، وأضافالص بتسيري املتعلقة األخ ى

 نفس يف اخلارجية العمومية للمديونية املسبق الدفع سياسة تنفيذ يف احلكومة ش وع مع التعديل تزامن هذا أن العلم مع الصندوق، متويل مصادر من

 . الصندوق امل كزي إىل البنك من املقدمة التسبيقات إىل باإلضافة الصندوق موارد على باالعتماد العملية هذه تتم السنة حيث
 :  إيرادات صندوق ضبط اإليرادات  (1)اجلدول

 الوحدة: مليار دينار جزائري
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 ايرادات الصندوق
  الصندوق

453,237 356.001 198.038 476.892 944.391 2090.524 3640.686 4669.893 5503.690 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 1042.60 2172.396 4960.351 7373.831 7695.982 7917.011 7143.157 5634.775 4680.747 ايرادات الصندوق

 .2017 وزارة املالية،  مديرية التوقعات والسياسات، :املصدر
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 2017-2000: إيرادات صندوق ضبط اإليرادات للفرتة (2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .01من إعداد الباحثني اعتمادا على اجلدول رقم املصدر: 

اعها بداية من خالل اجلدول والشكل السابقني يتضح حجم االي ادات املالية املشكلة لصندوق ضبط املوارد يف اجلزار ، حيث تتسم بارتف
مليار دينار جزار ي، لترتاجع بعدها إىل 7695.982مبقدار  2013مليار دينار جزار ي لتصل ذروهتا سنة  198.038مبقدار 2002من سنة 

 .أدىن املستويات متأث ة برتاجع أسعار النفط

III.4-  أهداف الصندوق: 
 رصيد يقل أن دون اخلزينة عجز نتقل من متويل عجز امليزانية إىل متويللي للصندوق ال ريسي اهلدف 2006 لسنة التكميلي املالية قانون عدل

 جزار ي. دينار مليار 740 عن الصندوق

رصيد اخلزينة العمومية أوسع من مفهوم (العمومية  اخلزينة عجز متويل ليشمل وسع قد العامة امليزانية عجز متويل بأن يبني التعديل هذا إن
ضم رصيد اخلزينة العمومية رصيد امليزانية العامة الدولة باإلضافة إىل أرصدة خمتلف العمليات اليت تقوم هبا اخلزينة العمومية رصيد امليزانية العامة حيث ي

 .)السيما أرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة

 وهو املالية، قانون من تقدي ات أقل مستوى إىل البرتولية اجلباية اخنفاض يف يتمثل السابق السبب أن باعتبار حيدد مل العجز سبب كما أن   

 إىل باإلضافة العجز، هذا سبب كان مهما للدولة العامة امليزانية وبالتايل اخلزينة العمومية يشمل عجز أي متويل يف يتمثل الصندوق هدف أن يعين ما

 يف احلكومة رغبة ما يؤكد وهو جتاوزه، كنمي ال الصندوق لنفقات سقف حتديد يعين مما دينار مليار 740 عن يقل ال أن الصندوق جيب رصيد أن
مت تعديد هذا الش ط،  2017إال أنه يف سنة  البعيد املدى للدولة على العامة امليزانية وضبط لتعديل مستدامة أداة اإلي ادات ضبط صندوق جعل

ليصبح هدف الصندوق يف باب النفقات   2000القانون املالية التكميلي لسنة  10املادة  2017من قانون املالية لسنة 121حيث عدلت املادة 
 اخلزينة فقط.  عجز  هو متويل

III.5- مربرات إنشاء صندوق ضبط املوارد: 

 :إىل تقسيمها ميكن

III.5.1- على تأثريه يظه  الذي احمل وقات بقطاع الشديد ارتباطه نتيجة هيكلية اختالالت من اجلزار ي االقتصاد يعاين حيثداخلية:  مربرات 

  مستويات، وهي: لثالث وفقا تصاداالق

 النمو معدل أن يعين مما اإلمجايل، الناتج احمللي من معتربة نسبة احمل وقات قطاع يشكل :االقتصادي النمو معدل على احملروقات قطاع تأثري -

 .احمل وقات قطاع الذي يسجله النمو مبعدل كبري بشكل يتحدد اجلزار  يف االقتصادي
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 التجاري امليزان أن ومبا اجلزار ، يف الصعبة ال ريسي للعملة املورد احمل وقات قطاع صادرات تشكل :املدفوعات ميزان على وقاتاحملر  قطاع تأثري -

 .الدولية األسواق يف احمل وقات أسعار مبستويات أساسا م تبط األخري هذا فإن توازن املدفوعات مليزان ال ريسية املكونات أحد ميثل

 العامة امليزانية تأث  إىل يؤدي مما للدولة لإلي ادات العامة ال ريسي املورد البرتولية اجلباية تعد : للدولة العامة امليزانية على روقاتاحمل قطاع تأثري -

 بواسطة يتم لةللدو  العامة االقتصادية السياسات متويل أن باعتبار و العاملي، املستوى النفط على أسعار تسجلها اليت بالتغريات مباش  بشكل للدولة

 .اجلزار  يف االقتصادية السياسات تنفيذ خمتلف واستم ار الستق ار ال ريسي احملدد يعد احمل وقات قطاع أداء أن القول ميكن فإنه للدولة امليزانية العامة

 اليت  1986  سنة أزمة رغ ا على دورية وصدمات خارجية ألزمات تع ضه إىل يؤدي احمل وقات قطاع بأداء اجلزار ي االقتصاد ارتباط إن

 النفط، ومن أسعار اهنيار بسب احمل وقات قطاع أداء ت اجع إىل سببها ي جع واليت العش ين، من الق ن التسعينات فرتة  غاية إىل هتااتداعي استم ت

 وبالتايل للدولة، العامة اإلي ادات ضبطاعلى  تعمل آلية استحداث احلكومة يف رغبة يف تكمن املوارد ضبط صندوق إنشاء مربرات فإن هذا  املنطلق

 اليت الصدمات حدة من التخفيف مث ومن االقتصادية، هتاسياسا خمتلف من تنفيذ ميكنها الذي األم  للدولة، العامة امليزانية استق ار على احلفاظ

 .االقتصاد اجلزار ي هلا يتع ض

III.5.2- يف ما يلي تتمثل :خارجية مربرات: 

 ما وهو والسياسية، االقتصادية العوامل من لتأث ها مبجموعة بالنظ  استق ارها بعدم النفط أسعار تتميز : العاملية األسواق يف فطالن أسعار تقلبات -

 العاملية. األسواق يف املسجلة األسعار مستويات حسب سلبية أو إجيابية لصدمات بينها اجلزار  من النفطية الدول اقتصاديات تع ض إىل يؤدي

 : املتغريات االقتصادية قبل إنشاء صندوق ضبط املوارد(2)اجلدول 

 2000 1999 1998 1997 1996 سنواتال

 28.5 18 12.9 19.5 21.7 متوسط سعر برميل البترول الجزائري

 12.31 3.36 1.51 5.69 4.13 التجاري رصيد الميزان

 400 -11.2 -101.2 81.5 100.1 رصيد الموازنة العامة )مليار دينار جزائري(

 .IMF COUNTRY REPORT.ALGERIA STATISTICAL APPENDIS .2001.2005- املصدر:

IV -  2017-2000(دور صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين خالل الفرتة(: 

ه وهدفه يف اجلزار  خيتلف  يعترب صندوق ضبط املوارد من الصناديق السيادية اليت عكفت العديد من الدول ال يعية على إنشارها، غري أن مهام
 كليا عن باقي صناديق الث وة السيادية.

IV.1 - 2017-2000(طور العجز املوازين يف اجلزائر خالل الفرتة ت( 

شهدت بداية األلفية الثالثة انتعاش كبري ألسعار النفط فكان سعي الدولة اىل املباش ة يف عدة خمططات تنموية لالستفادة من انتعاش 
 برتول خالل هذه الفرتة، واجلدول التايل يوضح وضعية العجز خالل سنوات الدراسة.األسعار ال
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 2017 - 2000: تطور العجز املوازين يف اجلزائر للفرتة (3)اجلدول 

 الوحدة مليار دينار جزار ي          

 الجباية العادية السنوات
الجباية 
 البترولية

مجموع 
 اإليرادات

 نفقات التسيير
نفقات 
 التجهيز

مجموع النفقات 
 العامة

الرصيد الموازني 
 اإلجمالي

2000 404,90 720,00 1 124,90 856,20 321,90 1 178,10 -53,20 

2001 549,10 840,60 1 389,70 963,60 357,40 1 321,00 68,70 

2002 660,30 916,40 1 576,70 1 097,70 452,90 1 550,60 26,10 
2003 689,50 836,10 1 525,60 1 122,80 567,40 1 690,20 -164,60 

2004 744,20 862,20 1 606,40 1 251,10 640,70 1 891,80 -285,40 

2005 815,00 899,00 1 714,00 1 245,10 806,90 2 052,00 -338,00 

2006 925,90 916,00 1 841,90 1 437,90 1 015,10 2 453,00 -611,10 

2007 976,10 973,00 1 949,10 1 673,90 1 434,60 3 108,50 -1 159,40 

2008 1 187,00 1 715,40 2 902,40 2 217,80 1 973,30 4 191,10 -1 288,70 

2009 1 348,30 1 927,00 3 275,30 2 300,00 1 946,30 4 246,30 -971,00 

2010 1 572,90 1 501,70 3 074,60 2 659,10 1 807,90 4 467,00 -1 392,40 

2011 1 960,40 1 529,40 3 489,80 3 879,20 1 974,40 5 853,60 -2 363,80 

2012 2 284,90 1 519,00 3 803,90 4 782,60 2 275,50 7 058,10 -3 254,20 

2013 2 262,80 1 615,90 3 878,70 4 204,30 1 887,80 6 092,10 -2 213,40 

2014 2 350,10 1 577,70 3 927,80 4 497,30 6 995,80 11 493,10 -7 565,30 

2015 2 829,70 1 722,90 4 552,60 4 617,00 3 039,30 7 656,30 -3 103,70 

2016 3 064,88 1 682,55 4 747,43 4 807,33 3 176,48 7 983,81 -3 236,38 

2017 3 435,39 2 200,12 5 635,51 4 591,84 2 291,37 6 883,21 -1 247,70 

 .2017-2000ناء على قوانني املالية للفرتة من إعداد الباحثني ب املصدر:

 2017 - 2000: تطور العجز املوازين يف اجلزائر للفرتة (3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .03من إعداد الباحثني اعتمادا على اجلدول رقم  املصدر:

، وقد استم  2002و  2001 من خالل اجلدول والشكل السابقني نالحظ أن رصيد امليزانية سجل عجزا يف كل السنوات باستثناء سن
مليار دج. إن العجز املسجل يف رصيد امليزانية 565.30 7-بتجاوزه  2014 عجز امليزانية يف االرتفاع إىل أن وصل إىل أقصى قيمة له يف سنة

جمموعة من الربامج  يف تنفيذ سياسة اقتصادية حيث شهدت تنفيذ2000 العامة يتميز بكونه عجزا متعمدا من ط ف احلكومة اليت ش عت منذ سنة 
 اخلماسية.
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 : الرصيد املوازين اإلمجايل (4)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .03من إعداد الباحثني اعتمادا على اجلدول رقم  املصدر:

IV.2 - دور صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين: 

عاملية، واليت أث ت على وضعية الصندوق باإلجياب، حيث تزامنت فرتة إنشاء صندوق ضبط املوارد مع االنتعاش الكبري يف السوق النفطية ال
 ع ف الصندوق مداخيل كبرية انعكست على األهداف املسط ة. 

 2017-2000: فائض صندوق ضبط املوارد للفرتة (4) اجلدول
 الوحدة مليار دينار جزار ي     

 الفائض الجباية البترولية ا لجباية لحقيقية السنوات

2000 1 173,237 720,000 453,237 

2001 964,464 840,600 123,864 

2002 942,904 916,400 26,504 
2003 1 284,974 836,060 448,914 

2004 1 485,699 862,200 623,499 

2005 2 267,836 899,000 1 368,836 

2006 2 714,000 916,000 1 798,000 

2007 2 711,848 973,000 1 738,848 

2008 4 003,559 1 715,400 2 288,159 

2009 2 327,675 1 927,000 400,675 

2010 2 820,010 1 501,700 1 318,310 

2011 3 829,720 1 529,400 2 300,320 

2012 4 054,349 1 519,000 2 535,349 

2013 3 678,131 1 615,900 2 062,231 

2014 3 388,050 1 577,700 1 810,350 

2015 2 275,132 1 722,900 552,232 

2016 1 781,100 1 682,550 98,550 

2017 1 471,500 2 200,120 784,458 

 .2017مدي ية التوقعات والسياسات، وزارة املالية، املصدر:
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 2017-2000: فائض صندوق ضبط املوارد للفرتة (5)الشكل 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 .04من إعداد الباحثني اعتمادا على اجلدول رقم  :املصدر

IV.2.1 - : 2004-2000فعالية الصندوق يف تغطية العجز املوازين خالل الفرتة األوىل  

، وكان اهلدف األول إلنشاره هو امتصاص الفارق  2000تعد هذه الفرتة هي األوىل إلنشاء الصندوق، حيث دخل حيز اخلدمة يف سنة 
 2004،  2003شهدت هذه الفرتة حسب قوانني  املالية عجزا كبري يف سنوات  بني اجلباية املقدرة يف قانون املالية واجلباية البرتولية الفعلية، حيث

مليار دينار جزار ي أي حوايل   525، وذلك خالل الربنامج اخلماسي األول الذي ع ف  بربنامج دعم اإلنعاش االقتصادي بقيمة 2005و
 ماليري دوالر .10

 العلم مع الل هذه الفرتة، عمدت الدولة إىل ختفيض حجم املديونية العمومية،ويف ظل ارتفاع سع  برتول عن السع  امل جعي للميزانية خ

وذلك للحفاظ  املوازين، العجز متويل يف استخدامه دون العمومي الدين سداد على اقتص  فقط قد الفرتة هذه خالل للصندوق الفعلي النشاط أن
دج، ومت اقتطاع   2428559ت اكمات وصلت إىل حوايل  الصندوق هد رصيدعلى استق ار األسعار ، وبالتايل التحكم يف التضخم، رغم ذلك ش

 من إي ادات الصندوق لتسديد املديونية اخلارجية .   %39دج، أي مت استخدم حوايل  954330مبلغ 
 2004-2000: وضعية صندوق ضبط املوارد للفرتة (5)اجلدول 

 الوحدة مليار دينار جزار ي                                                                        

 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 86220 83606 91640 84060 72000 الجباية البترولية وفق قانون المالية

 19 19 19 19 19 سعر البترول وفق قانون المالية

 148569 128497 94290 96446 117323 الجباية البترولية الفعلية

 38.6 29.0 25.3 24.9 28.5 البترول الفعلي سعر

 62349 44891 2650 12386 45323 فائض الجباية البترولية

 944391 476892 198038 356001 453237 إيرادات صندوق ضبط الموارد

 0 0 0 0 0 تمويل عجز الميزانية

 222703 156000 170060 184467 221100 استخدامات صندوق ضبط الموارد

 .2017مدي ية التوقعات والسياسات، وزارة املالية،  در:املص

 يتمثل للصندوق جديد مورد إضافة حيث مت ،2004سنة يف الصندوق لنشاط املنظمة القواعد على تعديل بإدخال الفرتة هذه متيزت كما

 العمومية للمديونية املسبق بالسداد اخلاصة وقالصند عمليات دعم أجل من للمديونية اخلارجية النشط للتسيري املوجهة اجلزار  بنك تسبيقات يف

 . 2004سنة  من ابتداء تنفيذها يف احلكومة ش عت جديدة سياسة وهي. اخلارجية
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IV.2.2 -  2009-2005فعالية الصندوق يف تغطية العجز املوازين خالل الفرتة الثانية: 

على أن  للصندوق حتديد السقف األدىن  الذي من خالله مت ، و 2006( بقانون املالية التكميلي لسنة 2009-2005متيزت الفرتة  )
يف  الصندوق موارد استخدام يف احلكومة ش عت حيث العمومية، املديونية حجم وختفيض دينار جزار ي مليار 740 عن الصندوق رصيد يقل ال

ستثماري  املستم  عن  ط يق املخطط اخلماسي الثاين احلكومي اال اإلنفاق ارتفاع نتيجة ألخ ى سنة من املتزايد العمومية اخلزينة عجز متويل
 عمليات فيها مبا العمومي الدين سداد عمليات يف االستم ار إىل باإلضافة مليار دوالر ،75مليار دينار أي ما يعادل  4202,7الذيُ قاِرُب 

 متويل عجز امليزانية إال يف تبدأ عملية  مل أنه علما ، 2004 سنة من إبتداءا فيها ش ع اليت اجلزار  بنك تسبيقات للمديونية وتسديد املسبق التسديد

 لفوارض احلكومة بسبب حتقيق دج ملياردج 20585540 جتاوزت إمجالية حتويالت الصندوق تلقى فقد املوارد جبانب يتعلق . وفيما 2006سنة 

مبلغ  مت استخدمسع  امل جعي لربميل البرتول يف قانون املالية، ويف املقابل الدولية عن ال األسواق يف احمل وقات أسعار ارتفاع استم ار نتيجة معتربة مالية
تسبيقات بنك اجلزار   لتسديد %15وة يلتسديد املديون   % 41من إي ادات الصندوق منها    %19دج، أي مت استخدم حوايل  3999741

 عجز امليزانية.لتمويل     % 43و
 2009-2005للفرتة : وضعية صندوق ضبط املوارد (6اجلدول )

 الوحدة مليار دينار جزار ي                                                                                      

 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 192700 171540 97300 91600 89900 الجباية البترولية وفقا لقانون المالية

 37 37 19 19 19 لبترولالسعر المرجعي لبرميل ا

 الجباية البترولية الفعلية
 السعر الفعلي لبرميل النفط

226783 
54.4 

271400 
65.85 

271184 
74.95 

400355 
99.97 

232767 
 40067 228815 173884 179800 136883 فائض قيمة الجباية البترولية 62.1

 4680747 5503690 4669893 3640686 2090524 إيرادات صندوق ضبط الموارد

 تمويل عجز الميزانية

 تسبيقات بنك الجزائر
0 91530 531952 

607956 

 

758180 364282 

 364282 1223617 1454363 709641 247838 استخدامات صندوق ضبط الموارد

 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 .2017مدي ية التوقعات والسياسات، وزارة املالية،  املصدر:

IV.2.3 - 2014-2010فعالية الصندوق يف تغطية العجز املوازين خالل الفرتة الثالثة: 

 2014مليار دينار سنة  565,30 7-( باالرتفاع الكبري لعجز امليزانية من سنة ألخ ى حىت وصل إىل 2014-2010متيزت الفرتة )
من خالل ب نامج االستثمارات العمومية، الذي رصدت له  من جمموع اإلي ادات نتيجة ارتفاع اإلنفاق احلكومي، وذلك  % 192أي حوايل أكث  

مليار دوالر، وباملقابل شهدت  هذه الفرتة تسجيل أكرب فارض يف اجلباية 286مليار دينار أي ما  يعادل  21.214احلكومُة غالفًا مالّيًا قدره 
عن السع  امل جعي احملدد يف قانون املالية وتعايف االقتصاد  مليار دينار نتيجة ارتفاع أسعار البرتول7695.982قدر ب  2013البرتولية يف سنة 

، باإلضافة إىل ذلك انتهاء الدولة من تسديد املديونية اخلارجية وخدمة الديون وكذلك تسديد تسبيقات بنك اجلزار  2008العاملي بعد األزمة املالية 
 .املمنوحة العمومية اخلارجية

دج، 9933796 دج، وباملقابل قدر جمموع استخدامات الصندوق 28390925 لفرتة إىل ت اكمت إي ادات الصندوق خالل هذه ا
 من  إي ادات الصندوق كلها لتمويل عجز امليزانية. %34أي مت استخدام حوايل 
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 2014-2010: وضعية صندوق ضبط املوارد للفرتة (7) اجلدول

 الوحدة مليار دينار جزار ي                                                                                       

 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 1529400 1501700 الجباية البترولية وفقا لقانون المالية
 

151900 
 

16159000 
 

15777000 
 37 37 37 37 37 السعر المرجعي لبرميل البترول 

 3 820,010 2 الجباية البترولية الحقيقية 

829720 

4 

054349 
3 678131 3 388050 

 96.29 105.87 109.45 107.46 77.38 السعر الفعلي لبرميل النفط  

 1810320 2062231 2535309 2300320 1318310 فائض قيمة الجباية البترولية 

 7373831 7695982 7917011 7143157 5634775 إيرادات صندوق ضبط الموارد

انية                 تمويل عجز الميز 
 تسبيقات بنك الجزائر 

791938 
0 

1761455 

0 

2283260 

0 

2131471 

0 

2965672 

0 

 2965672 2131471 2283260 1761455 791938 استخدامات صندوق ضبط الموارد

 .2017مدي ية التوقعات والسياسات، وزارة املالية،  املصدر:

IV.2.4 - 2017-2015ملوازين خالل الفرتة الرابعةفعالية الصندوق يف تغطية العجز ا: 

 2017-2015: وضعية صندوق ضبط املوارد للفرتة (8) اجلدول

 الوحدة مليار دينار جزار ي                                                            

 2017 2016 2015 السنوات

 2200120 1682550 1722900 الجباية البترولية وفقا لقانون المالية 

 50 45 37 السعر المرجعي لبرميل البترول

 1471500 1781100 2275132 الجباية البترولية الحقيقية 

 64.7 40.68 49.49 السعر الفعلي لبرميل النفط  

 784458 98550 552232 فائض قيمة الجباية البترولية 

 784458 2172396 4960351 إيرادات صندوق ضبط الموارد

 الميزانية  تمويل عجز

 تسبيقات بنك الجزائر 
2886505 

0 

1387938 

0 

784458 

 784458 1387938 2886505 استخدامات صندوق ضبط الموارد

 .2017مدي ية التوقعات والسياسات، وزارة املالية،  املصدر:

 2015سنة  3103.70 إىل 2014مليار دينار سنة  7695.982 متيزت هذه الفرتة برتاجع عجز امليزانية العامة، حيث ت اجع من 
( إىل  2014-2010مليار دوالر يف الفرتة ) 286مليار دينار أي ما  يعادل  21214نتيجة اخنفاض اإلنفاق احلكومي حيث انتقل  من 

عت اجلباية مليار دوالر، وذلك لتجميد عدة مشاريع كربى وختلي الدولة عن سياسة التوظيف. وباملقابل  ت اج 262مليار دينار، أّي  21.000
، وذلك لتقارب أسعار البرتول يف األسواق  2015سنة  4960351إىل  2014سنة   7373831البرتولية بشكل كبري حيث انتقلت من 

دج  00، حيث أصبح رصيد الصندوق 2017العاملية مع السع  امل جعي احملدد يف قانون املالية، ومت استخدام كل موارد الصندوق يف شه  فيف ي 
ما كان  ي  وزارة املالية، األم  الذي أدى إىل زيادة الضغط  على دور صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين يف اجلزار ، وهو التخلي عحسب تق

ومن شأن هذه "، واليت فحواها أن إي ادات اجلباية البرتولية ال متول هبا نفقات التسيري وإمنا توجه لنفقات التجهيز فقط. بالقاعدة الذهبية" يع ف
من اجلباية العادية،  تتأتىالقاعدة أن تبقي سياسات التوظيف ومجيع نفقات التسيري يف منأى عن أي صدمات نفطية خارجية على اعتبار إي اداهتا 

 النفقات بشقيها، وهو ويبقي األث  حمصور فقط يف النفقات االستثمارية، غري أن التخلي عن هذه القاعدة جيعل األث  ميتد ج اء الصدمة النفطية إىل
 (2015) بن طاع  و بغنة، الوطين. لضبط التوازن املايل الداخلي واالقتصاد  املوارد كأداةما يزيد من الضغط على صندوق ضبط 

انطالقا مما سبق ميكن تلخيص ما سبق يف الشكل املوايل، والذي يبني مدى االعتماد على موارد صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز 
 املوازين.
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 : تطور املبالغ املستخدمة من صندوق ضبط املوارد(5) الشكل

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .2017من إعداد الباحثني اعتمادا على مدي ية التوقعات والسياسات، وزارة املالية، املصدر: 

V- :اخلالصة 

الل قدرته على إدارة وتوظيف املوارد ال يعية يقوم صندوق ضبط املوارد يف اجلزار  بدور هام يف االقتصاد احمللي، ويتجلى ذلك من خ 
 ومسامهتها يف حتقيق االستق ار والتوازن املايل واالقتصادي للبلد، وترتكز أهم االستنتاجات املتوصل إليها يف هذا الصدد فيما يلي:

ويل وتغطية العجز بعيدا عن التمويل يرتتب على العجز املوازين آثار غري م غوب فيها، مما يتطلب البحث عن آليات وأساليب كفيلة لتم -
لة التضخمي والتمويل بالض يبة، ولذلك عمدت العديد من البلدان إىل تشكيل صناديق المتصاص الفوارض املالية ال يعية واستخدامها كأداة بدي

 ملعاجلة العجز، خاصة يف ظل الصدمات اخلارجية سواء النفطية منها أو التجارية.

يادية أداة هامة لدعم التنمية وحتقيق العوارد، حيث ال يقتص  دوره على املستوى احمللي من خالل إدارة الفوارض البرتولية تعترب الصناديق الس -
ظيفه على ومتويل العجز املوازين واحملافظة على حقوق األجيال القادمة، بل ميكن استثماره يف االقتصاد احلقيقي لتمويل التنمية االقتصادية، وتو 

 سواق املالية احمللية والدولية.مستوى األ

قتصاد اجلزار ي، تعتمد إي ادات امليزانية يف اجلزار  بصورة كبرية على إي ادات اجلباية البرتولية، لذا فإن تقلب أسعار النفط من شأنه التأثري على اال -
جلباية البرتولية، وتوجيهها لتمويل وتغطية عجز امليزانية وب وز العجز املوازين فيه، األم  الذي تطلب إنشاء صندوق ضبط املوارد لتحصيل فوارض ا

 العامة.

ملوجهة مت استخدام صندوق ضبط املوارد يف اجلزار  بفعالية يف متويل عجز امليزانية العامة، غري أن اإلشكال ال يقتص  على طبيعة االقتطاعات ا -
األخرية، وعدم جدواه لالقتصاد اجلزار ي، مع ض ورة البحث عن مصادر  لتمويل امليزانية، بل يكمن يف استم ار هذا العجز خالل السنوات

 أخ ى لتمويل العجز املوازين.

من مث ض ورة توظيف موارد صندوق ضبط املوارد يف اجلزار  يف استمارات إنتاجية تنموية، بدال من ت كها جامدة وخمصصة لتغطية عجز امليزانية، و  -
 ية املتزايدة، وبالتايل تآكل موارد الصندوق خصوصا يف ظل تغريات أسعار الص ف والتضخم.متويل النفقات اجلارية وال أمسال
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 بناء على النتارج السابقة ميكن تقدمي االقرتاحات التالية:

القتصادية واملستدامة ض ورة تعبئة املوارد النفطية الفارضة لصندوق ضبط املوارد وتوجيهها إىل االستثمارات املنتجة املولدة للدخل دعما للتنمية ا -
 بدال من الرتكيز على متويل وتغطية العجز املوازين؛

 واألدوات التمويلية اإلسالمية. B.O.O.Tالبحث عن بدارل أكث  جدوى لتمويل العجز املوازين كمشاريع  -

 اإلحاالت واملراجع :  -

 دار اجلامعية.اإلسكندرية: ال : مبادئ املالية العامة.(. 2002حامد عبد اجمليد دراز. )

(. صندوق ضبط املوارد ودوره يف ضبط امليزانية العامة يف اجلزار  خالل الفرتة 2015حسني بن طاع  ، و سهيلة بغنة. )جوان, 
 (.03)جملة الدراسات املالية واحملاسبة واالدارية(. 2000-2014)

 دار النفارس، األردن. مي.عجز املوازنة وعالجه يف الفقه اإلسال(. 1999حسني راتب ، و يوسف ريان. )
 اجلزار : ديوان املطبوعات اجلامعية. املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية، دراسة حتليلية تقييمية.(. 2002عبد اجمليد قدي. )

، صفحة ويلجملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الد(. كيف يقاس العجز املايل . 1992ماريو بليجري، و أروبني تشبيستس. )سبتمرب, 
40. 

جملة . 85،ص04،2010(. فعالية صناديق الث وة السيادية كأداة لتسيري مداخيل النفط يف الدول الع بية العدد 2010نبيل بوفليح . )
 .92-82(، 04)األكادميية الع بية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية، جامعة الشلف
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لفترة دراسة تحليلية ل–الجزائر  العامة فيدور اإليرادات الضريبية في خفض عجز الموازنة 
(2010-2018)  

The role of tax revenues in reducing the Algerian general budget deficit  
- an analytical study for the period (2010-2018) 

    * 1فاتح أمحية

 اجلزائر-ن حيي جيجلجامعة حممد الصديق ب 1

                                                                 

  .fateh742002@yahooفاتح أمحية 

أهم مورد  ( باعتبارها2018-2010املوازنة العامة للجزائر خالل الفرتة ) خفض عجزتناولت هده الورقة موضوع اإليرادات الضريبية ودورها يف  ملخص:
خفض العجز واهتمت هـذه الورقة مبعرفة وحتليل دور اإليرادات الضريبية يف  مبا ميكن الدولة من القيام بدورها األساسي.و  النفقات العمومية،مايل لتمويل 

، ومسامهة اإليرادات  أن اجلباية البرتولية مازالت إىل يومنا هذا تسيطر بشكل كبري على اإليرادات اجلبائية:عدة نتائج أمهها  إىل الدراسة ،وتوصلت املوازين
وقد خلصت الدراسة إىل  واهليكل  الضرييب اجلزائري مازالت تساهم فيه الضرائب غري املباشرة بشكل كبري.، الضريبية يف املوازنة العامة للدولة تبقى ضعيفة 

يمي والدويل، اليت ضاعفت من الضغوطات على النظام ضرورة حتسني مردودية النظام الضرييب اجلزائري يف ظل التحديات الكبرية اليت يفرضها احمليط اإلقل
 .الضرييب اجلزائري، ومن مث البحث على بدائل جديدة لضمان إيرادات مالية دائمة ومنتظمة

 النظام الضرييب اجلزائري. ؛هيكل ضرييب ؛إيرادات ضريبية ؛ عجز موازين ؛موازنة عامة:  يةلكلمات املفتاحا
 H61؛  JEL : G38تصنيف 

Abstract: We have examined in this document the subject of tax revenues and their role in reducing the general 
budget deficit in Algeria during the period 2010-2018, as the main financial resource for the financing of public 
expenditure. This allows the state to play their essential role. 
 This paper is interested in knowing and analyzing the role of tax revenue to reduce the budget deficit, the study 
revealed a number of results, the main ones being: Oil taxation is still to this day largely dominate revenue And  the 
contribution of tax revenue to the general state budget remains low, and the Algerian tax structure continues to 
contribute greatly to indirect taxes. and the study concluded the need to improve the performance of the Algerian tax 
system given the major challenges posed by the regional and international environment, which have increased the 
pressure on the Algerian tax system, consequently to seek new alternatives to ensure sustainable and regular financial 
income. 

Keywords: public budget; budget deficit; tax revenues; tax structure; Algerian tax system 

 Jel Classification Codes : G38 ؛   H61 
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I-   : تمهيد 
فبدون املوازنة ال تستطيع الدولة ومؤسساهتا القيام  .تعد املوازنة العامة يف عصرنا احلاضر ضرورة البد منها لكل دولة من دول العامل

يف الشؤون االقتصادية واالجتماعية وتقدمي احلاجات العامة وأن تسري سريا منتظما، وأمام ازدياد مهام الدولة وتدخلها  ،بوظائفها األساسية
األمر الذي أدى إىل ظهور مشكلة مالية على مستوى اقتصاد الدولة متثلت  ،مل تعد املوارد املالية العامة قادرة على كفاية النفقات العامة

 .بظهور العجز يف موازنتها
امة، وذلك نتيجة زيادة نفقاهتا العامة على إيراداهتا. وقد زاد ، شأهنا شأن العديد من الدول النامية، عجزا يف املوازنة العاجلزائرواجهت 

أمام تراجع عائدات اخلزينة العمومية من اجلباية البرتولية نتيجة تدهور أسعار ، يف السنوات األخريةعجز املوازنة بشكل كبري، خصوصا 
ويف ظل هذا الوضع املتأزم سعت اجلزائر جاهدت لعالج  .ئرياجلزاان هلا انعكاسات على أداء االقتصاد النفط يف األسواق الدولية، واليت ك

ضرائب  إدخالبعلى توسيع القاعدة الضريبية  هذا العجز عن طريق اصالحات واسعة مست النظام الضرييب باألساس من خالل العمل
 .والتخفيضات إلعفاءاتجديدة، إىل جانب التعديالت اليت عرفتها الضرائب السائدة من قبل سواء ما تعلق باملعدالت أو با

I.1 :يف ظل ما تواجهه احلكومة من عجز يف املوازنة فمن الضروري البحث عن مصادر جديدة لإليرادات العامة، وذلك  اشكالية البحث
شكالية هذا من هنا تربز إ إلجياد حلول لعجز املوازنة املرتاكم الذي أثقل كاهل احلكومة، والذي أضطرها للجوء إىل التمويل غري التقليدي.

 ؟ما هو دور اإليرادات الضريبية يف متويل املوازنة العامة يف اجلزائر  وطرق تفعيلها :كاآليت  البحث واليت هي
 :وتندرج ضمن اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية

 ماذا نعين باملوازنة العامة ؟ 
 ماهي أسباب حدوث عجز املوازنة وطرق متويله؟ 
 رادات الضريبية يف متويل املوازنة العامة؟ما مسامهة اإلي 
 ما هي اآلليات اليت جتعل الضريبة كأداة لتمويل العجز املوازين؟ 

I.2 :البحث قمنا باعتماد على الفرضية الرئيسية التالية:من اجل مناقشة اإلشكالية  فرضيات البحث 
 يف اجلزائر.ال تساهم اإليرادات الضريبية بشكل فعال يف متويل املوازنة العامة 
 :وترتكز هذه الفرضية الرئيسية على جمموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي

ىل عد املوازنة العامة للدولة إحدى األدوات الناجعة املستعملة من احلكومات لتنفيذ براجمها التنموية السنوية وحتقيق األهداف الرامية إت.1
 .ادة الرفاهية واالنسجام االجتماعيتعزيز معدالت النمو االقتصادي اليت تساهم يف زي

من أسباب  يلزيادة يف اإلنفاق العام من جهة أخرى، هلمنو حجم و نسبة اإلنفاق العام من جهة، و قصور املوارد املالية ملقابلة  . 2
 .املوازين العجز

 .  هناك طرق وكيفيات من شأهنا أن جتعل من الضريبة كأداة لتمويل العجز املوازين.3

I.3 يستمد البحث أمهيته انطالقا من االعتبارات التالية ية البحث:أمه: 
 تمع وضمان التوازن املايل؛جملا لتحقيق أهدافأداة  الضريبةتعد  -
 املورد ا مقارنة باجلباية البرتولية اليت ميكن أن تزول بزوال هذ املستدام للخزينة العموميةتمويل اليف لإليرادات الضريبية الدور البارز  -

 الطبيعي؛
 السنوات  الذي تعيشه اجلزائر يف اعتمادها شبه الكلي يف متويل ميزانيتها العامة على اجلباية البرتولية، وما تشهده هذه الوضعخطورة  -

 دولية.نتيجة االخنفاض املستمر ألسعار النفط يف األسواق الاألخرية من تراجع يف عوائدها 
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I.4 :حتقيق األهداف التاليةيسعى هذا البحث إىل  أهداف البحث: 
 يف هيكل اإليرادات العامة؛ومكانتها  اإليرادات الضريبيةحتديد أمهية  -
 العامة للدولة؛ النفقاتيف متويل  الضريبيةيرادات اإل مدى مسامهةإظهار  -
 .متويل املوازنة العامة للدولةمن حتسني مردوديتها لتقوم بدورها اهلام يف  اإليرادات الضريبيةإظهار الوسائل واآلليات اليت متكن  -
I.5 على املنهج الوصفي يف الشق  اعتمدناحىت نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية و حتليلها فقد  :منهج الدراسة واألدوات املستعملة

اجلانب النظري للتعرف على مضمون وحمتوى مصطلحات البحث واليت أثرت يف معطيات املوضوع وفرضياته أما املنهج التحليلي يف 
 التطبيقي الذي يتعلق بالدراسة التحليلية واليت مت االعتماد فيها بدرجة كبرية على املعلومات االحصائية من قبل هيئات خمصصة لذلك.

I.6 :الدراسات السابقة 
امة األردنية ، بعنوان دور اإليرادات الضريبية يف رفد املوازنة الع (2015) دراسة سناء نظمي مسودة و خالد مفلح حممد املفلح .1

، عبارة عن مقال منشور يف جملة اجلامعة االسالمية (2013-2006باإليرادات العامة دراسة حتليلية مقارنة خالل الفرتة ما بني) 
حيث ركزت  متويل املوازنة العامة األردنية للدراسات االقتصادية واالدارية، هدفت الدراسة التعرف على دور االيرادات الضريبية يف

قارنة دور كل من ضريبة الدخل وضريبة املبيعات والضرائب األخرى يف زيادة حجم اإليرادات العامة يف املوازنة العامة األردنية، على م
وقد خلصت الدراسة إىل أن مسامهة اإليرادات الضريبية كانت أكرب من االيرادات غري الضريبية واملنح واملساعدات اخلراجية بنسبة 

 اإليرادات الضريبية مقارنة بالضرائب األخرى.ريبة املبيعات الدور األكرب يف متويل املوازنة العامة ب، ولعبت ض%64تقارب 

، مقال منشور يف 2014-1993دور اإليرادات الضريبية يف متويل املوازنة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة بعنوان  نان راضيةدراسة ر  .2
دراسة التعرف على دور اإليرادات الضريبية يف متويل املوازنة العامة يف اجلزائر من خالل جملة االقتصاد واالحصاء التطبيقي، هدفت ال

، وقد أظهر البحث اعتماد اجلزائر على اجلباية البرتولية يف متويل املوازنة العامة للدولة، 2014-1993اجراء دراسة حتليلية للفرتة 
 قات العامة، وكذا ضعف الضغط الضرييب خارج احملروقات.من جمموع النف %31وان اجلباية العادية ال تغطي سوى 

سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة دراسة مقارنة اجلزائر تونس، أطروحة بعنوان (، 2014حلسن دردوري )دراسة  .3
ج عجز املوازنة العامة للدولة فقي كل ، حاول الباحث معاجلة دور سياسة امليزانية يف عالجامعة بسكرة دكتوراه يف العلوم االقتصادية

، وخلصت الدراسة إىل ان سياسة امليزانية من أهم السياسات االقتصادية الفعالة يف 2012-1990من اجلزائر وتونس خالل الفرتة 
 عالج عجز املوازنة العامة ، إذ تؤثر يف رصيد املوازنة العامة وهي ذات امهية يف عالج العجز املوازين.

 حتليلية دارسة-اجلــزائر فـي للـدولة العـامة املـوازنة عجــز وعالج متـويل (،آليات2017)جوان ضر مرغاد ونسرين كزيزخلدراسة  .4
(، مقال منشور يف جملة العلوم االنسانية جامعة بسكرة، هدفت الدراسة إىل إبراز أهم اآلليات اليت اعتمدهتا اجلزائر 2000-2017)

(، وتوصلت الدراسة إىل استخدام الدولة لصندوق ضبط االيرادات  2017-2000مة خالل الفرتة )يف متويل عجز موازنتها العا
كأداة لتمويل عجز املوازنة العامة خالل فرتة الدراسة، ولكن االعتماد املتواصل واملتزايد عليه أدى إىل نضوبه األمر الذي استدعى 

 اللجوء إىل االعتماد على التمويل غري التقليدي.

I.7 يكل البحث:ه 
 املبحث األول : ماهية املوازنة العامة

 املبحث الثاين: أساسيات حول العجز املوازين
 دور اإليرادات الضريبية يف متويل ميزانية الدولة املبحث الثالث:
 زائريالتحديات اليت تواجه النظام الضرييب اجلاملبحث الرابع: 
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II - ماهية املوازنة العامة: 
اليت تستعملها الدولة من أجل  امليزانية سياسةأدوات  ملوازنة العامة جزءا هاما من الدراسات املالية باعتبارها أداة منلقد احتلت دراسة ا

اجلوانب  على التوازن االقتصادي، وسوف نتناول يف هذا املبحث تأثريها من خالل زيادة ، ويظهر لنا ذلك االقتصاديةبلوغ أهدافها 
 .ة للدولةاملتعلقة باملوازنة العام

II.1 مفهوم املوازنة العامة 
 II1.1إال أهنا صياغتهايف  التعاريفللموازنة العامة، و على الرغم من اختالف هذه  التعاريفمن  العديدهناك : . تعريف املوازنة العامة 

 :وأمهها التعاريفتصب يف نفس السياق واملضمون، وسوف نورد بعض هذه 
خالل فرتة زمنية معينة، وهي  العامة للدولة واإليراداتاملعتمدة للنفقات  التشريعيةعتمد من طرف السلطة م تقديراملوازنة العامة هي " -

و تتضمن عدًد ا  قانونياومعتمدة  سنوبامالية توضع  فهي خطة ،زمنيةلفرتة  واجتماعيةومالية  اقتصاديةأهداف  لتحقيقعبارة عن وسيلة 
 (.29، ص2000)العجارمة،  "الزمنيةالفرتة  ا الدولة خالل هذهاليت سوف تنجزه واملشاريعمن الربامج 

مقبلة، حيث تلتزم به  زمنية إلنفاق الدولة ومواردها خالل فرتة تقديرفيه  مبنياملوازنة العامة هي عبارة عن برنامج عمل متفق عليه، "  - 
   (Christian, 1995, p. 08) ."تنفيذهالدولة وتكون مسؤولة عن 

النفقات العامة واإليرادات العامة، أي تسجل  لدولة هي الغالف املايل املخصص ملالية الدولة وهي بذلك حتمل حساباتموازنة ا "-
وهي بيان يرخص ويناقش مسبقا ويطرح يف قانون املالية. كما تعترب أداة من أدوات  خمتلف الضرائب ورخص اإلنفاق اخلاصة بالدولة،

 (Baslé, 2000, p. 3) ".االقتصادية السياسة

و الفقهاء آرا ء فالختالا ا البعض نظًر ها مع بعضهاختالفمن  وبالرغـم العامة للموازنة السابقة التعاريف جلميع استعراضنا ق وبعدمما سب  أ
دولة هي خطة تقديرية لنفقات ال للدولة العامة املوازنة وهو: أن واحد مدلول تدعم فجميعها ل،ىذه الدو يف ه السائدة النظم السياسية

 وإيراداهتا خالل فرتة زمنية عادة تكون سنة، تسعى من خالهلا الدولة لتحقيق مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية، واليت
 .إليها املوكلة األساسية ف والنشاطاتبالوظائم القيا االدولة بدوهنتستطيع  ال

II.2.1 خصائص املوازنة العامة 
 .ا سابقاً هناذكر  اليت فالتعاري نم هااستنتاجميكن  واليت املوازنة هذه خصائص دراسة من لنا البد العامة زنةاملوا فإذًا وبعد تعري

املوازنة العامة وثيقة رمسية، ألهنا تصدر عن جهة رمسية وهي احلكومة، وهي بذلك متثل اعرتافا علنيا وحمددا  :التشريعيةالصفة الرمسية و  .أ
قانون املوازنة هو النص املتضمن إقرار السلطة التشريعية يتضمن مستقبل النشاط املايل للحكومة. كذلك  من احلكومة جملتمعها أو غريه

التشريعية إذ يتوجب على احلكومة  ويعترب هذا احلق من أقوى احلقوق اليت تتمتع هبا السلطة .املوازنة من قبل احلكومة كل سنة ملشروع
 (.12، ص 2005)سويسي،  .وإعطاءه الصفة القانونية نويا لرتخيصهطرح قانون املالية واملتضمن املوازنة س

تعد املوازنة سجاًل ملا تتوقع احلكومة أن تنفقه وما سوف تتحصل عليه من  مستقبلية(: توقعية )نظرة للموازنة التقديرية الصفة .ب
اليت ستتحصل عليها الدولة بالضبط إال  اتواإليراد، فال ميكن معرفة النفقات اليت ستصرف (السنة)مقبلة  خالل مدة زمنية إيرادات

 (12، ص 2005)سويسي، انقضاء هذه املدة الزمنية  بعد

 سياسة يعكس ذلك فإن املوازنة يف املقررة زيادة االعتمادات مثال احلكومة قررت ما فإذا :احلكومي العمل لربنامج املايل التعبري هي .ت
 لصاحل الطبقات القومي الدخل توزيع إعادة إىل اجتاه يعين املوازنة يف االجتماعي فلبالتكا االعتمادات اخلاصة وزيادة معينة، حكومية
 (276، ص 2000)ناشد،  وهكذا. الدخل حمدودة

 مبتغريات االقتصاد القومي والعاملي وتؤثر فيها، ومن مث  ة كسياسة اقتصادية متكاملة تتأثرنز وافامل :أهنا برنامج لتحقيق أهداف اجملتمع .ث
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 (58، ص 2002)أيوب،  .وأفضلية آثارها يف حتقيق أهداف اجملتمع رهنا لقدرة املوازنةم يصبح تقيي

II.2 أمهية املوازنة العامة 
إىل حتقيق أهدافها العامة على  كبرية بالنسبة ألي دولة، ويظهر لنا ذلك من خالل بنودها، واليت من خالهلا تسعى  أمهيةللموازنة العامة 

كواجهة تعكس النشاط الذي متارسه الدولة فيمكن إظهار هذه   ، فاملوازنة العامة تعتربواالجتماعية والسياسية يةاالقتصاد املستويات مجيع
 (99، ص 2014)دردوري،  :األمهية من حيث

II.1.2 أمهيتها االقتصادية 
الدول املتقدمة أصبحت املوازنة  دية، ففيتظهر لنا األمهية االقتصادية من خالل الدور الذي تلعبه احلكومة يف التأثري على احلياة االقتصا

واملسامهة يف زيادة الدخل الوطين ورفع مستويات املعيشة، لذا  العامة وسيلة لتحقيق العمالة الكاملة، وتفعيل القوى االقتصادية العاطلة،
زم األمر اخلروج على مبدأ التوازن؛ ففي هو السعي لتحقيق االستقرار االقتصادي ولو استل أصبح من أهم األهداف الرئيسية للموازنة العامة

 تزايد قوى التضخم تستخدم املوازنة يف سحب جزء من القوة الشرائية من أجل احلد من الطلب الفعلي املتزايد، حاالت الرواج وعندما
قتصادي بالقوة الشرائية، اال وبالتايل ميكن احلد من موجات التضخم، أما يف فرتات الكساد يستخدم التمويل بالعجز من أجل رفع النشاط

املوازنة، والتأثري فيها ميكن الوصول لتحقيق خمتلف األهداف  وبالتايل تظهر لنا مدى أمهية املوازنة العامة بالنسبة للدولة ألنه من خالل بنود
 االقتصادية

. II2.2.أمهيتها السياسية 
السلطة التنفيذية، فاملوازنة العامة للدولة  ة السلطة التشريعية لرقابتها علىللموازنة العامة أمهية سياسة كبرية ويظهر لنا ذلك من خالل ممارس

للحكومة، فهي حتتوي على مؤشرات انفاقية، وموارد مالية تبني لنا  يتم اعتمادها من قبل الربملان، وبالتايل مناقشة الربنامج السياسي
 .السياسة العامة للحكومة جتاه األفراد

II.2 3. ماعيةأمهيتها االجت 
الفقرية من أجل خلق فرص النمو  تتبني لنا مدى األمهية االجتماعية للموازنة العامة من خالل ختصيص مشاريع التنمية اخلاصة باملناطق

 العدالة االجتماعية والتقليل من الفوارق بني طبقات اجملتمع، مفاهيماملتوازن بني خمتلف املناطق، وأساس األمهية االجتماعية ترتكز على 
 الصحيةواخلدمات  التعليميةاملوازنة العامة من أجل دعم الرفاه االجتماعي ورفع اخلدمات  حيث تقوم احلكومة بوضع اعتمادات مالية يف

إضافة إىل ذلك فاملوازنة العامة تلعب دورا بارًزا يف إعادة توزيع الدخل الوطين بواسطة زيادة  .االجتماعية األخرى وغريها من اخلدمات
خالهلا تقوم الدولة  االجتماعية والصحية والرتفيهية واملوجهة ألصحاب الدخل احملدود أو عن طريق السياسة الضريبية، واليت من تالنفقا

 .بتطبيق الضرائب التصاعدية من أجل تقليل الفوارق بني طبقات اجملتمع
III أساسيات حول العجز املوازين 

كان ذلك عن قصد، عندما تلجأ احلكومات إىل خلق فجوة بني   صاديات املعاصرة سواءأصبح العجز املوازين ظاهرة متس خمتلف االقت
 .موارد الدولة عن تغطية نفقاهتا بالتمويل عن طريق العجز املوازين، أو كان عن غري قصد عندما تعجز هتا فيما يسمىداانفقاهتا واير 

III.1 مفهوم العجز املوازين 
وجاءت تلك الدراسات بعدة مفاهيم كما  وصل إىل حتديد مفهوم دقيق لعجز املوازنة العامة للدولة،لقد تعددت الدراسات اليت حاولت الت

 .ظهرت عدة أنواع واشكال عديدة من العجز
III.1.1 : وردت عدة تعاريف لعجز املوازنة نذكر من أهم هذه التعاريف:تعريف عجز املوازنة 

  االيرادات العامة حيث تعجز االيرادات العامة  ليت يكون فيها االنفاق العام أكرب منتلك الوضعية ا »: نهأيعرف عجز املوازنة العامة 
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 (2013)دردوري، عجز املوازنة العامة للدولة وعالجه يف االقتصاد الوضعي،  «عن تغطية النفقات

 (92، ص 1999)ريان،  .«قدرة امل النفقات سداد عن للدولة املقدرة العامة اإليرادات قصور»بأنه:  أيضا املوازين العجز ويعرف 

 (1992)تشبيسيت،  .«املديونية باستثناء احلكومية واإليرادات النفقات إمجايل بني الفرق»بأنه: بليجري ماريو عرفه وقد 

 فـي الـنقص ذلـك املوازين هـو العجز بأن القول ميكننا حيث للدولة املوازنة العجز مفهوم جليا لنا يتضح التعاريف هذه خالل ومن
 املقـدرة العامـة اإليـرادات فقصـور جاريـة، إسـتثمارية أو نفقـات كانـت  سـواء املتنوعـة بأشـكاهلا العامـة النفقـات متويل عنـد احلكومية اإليرادات

 للدولة. العامة املوازنة يف عجز عن يعرب العامـة للدولة اإليـرادات عـن العامـة النفقـات وزيـادة العامـة النفقـات سـداد عـن
III .2.1  :(29، ص 2003)املطلب،  :يلي فيما أمهها نذكر األنواع من العديد املوازين للعجزأنواع عجز املوازنة العامة  

 خمصصات جمموع منه مطروح احلكومية جلميع اهليئات واإليرادات اإلنفاق أنواع جمموع إمجايل بني بالفرق يقاس: اجلاري العجز -أ
 .مبعىن آخر هو الفرق بني اإلنفاق العام اجلاري واإليرادات العامة اجلارية .السابقة السنوات من الديون املرتاكمة تسديد ألجل اإلنفاق

النوع من العجز بالعجز بدون  ويعرف هذا .سابقا املتعاقد عليها الديون على والفوائد اجلاري العجز بني الفرق هو: األساسي العجز -ب
إىل التعرف على حتسني أو تدهور مديونية احلكومة نتيجة لسياسة  تمادات الفوائد، حيث يهدف هذا املقياسفوائد الستبعاده جلميع اع
املستحقة على  يؤخذ على هذا املفهوم استبعاده لعنصر عام من عناصر العجز يف الدول النامية وهو الفوائد امليزانية اجلارية، ولكن ما

 .ئا كبريا على هذه الدولالديون اخلارجية، واليت اصبحت تشكل عب
 .وايراداهتا العام، القطاع ومؤسسات احمللية املركزية واجملموعات باحلكومة املتعلقة النفقات جمموع بني الفرق عن يعرب: الشامل العجز -ت
 يعرب و .الطويل دىامل يف استمراره حيتمل الذي ذلك العجز وهو الصايف، والعجز الشامل العجز بني الفرق عن يعرب: اهليكلي العجز -ث

دم قدرة لعو هو راجع  مستمرة. بصفة تغطيته أو العامة متويله اإليرادات تستطيع مل اليت العامة النفقات من اجلزء عن اهليكلي العجز
 .اإليرادات العامة على مواكبة تزايد منو يف النفقات العامة

III .2 أسباب عجز املوازنة العامة 
و عوامل اجتماعية أو اقتصادية، أعوامل سياسية  ليت تؤدي للوقوع يف عجز املوازنة، وهذه العوامل قد تكونهناك العديد من العوامل ا

من جهة وتراجع منو االقتصادية، فنمو اإلنفاق العام مبعدالت اكرب من معدالت منو اإليرادات العامة  ولكن السبب الرئيسي يرجع للعوامل
  .الرئيسية لربوز العجز يف املوازنة العامة ألسباباجهة أخرى من من اإليرادات العامة 

بعـد ظهـور مفهـوم الدولـة املتدخلـة أصـبحت الدولــة تتـدخل فـي كـل نـواحي احليـاة االقتصـادية  عامل النمو يف االنفاق العام: .1
 الدولـة فـي حتقيـق خمتلـف أهـدافها، فزيـادة هـاوالسياسـية فأضـحت النفقـات العامـة مـن أبـرز الوسـائل التـي تعتمـد علي واالجتماعيــة

العامة  للدولة تزايد معه منو النفقات العامة، وهناك جمموعة من العوامل اليت تؤدي إىل زيادة معدل النفقات االقتصادي النشاط
 :نوردها باختصار

 واخلارجية. احمللية العامة الديون أعباء زيادة 
 العسكري. اإلنفاق 
 احلكومية. عمالةال منو اتساع 
 األزمات االقتصادية 
 التوسع يف النفقات غري الضرورية 
 زيادة الدعم السلعي واإلنتاجي وزيادة اإلنفاق العام على االستهالك 
 بالعجز التمويل سياسة 
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 .التضخم 
يف  ما دام االرتفاعن يظهر بسبب االرتفاع الكبري يف اإلنفاق العامة أال ميكن لعجز املوازنة : تراجع منو اإليرادات العامة .2

بنسبة تقل عن نسبة ارتفاع النفقات  اإليرادات العامة يكون بنفس النسبة، ولكن يظهر هذا العجز إذا ارتفعت اإليرادات العامة
حساب العالقة بني التغري  وميكن التعرف على مدى التفاوت احلادث بني منو النفقات ومنو اإليرادات العامة من خالل .العامة

عري الزمن، وتعرف هذه العالقة مبصطلح حساسية اإليرادات  يف اإليرادات العامة والتغري النسيب يف النفقات العامة للدولةالنسيب 
، 1992)زكي،  :يلي فيما للدولة العامة املوارد بقصور املتعلقة العوامل اهم إبراز وميكن، العامة للتغري يف النفقات العامة

 (69ص
 الضرييب اجلهد ضعف 
 الضرييب ربالته 
 مجود النظام الضرييب 
 الضريبية واملزايا اإلعفاءات كثرة 
 اخلام للمواد العاملية األسعار تدهور 
 املالية املتأخرات ظاهرة 

IV-اإليرادات الضريبية يف متويل ميزانية الدولة دور 
هذه اجلباية نوعني أساسيني مها: اجلباية العادية منيز يف و اجلزائر وكغريها من الدول على اجلباية كمصدر رئيسي يف متويل نفقاهتا، تعتمد 

 واجلباية البرتولية.
واليت متس النشاط االقتصادي  املعنويون فاجلباية العادية تتمثل يف خمتلف الضرائب والرسوم اليت يدفعها األشخاص سواء الطبيعيون أو

 وقانون الرسوم اجلمركية وغريها. رائب غري املباشرةواالجتماعي، واليت حتكمها قوانني معينة كقانون الضرائب املباشرة والض
العاملة يف أما اجلباية البرتولية فهي اإلتاوة املفروضة مقابل استغالل الثروات العمومية، والضرائب املباشرة على النتيجة اليت حتققها الشركات 

سياق معرفة مكونات اإليرادات الضريبية وتطورها، سنقوم بتحليل قانون احملروقات. ويف  يف إطار ضرييباجملال البرتويل، واليت حيكمها قانون 
 لضرائب.لدورها يف متويل ميزانية الدولة، وكذا مسامهة األنواع املختلفة 

IV.1  العامة وتطورها إيرادات املوازنةبنية 
IV.1.1  ية البرتولية.العادية واجلبا املوارديف إيرادات املوازنة تتمثل  : إيرادات املوازنة العامةبنية 
 اإليرادات اجلبائية وتضم : العادية من املوارد : تتكوناملوارد العادية أوال:
 املتمثلة يف:اإليرادات الضريبية  -

 ضريبة الدخل اإلمجايل وضريبة أرباح الشركات. تشملالضرائب اليت تستهدف الدخل، و تتمثل يف الضرائب املباشرة حاصل 
 حقوق التسجيل والطابعحاصل 

وتضم الرسم على القيمة املضافة، الضرائب غري املباشرة على منتجات معينة،   ،الضرائب غري املباشرة )الضرائب على اإلنفاق(ل حاص
 .كالرسوم الثابتة والقيمية على استهالك منتجات الكحول مثال، باإلضافة إىل الرسم الداخلي على االستهالك

 الرسوم اجلمركية. حاصل -
:  بيع أمالك الدولة أو تشمل إيرادات أمالك الدولة )الدومني(، واليت تتمثل يف حصيلة استغالل، أو تأجريو  بائيةاجلاإليرادات غري 

كاإلتاوات احملصلة من الشركات واألشخاص الذين يستغلون املناجم واحملاجر اليت تعود ملكيتها للدولة، وكذا املكافآت اليت حتصل عليها 
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، أرباح بعض املؤسسات العمومية،أرباح بنك اجلزائر ، وكذا خمتلف اإليرادات األخرى للميزانية مثل: العامةالدولة من جراء ختصيص املباين
 .اهلبات واملنح رغم قلَِّتها

يرها : تتمثل يف النظام اجلبائي املطبق على نشاطات التنقيب عن احملروقات واستغالهلا ونقلها بواسطة األنابيب، وتكر اجلباية البرتولية ثانيا:
 من: وحتويل وتسويق وختزين وتوزيع املنتجات البرتولية، وكذا اهلياكل واملنشآت اليت تسمح مبمارسة هذه النشاطات وتتكون اجلباية البرتولية

 )الرمسية(
 رسم مساحي غري قابل للحسم يدفع سنويا للخزينة العمومية، يتم حساب هذا الرسم على أساس املساحة التعاقدية، وحيدد مبلغ 

 ( سواء يف مرحلة التنقيب أو االستغالل.2الرسم املساحي بالدينار اجلزائري لكل كيلومرت مربع)كلم

  إتاوة تدفع شهريا للوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات، حتدد على أساس كمية احملروقات املنتجة واحملسومة بعد عمليات املعاجلة
 ت املعاد ضخها يف اجليوب، أو املستهلكة يف عملية اإلنتاج.على مستوى احلقل، باستثناء كميات احملروقا

  الرسم على الدخل البرتويل يدفع شهريا للخزينة العمومية، وهو عبارة عن قيمة اإلنتاج السنوي للمحروقات لكل مساحة استغالل
 ناقص املبالغ احملسومة املرخص هبا سنويا.

  ضريبة أرباح الشركات، حسب اجملال والشروط املعمول هبا عند تاريخ الدفع. الضريبة التكميلية على الناتج حمسوبة حسب نسبة
وتعترب كل من اإلتاوة والضريبة على الدخل البرتويل كلفة قابلة للحسم من  القاعدة اجلبائية من احتساب الضريبة التكميلية على 

 الناتج.
 هين والرسم على القيمة املضافةضرائب النظام العام هي الضرائب املشرتكة كالرسم على النشاط امل. 

IV.2.1 تطور إيرادات املوازنة العامة 
 إيرادات اجلباية العادية أ.

 مقداره ما 2010عام  بلغت ثخالل فرتة الدراسة، حي ارتفاع يف العامة املوازنة إيرادات أن ( يتضح01من خالل اجلدول رقم )
 بيانات خالل من حصيلة اجلباية العادية، إذ نالحظ وهذا نتيجة ارتفاع 2018سنة  غاية إىل ارتفاعها وواصلت دج مليار 3074.6

 والذي حد كأقل  باملئة 17.65 بني تراوحت ( مبعدالت2018-2010) الفرتة خالل العادية للجباية الفعلية احلصيلة تطور اجلدول
 اجلباية حصيلة بذلك تضاعف، لت 2011 و 2012 بني سجل والذي كأقصى حد  باملئة24.98 و 2010و 2011سنيت بني سجل
ومن جهة أخرى نالحظ التحسن الذي طرأ على نسبة مسامهة اجلباية العادية يف املوازنة العامة للدولة إذ  2018و 2010 بني العادية

اليت تعترب كأحسن نسبة مقارنة باملتوسط العام الذي بلغ خالل الفرتة  2012سنة  %53.25إىل  2010سنة  %42.21انتقلت من 
 عرفتها اليت العديدة اجلبائية اإلجراءات . رغم هذا التحسن تبقى مسامهة اجلباية العادية متواضعة يف إيرادات املوازنة العامة رغم48.95%

  من الشركات أرباح على الضريبة معدل ختفيض مثل املالية قوانني خمتلف مشلتها ختفيضات وإعفاءات شكل يف جاءت واليت الفرتة، هذه
 حصيلة يف التطور هذا كذلك يُعزى.  اإلمجايل الدخل على للضريبة بالنسبة املعفى األدىن احلد ،ورفع 2015سنة باملئة19  إىل باملئة30

 أوعية  خلق يف سامهت (اليت 2014-2001)العمومية     االستثمارات برامج بفعل بالضرائب املكلفني عدد إىل منو العادية اجلباية
 رفع معدالت الضرائب والرسوم. إىل إضافة جديدة، ضريبية

 
 
 
 



 

 

 (234-213)ص ص   2010/2018دراسة حتليلية للفرتة –جلزائر دور االيرادات الضريبية يف خفض عجز املوازنة العامة يف ا

 

 ة يف اجلزائراستدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدول وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي  221
 

 (2018-2010(:مسامهة اجلباية العادية واجلباية البرتولية يف متويل ميزانية الدولة خالل الفرتة) 01جدول رقم)
 الوحدة: مليار دج 

 mf.gov.dz-http://www.dgpp     املصدر: املديرية العامة للسياسات والتخطيط بوزارة املالية
 .  إيرادات اجلباية البرتوليةب

وق العاملية البرتولية من حيث متيزت إيرادات اجلباية البرتولية عرب السنوات السابقة بالتذبذب وعدم االستقرار، كوهنا ختضع هلزات الس
س األسعار، والطلب العاملي على احملروقات، وكذلك صرف الدينار بالدوالر باعتبار الصادرات اجلزائرية مسعرة بالدوالر األمريكي مما ينعك

 مباشرة على حصيلة اجلباية البرتولية املقومة بالدينار اجلزائري.
السنوات األوىل لأللفية اجلديدة، نتيجة الطفرة اليت عرفتها أسعار النفط، ففي خالل الفرتة وقد عرفت اجلباية البرتولية انتعاشا يف 

السمة الغالبة هي تطور حصيلة اجلباية البرتولية من سنة ألخرى مع  ( عرفت اجلباية البرتولية تذبذبا ملحوظا، لكن تبقى2010-2018)
عرفت تراجع طفيف بلغ  2012ويف سنة باملئة، 1.8نسبة  2011و 2010 بلغ معدل التطور بني سنيت االستثناءات، ففي حني بعض
بفعل حتسن أسعار النفط يف األسواق  2018مليار دج سنة  2349.6باملئة لتعاود فيما بعد االرتفاع  مسجلة أكرب حصيلة بلغت  0.6

بعدما كانت تشكل ما  2017سنة  %35.16ىل حدود العاملية، ويف املقابل فإن نسبتها إىل إمجايل اإليرادات العامة للميزانية تقلصت إ
 من إيرادات ميزانية الدولة، ويعزى هذا إىل حتسن مسامهة اجلباية العادية يف املوازنة العامة. %48.84نسبته 

 امة لتمويل ميزانية إمجاال للمالحظات السابقة ميكن القول أن هيكل اجلباية مازال يعرف هيمنة اجلباية البرتولية على إمجايل اإليرادات الع
  حتقيق الدولة وبذلك مازال يشكل املورد الرئيسي خلزينة الدولة. فلم يستطع النظام الضرييب رغم التطور اإلجيايب إليرادات اجلباية العادية يف

   

 
اإليرادات 

 العادية
اجلباية 
 البرتولية

اجلباية 
 العادية

إمجايل 
إيرادات 
 العامةاملوازنة 

اجلباية نسبة 
عادية إىل ال

اإليرادات 
 العادية 

اجلباية نسبة 
العادية إىل 

اإليرادات 
 العامة 

اجلباية 
البرتولية إىل 
 جمموع اجلباية 

 العادية

اجلباية نسبة 
البرتولية إىل 

اإليرادات 
 العامة

2010 1572,9 1501.7 1297,9 3074.6 82,52 42,21 115,70 48,84 

2011 1960.4 1529.4 1527.0 3489.8 77,89 43,76 100,16 43,82 

2012 2285 1519.0 1908.5 3804.0 83,52 50,17 79,59 39,93 

2013 2262,7 1615.9 2018.4 3878.6 89,20 52,04 94,92 49,40 

2014 2350.0 1577.7 2091.4 3927.7 89,00 53,25 75,44 40,17 

2015 2829,6 1722.9 2354.6 4552.5 83,21 51,72 73,17 37,85 

2016 3329.0 1682.5 2482.2 5011.5 74,56 49,53 79,87 39,56 

2017 3920.8 2127 2630 6047.8 67.07 43.48 80.87 35.16 

2018 3964.2 2349.6 2648 6313.9 66.79 41.93 88.70 37.20 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/
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 األمر ازداد سوءا أكثر من  هدف إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية اليت مازالت مهيمنة على جمموع اجلباية، هذا إن مل نقل أن
 خالل تراجع مسامهة كل من اجلباية 

 البرتولية والعادية يف متويل ميزانية الدولة.
فاع يعود ولكن ما ميكن اإلشارة إليه أن نسبة إيرادات اجلباية العادية إىل إمجايل اجلباية العائدة للدولة تبدو أهنا يف تزايد ولكن هذا االرت

ب والرسوم غري املباشرة املستحدثة خاصة رفع نسبة الرسم على املنتجات البرتولية )املشتقات النفطية(، ضف إىل ذلك باألساس إىل الضرائ
،  رفع قيمة رسوم الطابع على وثائق اهلوية، وبالتايل تبقى اجلباية العادية بعيدة عن ما هو مطلوب منها خاصة فيما خيص الضرائب املباشرة

حلق أضرار اءات والتخفيضات الرامية إىل تشجيع االستثمار والتصدير والتشغيل ومنحها بطريقة عشوائية مما أضف إىل ذلك كثرة اإلعف
ة يالضريبة نتيجة وجود نوع من التمييز يف املعاملة الضريببضرر يف نفوس املكلفني خلقت نوع من الباخلزينة العمومية، ويف الوقت نفسه 

 الضرييب . ءالضريبة لغياب العدالة يف توزيع العبوهذا ما يعزز فكرة التهرب من دفع 

اجلباية العادية حمل إحالل إن املقارنة بني حصيلة اجلباية البرتولية وحصيلة اجلباية العادية تؤكد فشل مساعي السلطات العمومية يف 
طي وبقيت إيرادات ميزانية الدولة رهينة عائدات فالنظام الضرييب مل يستطيع جتاوز إشكالية ثنائية االقتصادين النفطي وغري النفالبرتولية، 

 احملروقات، مبعىن أن اجلباية النفطية مازالت مهيمنة يف تغطية نفقات الدولة.
IV.2 تطور اإليرادات الضريبية يف املوازنة العامة للدولة 
IV.1.2 تطور اإليرادات الضريبية يف املوازنة العامة للدولة 

حتسني مستوى املردودية املالية للجباية العادية على حساب اجلباية  إلصالح الضرييب يف اجلزائر هولقد كان من بني أهم أهداف ا
وكما رأينا سابقا فقد فشلت احلكومة بعد مرور أكثر من عشريتني من  البرتولية اليت هتيمن بشكل كبري يف متويل ميزانية الدولة

 . ضمن اإليرادات العامة ضريبيةحاول أن نتعرف على مكانة احلصيلة السن ، وفيما يأيت 1992بداية اإلصالح الضرييب لسنة 
                                                                                        (2018-2010مسامهة اإليرادات الضريبية يف متويل ميزانية الدولة خالل الفرتة )(: تطور 02) جدول رقم
 ار دجالوحدة: ملي
إمجايل االيرادات  اجلباية العادية االيرادات الضريبية السنوات

 العامة
االيرادات الضريبية إىل 

 %اجلباية العادية
االيرادات الضريبية إىل 

 %االيرادات العامة
2010 1097 1297 3074 84.57 35.68 
2011 1289 1527 3489 84.41 36.96 
2012 1573 1908 3804 82.44 41.35 
2013 1623 2018 3878 80.42 41.85 
2014 1718 2091 3927 82.16 43.74 
2015 1949 2354 4552 82.79 42.82 
2016 2013 2482 5011 81.10 40.17 
2017 2295 2630 6047 87.26 37.95 
2018 2336 2648 6313 88.21 37.00 

        mf.gov.dz-http://www.dgpp     املصدر: املديرية العامة للسياسات والتخطيط بوزارة املالية

http://www.dgpp-mf.gov.dz/


 

 

 (234-213)ص ص   2010/2018دراسة حتليلية للفرتة –جلزائر دور االيرادات الضريبية يف خفض عجز املوازنة العامة يف ا

 

 ة يف اجلزائراستدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدول وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي  223
 

 ( مايلي:02يتضح لنا من خالل اجلدول ) 
سنة  %14.00و 2013سنة  %13.24أن اإليرادات الضريبية عرفت خالل فرتة الدراسة نسب منو ضعيفة، إذ كانت نسبة منوها 

، ومرد ذلك الزيادة اليت %22.07أين ارتفعت اإليرادات الضريبية بنسبة  2012ربة سنة ، واستثناء مت تسجيل نسبة منو معت2017
سجلتها حصيلة ضريبة الدخل صنف األجور بسبب الزيادات املعتربة اليت عرفتها أجور املوظفني بأثر رجعي. الحظنا كذلك أن هيكل 

ها كبرية يف اجلباية العادية،  ومن جهة أخرى مل تتعدى نسبة اإليرادات اجلباية العادية يغلب عليه االيرادات الضريبية. وبالتايل مسامهت
خالل الفرتة، ورغم أهنا كانت يف تزايد مستمر، غري أن هذا االرتفاع ال يعزى إىل  %43الضريبية من جمموع إيرادات املوازنة العامة نسبة 

                    لية إثر اخنفاض أسعار النفط خالل سنوات األخرية .زيادة اإليرادات الضريبية، وإمنا كان نتيجة تراجع اجلباية البرتو 
IV .2.2  وتطورها اإليرادات الضريبيةبنية 

فر إن حتليلنا هليكل اإليرادات الضريبية ومعرفة تركيبته سيجعلنا نتعرف على مكونات اإليرادات الضريبية واليت تعطي لنا صورة على مدى تو 
 لنظام الضرييب اجلزائري من خالل نصيب كل صنف من الضرائب يف احلصيلة الضريبية.العدالة الضريبية يف ا
 الوحدة: مليار دج(    2016-2010(: تطور هيكل اإليرادات الضريبية خالل الفرتة)03جدول رقم)

 السنوات                  

 البيان

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 2336 2295 2103 1949 1 718 1 623 1 570 1289 1097 يبيةاإليرادات الضر 

 800,4 787,6 728.8 699.3 611.4 564.8 614 438.8 308.5 ضريبة الدخل

 92.1 84.6 78.68 88.67 70. 5 62. 4 54. 0 49.4 55.8 ضريبة الدخل اإلمجايل

 691.8 685.7 635.1 596.4 531. 9 494. 3 552. 5 382.6 244.8 األجور واملرتبات ائبضر 

 16.5 17.3 15.09 14.3 9. 0 8. 1 7. 5 6.8 7.9 ضرائب أخرى على الدخل

 384.4 419.8 380.2 335.0 269. 6 258. 1 248. 2 245.8 253.1 ضريبة أرباح الشركات

 1185 1207.5 1109.1 1034.4 881. 2 823. 1 862. 2 684.7 561.6 الضرائب املباشرةجمموع 

املباشرة إىل الضرائب نسبة 
 %اإليرادات الضريبية

51.19 53.11 54.79 50.69 51.26 53.05 52.73 52.59 50.72 

 332.1 305.7 278.5 270.8 263. 0 234. 1 215.2 211.7 200.7  رسم القيمة املضافة داخلي

رسم القيمة املضافة على 
 الواردات

253.2 291.7 377.8 4 .442 8 .442 486.5 485.0 505.6 486.0 

 818.1 811.3 763.5 757.3 705.8 676.5 593 503.4 453.9 حصيلة الرسم جمموع 

 247.1 183.9 134.7 73.7 60. 8 61. 4 62. 3 53.4 41.8 رسوم أخرى غري مباشرة

 85.5 92.6 95.7 84.7 70. 7 62. 5 56. 0 47.3 39.6 رسوم التسجيل والطابع

 1150.7 1087.8 993,9 915,7 837,3 790. 4 711. 3 604,1 535,3 املباشرة غ جمموع ض 

 mf.gov.dz-http://www.dgpp     املصدر: املديرية العامة للسياسات والتخطيط بوزارة املالية
شرة والضرائب املباشرة من إمجايل ( أن نسبة مسامهة كل من الضرائب غري املبا03ما ميكن مالحظته من خالل بيانات اجلدول رقم )

اإليرادات الضريبية متعادلة، وذلك إىل أضفنا حاصل التسجيل والطابع جملموع الضرائب غري املباشرة على اعتبار أن رسوم التسجيل 
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على سبيل  2014 والطابع تفرض على املعامالت املالية وبطريقة غري مباشرة، أما إذا أضفنا حاصل الرسوم اجلمركية الذي بلغ يف سنة
، وهذا مؤشر سليب، وبالتايل مل يكن هناك تطور ملحوظ يف نسبة الضرائب املباشرة %70مليار دج فإن النسبة تصل إىل  369.2املثال 

، وهذا يعكس لنا  ضعف النظام الضرييب اجلزائري يف توليد اإليرادات %50من إمجايل اإليرادات الضريبية، إذ كانت نسبتها كمتوسط 
 ريبية احلقيقية.الض

 2012و  2010نالحظ من خالل بيانات اجلدول أعاله تذبذب حصيلة الضرائب املباشرة خالل فرتة الدراسة حيث ارتفعت بني سنيت 
،وهذا االرتفاع الذي عرفته  %53.05أعلى مسامهة هلا بنسبة  2015مث بعدها عاودت االخنفاض، لرتتفع من جديد إذ شهدت سنة 

 2012يف سنة  %44.39كان نتيجة ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل على األجور اليت زادت بنسبة   2012ة يف سنة الضرائب املباشر 
من إمجايل الضرائب املباشرة. والسبب يف ذلك الزيادة املعتربة اليت عرفتها أجور  %64.07لوحدها، ويف نفس السنة سامهت بنسبة 

كذلك .  ني، ومن جهة أخرى استحالة التهرب منها على اعتبار أهنا حتصل من املنبعموظفي القطاع العمومي، وكذا ارتفاع عدد املوظف
نالحظ أن ضرائب الدخل املفروضة على أجور املوظفني ومعاشات املتقاعدين حصيلتها أكرب من حصيلة الضريبة على أرباح الشركات 

كبري  ا موظف بسيط يدفع خلزينة الدولة أكثر مما يدفعه تاجروهنا يطرح مشكل العدالة الضريبية بني املكلفني بالضريبة، إذ جند أحيان
 أحيانا أكثر مما تدفعه شركة.

أما يف السنتني األخريتني فالتحسن يعزى إىل الضريبة على الدخل اإلمجايل اليت حتسنت بفعل اإلخضاع من جديد للمعامالت العقارية. 
 ة التجارية والصناعية مسامهتها يف حصيلة اإلرادات الضريبية ضعيفة جدا قدرتويف املقابل  تبقى ضريبة الدخل واليت تفرض على األنشط

 وهذا يف رأيي بسبب: %1.14بـ  2018يف سنة 
 .تأسيس الضريبة اجلزافية الوحيدة اليت وحدت الضرائب والرسوم املفروضة على النظام اجلزايف 
 ابل ازدياد األنشطة اليت تنشط بعيدا عن أعني اجلباية.تراجع األنشطة التجارية والصناعية اليت تنشط قانونا ويف املق 

 %35.02بنسبة  اإليرادات الضريبية كانت حصيلة يف مسامهتها نسبة أن مالحظته كذلك ميكن بالنسبة حلصيلة ضريبة أرباح الشركات ما
 على أرباح الضريبة ملعدل التدرجيي لتخفيضمن ا بالرغم مع النظام الضرييب املنشود تتماشى ال املسامهة هذه أن ، والواقع 2018يف سنة 

 بالنسبة لنشاطات أشغال البناء والري  %23بالنسبة للقطاعات املنتجة والسياحة و%19 إىل 1992 سنة %38 من الشركات
 :أمهها لعل موضوعية أسباب لعدة يعود التباين ،إال أن هذا2015ألنشطة اخلدمات كان ذلك سنة  %26واألشغال العمومية ،

 الشركات. أرباح على بالضريبة املرتبطة الضريبية اإلعفاءات حجم زايدت 

 األدوات الرقابية وضعف التشريع يف املوجودة الثغرات الضرييب باستغالل التهرب الشركات حماولة. 

 ،2016يف سنة  %2.3إذ كانت نسبة منو القطاع الصناعي  تراجع االستثمارات املباشرة سواء احمللية أو األجنبية بشكل ملحوظ ،
 .%4منو مبعدل  2014ليسجل يف سنة  .%3.4بينما قطاع احملروقات سجل تراجع بـ 

عما   %80.23زادت بنسبة  2018أما حصيلة الرسم على القيمة املضافة فقد كانت يف ارتفاع مستمر من سنة ألخرى، ففي سنة 
وهذا  %35.02بـ 2018الضريبية معتربة قدرت سنة  ، ومن جهة أخرى كانت مسامهتها يف اإليرادات2010كانت عليه يف سنة 

مقارنة بباقي الضرائب والرسوم، وهذا نتيجة االرتفاع املسجل يف حجم االستهالك خالل السنوات املاضية بفعل اإلنفاق احلكومي أو 
ري الذي سجل يف الواردات وبالتايل اخلاص أدى إىل زيادة حصيلة الرسم على القيمة املضافة على العمليات الداخلية، وكذا االرتفاع الكب

من جمموع الرسم على القيمة  %63.52نسبة  2016ارتفاع إيرادات الرسم على القيمة املضافة على الواردات، إذ شكلت يف سنة 
 املضافة احملصل، إضافة على أهنا ضريبة غري مباشرة مستثناة من اإلعفاءات الضريبية املمنوحة للمستثمرين.
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حاصل ضرائب التسجيل والطابع فكانت مسامهتها ضئيلة نسبيا، رغم االرتفاع املسجل من سنة ألخرى، وهذا يرجع إىل  أما فيما خيص
 اتساع حجم السوق املوازية اليت تعرتف بالضريبة.

نة بباقي الضرائب يف األخري ميكن القول أن مسامهة الضرائب على الدخل واألرباح واملرتبطة باألنشطة التجارية والصناعية ضعيفة مقار 
والرسوم وهذا يعين أن النظام الضرييب فشل يف تشجيع األنشطة املنتجة واملولدة لإليرادات الضريبية احلقيقية. ومن جهة أخرى هذه 

 املعطيات تتناىف مع مفهوم العدالة الضريبية .
IV.3 دور اإليرادات الضريبية يف تغطية النفقات العامة 

اء الضريبة املكانة اليت تستحقها لتكون اإليراد األساسي الذي تعتمد عليه الدولة يف متويل ميزانياهتا على يسعى أي نظام ضرييب إلعط
 األقل يف قسم النفقات اجلارية )نفقات التسيري( وذلك من خالل اجلباية العادية، فإىل أي مدى حتقق ذلك يف النظام الضرييب اجلزائري ؟

اليت عرفت  2012نا أن النفقات العامة كانت يف تزايد مضطرد من سنة إىل أخرى إىل غاية سنة ( يتضح ل04من خالل اجلدول رقم )
حيث اخنفاض طفيف بفعل سياسة ترشيد النفقات، لتعاود االرتفاع من جديد. أما االرتفاع الذي شهدته فكان بفعل تزايد نفقات التسيري 

وهي ناجتة أساسا عن الزيادة يف أعباء أجور موظفي  60%حوايل الدراسة  ل فرتةالنفقات العامة خال بلغ متوسط نسبة نفقات التسيري إىل
على عكس االحتجاجات املتكررة واإلضرابات وغريها من األسباب،  نتيجة الكبريةت االجتماعية حويالالتالقطاع العام، وكذا مبالغ 

اإليرادات الضريبية للنفقات العمومية كانت ضعيفة جدا وهذا نفقات التجهيز اليت عرفت نوعا من االستقرار، كذلك جند أن نسب تغطية 
بل مل  %30.23بلغت  2018من النفقات العامة للدولة، ويف سنة %21مل تساهم إال بنسبة  2011مؤشر خطري فمثال يف سنة 

مل تستطع تغطية النفقات  ، وحىت إيرادات اجلباية بنوعيها2018سنة  %50.25تستطع تغطية حىت النفقات اجلارية، إذ سامهت بنسبة 
مليار  3103.7حوايل 2015العامة للدولة وهذا ما يوضحه االرتفاع املتزايد لعجز املوازنة خالل السنوات األخرية ليبلغ ذروته يف سنة 

 بفعل الضغط على النفقات. 2016دج، ليرتاجع يف سنة 
أدت إىل حتول جذري يف السياسة املالية عامة وسياسة اإلنفاق  روقات اليتإن تنامي النفقات العامة يف اجململ يعود إىل ارتفاع أسعار احمل 

 كما تبني ذات البيانات أن حجم السحوبات  انعاش االقتصاد الوطين،حيث اتبعت اجلزائر سياسة إنفاقية توسعية قصد  احلكومي خاصة،
وهو ما ميثل أعلى مستوى ، 2013 يف دج رمليا 2132 .5مقابل  2014مليار دج يف  965.6 2من صندوق ضبط اإليرادات بلغ 

وجهت هذه السحوبات لتمويل عجز . 2017لينعدم رصيد الصندوق يف سنة . 2000من حيث قيمة األموال املسحوبة منذ عام 
ويستمد ولية. والذي يتم تغطيته من موارد صندوق ضبط اإليرادات بالدرجة األوىل، وهو املمول من إيرادات اجلباية البرت اخلزينة العمومية .

دوالر وبني  37موارده من الفارق بني اجلباية البرتولية املسجلة يف املوازنة على أساس سعر مرجعي  2000الصندوق الذي تأسس يف عام 
ق يف هذا الصندو  موارداجلباية البرتولية احلقيقية أي تلك الناجتة عن عمليات البيع وفقا ملعدل األسعار يف األسواق العاملية. وخصصت 

وجه الصندوق بشكل حصري لتمويل عجز املوازنة.  2006السنوات األوىل إلنشائه للخدمة املسبقة للديون اخلارجية للدولة. وابتداء من 
ليصبح  وانطالقا من هذه السنة عرفت وترية السحوبات من الصندوق تسارعا بسبب االرتفاع املتزايد لعجز املوازنة خالل السنوات األخرية

، مما اضطر احلكومة للجوء إىل التمويل غري التقليدي لعجز املوازنة، وبالتايل وباحتساب األموال املقتطعة 2017فري بنهاية سنة رصيد ص
 %65وصلت إىل  2014من صندوق ضبط اإليرادات فإن مسامهة اجلباية البرتولية يف ميزانية الدولة ترتفع إىل نسب عالية، ففي سنة 

لتبقى مسامهتها مهمة يف متويل اإلنفاق العام .ومن هنا ميكن أن نستنتج أن املردودية املالية  %66.47إىل ارتفعت 2018،ويف سنة 
اد للنظام الضرييب املتبع متواضعة ومل تكن يف مستوى ما مت ختطيطه من أهداف فيما يتعلق بتغطية النفقات العامة للدولة، بل إن الوضع يزد

بذلك ميزانية الدولة تعتمد اعتمادا كبريا على ما يدره البرتول من أموال، وهذا ما ينذر بوضع كارثي إن تدهورا من سنة إىل أخرى وبقيت 
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 مل يتم تدارك الوضع وهكذا نستطيع القول أن النظام الضرييب اجلزائري مل يستطيع جتاوز إشكالية ثنائية االقتصادين النفطي وغري النفطي
 ة عائدات احملروقات مبعىن أن اجلباية النفطية مازالت مهيمنة يف تغطية نفقات الدولة.وبقيت إيرادات ميزانية الدولة رهين

 الوحــدة: مليار دج  (2018-2010(: تطور تغطية اإليرادات الضريبية للنفقات العامة خالل الفرتة )04جدول رقم )

 mf.gov.dz-http://www.dgppاملديرية العامة للسياسات والتخطيط بوزارة املالية  املصدر:    
V. زائريالتحديات اليت تواجه النظام الضرييب اجل 

يعاين النظام الضرييب اجلزائري من عدد من املشكالت والتحديات اليت جعلته غري قادر على لعب دوره املنشود واملأمول يف االقتصاد 
 اجلزائري خالل األعوام املاضية، وأثرت على اإليرادات الضريبية سلبا، وميكن إيضاح تلك املشكالت فيمايلي:

V.1  حتديات البيئة الداخلية 

 السنوات                    

 البيان
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 2336 2295 2103 1949 1718 1623 1573 1289 1097 اإليرادات الضريبية

 648 2 630 2 482 2 354 2 091 2 027 2 911 1 1944 1555 إيرادات اجلباية العادية

1 519 1529 1501 اجلباية البرتولية  615 1  577 1  1 722 1 682 2 126 2 349 

4347 3056 إمجايل اإليرادات العامة  804 3  895 3  927 3  4 552 5 011 6 047 6 313 

7 058 6085 4657 إمجايل النفقات العامة  024 6  995 6  7 656 7 297 7 282 7 726 

 413 1 235 1 286 2 104 3 068 3 2433 254 3 2611 1600 رصيد امليزانية )سالب(

2 283 1761 791 ص ض إ أموال مقتطعة من   132 2  965 2  2 886 1 387 784.4 131.9 

 305 0 784.4 2073 4408 5563 5633 5381 4842 رصيد ص ض إ

نسبة مسامهة ص ض إ يف 
 9.33 63.51 60.67 92.67 96.64 87.62 70.15 67.44 49.43 تغطية عجز اخلزينة

 2787 2126 1781 2275 3388 3678 4054 3290 2293 اجلباية البرتولية احملصلة

يف  مسامهة اجلباية البرتولية
3 802 3290 2293 النفقات العامة  748 3  543 4  4609 3069 2910 5136 

نسبة تغطية اجلباية البرتولية 
 66.47 48.12 42.05 60.20 65.08 57.53 53.90 54.07 49.12 للنفقات العامة

نسبة تغطية اإليرادات 
 23.56 21.18 22.30 24.92 24.62 30.74 34.01 1.513الضريبية للنفقات العامة  30.23 

4 691 3945 2736 نفقات التسيري  081 4  486 4  4 617 4 585 4 677 4 648 

نسبة تغطية اإليرادات 
 الضريبية لنفقات التسيري

40.09 32.67 33.46 39.78 38.29 42.21 45.86 49.06 50.25 

2 363 2140 2363 نفقات التجهيز  433 2  493 2  3 039 2 711 2 605 3 078 

يرادات لضريبية اإل تغطية
 لنفقات التجهيز

46.43 60.23 66.44 66.71 68.92 64.13 77.57 88.09 78.89 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/
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 التحصيل الضرييبضعف .1

وهذا ما جتلى لنا من خالل تطور عجز امليزانية العامة الذي  سلبًيا يف النظام الضرييب اجلزائري، مظهًرا الضريبية احلصيلة يف الضعف يشكل
اجلباية البرتولية  ما فتئ يتضاعف من سنة ألخرى ، نتيجة ضعف مسامهة اإليرادات الضريبية يف اإليرادات العامة للدولة وهيمنة إيرادات

 على إمجايل إيرادات امليزانية.
، كفاءة اإلدارة الضريبية يف حتقيق أهدافها املتمثلة يف وتوزيعه الوطين مستوى الدخل:  مثل عوامل عدة على احلصيلة الضريبية تتوقف إن 

 ضعف احلصيلة يف الرئيسي السبب ن إرجاعميك اجلزائر ويفحتصيل إيرادات اخلزينة العمومية، كذلك طبيعة وهيكل االقتصاد الوطين،

وهذا ينم الضريبية إىل عدم كفاءة اإلدارة الضريبية وتقاعسها يف كثري من األحيان عن القيام مبهامها املتمثلة يف حتصيل احلقوق الضريبية، 
  عن ضعف اإلدارة الضريبية.

مقارنة بسنة  %3.17مليار دج وقد ارتفعت مبعدل  3.629.24مبلغ  2016غ جمموع الديون الضريبية من الضرائب والرسوم سنة بل
،كما 2014مليار دج يف سنة  3.145.444مليار دج بعدما كانت يف حدود  3.517.875اليت سجلت ديون مبجموع  ،2015

 :هو مبني يف اجلدول التايل
 الوحدة: مليار دج(           2016-2014قوق الضريبية خالل الفرتة )(: بواقي حتصيل احل05جدول رقم )

  (.2016-2014لسنوات) املصدر: جملس احملاسبة، التقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية 
 الوحدة: مليار دج(: حتصيل حقوق املعاينة حسب طبيعتها                              06جدول رقم)

 .(2016-2013) لسنواتاملصدر: جملس احملاسبة، التقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية 
من جمموع بواقي التحصيل مبجوع وصل يف  %68.11من اجلدول أعاله يتضح لنا أن بواقي حتصيل الغرامات القضائية متثل ما نسبته 

، 2014مليار دج سنة  7.394.519و  2015مليار دج سنة  7.521.653مقابل  مليار دج، 7.749.925إىل  2016سنة 
سجلت ارتفاعا بنسبة  2016نالحظ كذلك أن بواقي التحصيل فيما خيص الغرامات القضائية واملالية ترتفع من سنة إىل أخرى ففي سنة 

مليار دج،  3.629,240ما جمموعه  2016. أما خبصوص بواقي التحصيل من الضرائب والرسوم سجل يف سنة 3.03%
،وهي مبالغ جد مرتفعة وتتزايد من سنة إىل  2014مليار دج سنة  3.145.444و  2015مليار دج سنة   3.517.875مقابل

 طبيعة الضرائب
 %(1)-(2الفارق ) (3)2016 (2)2015 (1) 2014

-(3الفارق )
(2)% 

 12.47 16.27 756.8 672.868 578.731 على الدخل االمجايلالضريبة 

 74.54 0.63- 224 128.334 129.153 الضريبة على أرباح الشركات

 11.94 12.76 1.383.1 1.235.554 1.095.73 الرسم على القيمة املضافة

 3.17 11.84 3.629.24 3.517.875 3.145.444 اجملموع

لتحصيل يف بواقي ا التعيني
31/12/2013 

بواقي التحصيل يف 
 2014هناية 

بواقي التحصيل يف 
31/12/2015 

بواقي التحصيل يف 
31/12/2016 

 3.629,240 3.517.875 3.145.444 2.461.230 الضرائب والرسوم
 7.749,925 7.521.653 7.394.519 7.387.994 الغرامات القضائية 

 11.379,166 11.039.528 10.539.956 9.849.224 اجملموع
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. إن ارتفاع مبالغ البواقي للتحصيل من سنة ألخرى 2014يف سنة  %11.84مقابل  %3.16 بنسبة 2016أخرى، إذ ارتفع يف سنة 
 رها يف مايلي:يرجع ألسباب عديدة ميكن حص

يعترب جزء من بواقي التحصيل ديون جبائية صعبة التحصيل واليت ال تستطع مصاحل اإلدارة الضريبية حتديد   :بواقي صعبة التحصيل
قيمتها حلد اآلن، وهي تتعلق السيما بديون: الشركات واملؤسسات املنحلة بدون أصول صافية قابلة للتحصيل، األشخاص املتوفني أو 

  بدون أن يرتكوا أمالكا ميكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى واألخطاء والتسويات على قواعد قدمية جدا لفرض الضرائبالغائبني
ومتابعتها يرجع إىل تقصري اإلدارة  اجلربي ن عدم اختاذ إجراءات التحصيلإبصرف النظر عن الفئة األوىل،  :اجلربي نقص التحصيل

 80.738إىل  2015 ئب يف تطبيق إجراءات املتابعة على إصدار اإلخطارات اليت وصل عددها سنةوقد اقتصرت إدارة الضرا الضريبية،
  (Avis à tiers détenteur)  ( ثـم يليها إصدار إشعارات لغري احلائز76,27% )أي ما ميثل(commandement) إخطار

راءات األخرى املتعلقة بالغلق ملؤقت، احلجز (،بينما ال يتعدى جمموع عدد باقي اإلج20,80إشعار )وهو ما ميثل%22.055 بـ
 (29، ص 2015)احملاسبة، التقرير التقييمي لقانون تسيري امليزانية لسنة . %2.89إجراء وبنسبة متثيل ال تتجاوز 6.512والبيع

( par vois de rôleية )إذ تعترب اإليرادات املنجزة حلساب ميزانية الدولة بواسطة اجلداول الضريب :ضعف التحصيل عن طريق اجلداول
(، واليت Retenue à la sourceقارنة مع التحصيل املنجز فورا أو عن طريق االقتطاعات من املصدر)ل ميف السنوات األخرية، األق

)احملاسبة، التقرير التقييمي لقانون من إمجايل املوارد العادية 4,69من جمموع إيرادات امليزانية و %2,92% نسبة2015 مثلت سنة
يرجع ضعف التحصيل عن طريق اجلداول أساسا، إىل عدم فعالية وكفاءة تطبيق إجراءات .(30، ص 2015تسيري امليزانية لسنة 

األمر  طبيعة املعامالت التجارية واملالية اليت تتم بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة، ضف إىل ذلك بعض األسباب منها:، التحصيل اجلربي
  .حتصيلها الضريبية املمكن يراداتاإل اخنفاض إىل يؤدي الذي

 عدم استقرار التشريع الضرييب اجلزائري. 2

يف  مل يتمكن النظام الضرييب اجلزائري من حتقيق االستقرار مما أدى إىل عدم وضوح الرؤية لدى السلطات باإلضافة إىل تعقد ذلك النظام.
إلغاء بعض األحكام الضريبية اليت تستحدث مبناسبة قوانني املالية السنوية  وكذاهذا اجملال نالحظ صدور تعديالت ضريبية متوالية وخمتلفة، 

و قوانني املالية التكميلية فبهذه الّسرعة مل يتمكن ال املكلفون بالضريبة وال موظفو اإلدارة الضريبية من استيعاب مضمون التعديالت 
 فقط ، دون تكييفها مع الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلد، وهو أمر غري الضريبية، وهذا نتيجة السترياد مناذج ضريبية يف جانبها القانوين

 منطقي أصال نظرا الختالف املعطيات االقتصادية، واالجتماعية والّسلوكية. ولّعل هذا ما يربّر احلجم اهلائل للتعديالت مبناسبة قوانني
و القرارات الضريبية املتخذة من أي رؤية علمية أي أهنا قرارات غري مؤسسة املالية الّسنوية أو قوانني املالية التكميلية، ضف إىل ذلك خلّ 

 تضمن: الذي  2020 لسنة املالية قانون لحصرال ل املثال سبيل على نأخذ سوف واضحة صورة وألخذ.(78، صفحة 2006)فالح، 
 إجراءات متعلقة بالطابع أربعة املباشرة، غري رائببالض متعلق وإجراء واحد املباشرة متعلق  بالضرائب إجراء48 منها ضريبيا إجراء 92 

اجراءات ذات أحكام  10 بالرسوم على رقم األعمال.متعلق إجراء 12 الضريبية، و باإلجراءات متعلق إجراء 15بالتسجيل، 02و
 (2019ديسمرب  30املؤرخ يف  81)اجلريدة الرمسية، العدد  ضريبية خمتلفة.

 ضعف اإلدارة الضريبية. 3
ة اإلدارات الضريبية يف العامل أصبحت تقاس مبدى االستعمال والتحكم يف اإلدارة املعلوماتية وحتسني العالقة مع املكلفني، من خالل إن قو 

 تقدمي خدمات يف املستوى الالئق وجتنب ارتكاب األخطاء املادية واحلسابية واملسامهة أيضا بالتعجيل يف فض املنازعات الضريبية، وحتسني
 شي اإلدارة الضريبية.عمل مفت
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 خصوصا البالد، لوضعية اقتصاد مالئمة غري قدمية يدوية أساليب على اليوم تعتمد وحىت بقيت الضريبية يف اجلزائر اإلدارة عمل إن طريقة

 من يتطور سنويًا رييبوالض احملاسيب العلم أن املعلوم فمن املداخيل. ومراقبة لضبط حديثة وسائل تستلزم اليت االقتصادية النشاطات تزايد مع

القانونية  اليومية جيعل قد اإللكرتونية احملاسبية واليومية املنظومات فانتشار هلا. املستمر والتحديث والتشريعات املنظمة الدولية املعايري خالل
 قدرات وتدريب توفري يتطلب األمر اآلخر، وذلك هو الكرتونياً  أصبح احلسابات دقة تتبع ومراجعة عملية وأن املاضي من جزءً  الدفرتية

 احملاسيب العمل على كلًيا تعتمد اعتماًدا اليت األجنبية الشركات خيص فيما احلاصلة خصوًصا التطورات تلك مواكبة على موظفي الضرائب

 .العامل حول بفروعها الشركة األم جتمع واحدة منظومة أو خاصة وفق منظومات اإللكرتوين
زائر مازالت تعرف نقصا فادحا يف الوسائل املادية خاصة فيما يتعلق باملباين اإلدارية الالئقة، وكذا جتهيزات إن اإلدارة الضريبية يف اجل

يف  .اخلزينة إىل تدخل أن دون األموال من هائل قدر بضياع يف عصرنة اإلدارة مسح املكتب ووسائل النقل وأجهزة اإلعالم اآليل، فالتأخر
بلد، والذي تصدرها مؤسسة البنك الدويل منذ سنة  190التقرير السنوي عن بيئة ممارسة األعمال يف  هذا السياق ميكن االعتماد على

وهو يقيس مدى مرونة أو مجود أنظمة فرض وحتصيل  ، هذا التقرير يرتكز على جمموعة من املؤشرات من بينها موضوع الضرائب،2003
ليت يشملها املؤشر من خالل تقييم املعدالت املفروضة وآليات السداد اإلدارية الضرائب، والسياسات الضريبية املعمول هبا يف الدول ا

 واإلجرائية 

 مدى يقيس املؤشر الذي هذا العاملي ضمن املستوى على جدا متدنية مراتب حتتل اجلزائر أن (04) اجلدول معطيات خالل من نالحظ

دولة، مع أداء ضعيف، متخلفة بشكل كبري عن املغرب الذي  190من ضمن  158اجلزائر املرتبة حيث احتلت  الضرائب، دفع سهولة
عدد الضرائب اإللزامية ،(2020)البنك الدويل،  108 ، وهي أفضل نتيجة يف املنطقة املغاربية، تليه تونس يف املرتبة24جاء يف املركز 
كذلك .من الدخل اإلمجايل%66.1إلمجالية ساعة للقيام بذلك وتعادل قيمتها ا 266ضريبة ورسم ويتطلب ختصيص  27املدفوعة فيبلغ

 بعدعامليا  168حتتل املرتبة  2010نالحظ أهنا مل تتحسن وبقيت ثابتة ومستقرة  خالل الثالث سنوات األخرية ،بعدما كانت يف سنة 

 لسلطاتا مع التعامل وقتأما  ، 27 إىل مرة 34 من سنويا املدفوعات عدد حيث اخنفض فرعية، مؤشرات ثالث يف حتسنت أن

التجارية  األرباح من كنسبة كما عرف مؤشر إمجايل االقتطاعات الضريبية ساعة، 451 ساعة بعدما كان 265فقد اخنفض إىل  الضريبية
 اإلجراءات حتسن إىل التطور يُعزى هذا أن وميكن ،%65.6 وذلك يف حدود (الضمان االجتماعي اقتطاعات فيها مبا) حتسنا ملحوظا

  .قوانني املالية تضمنها اليت التعديالت بفعل ابه املعمول الضريبية
إدارة  وضع إىل اجلوارية واملراكز الكربى ومراكز الضرائب املؤسسات مديرية إنشاء خالل ويف هذا اإلطار تسعى املديرية العامة للضرائب من

الضرييب، ولكن أعتقد أن مثل هذه  جالنسي مع ومتكيفة عصرية هياكل تسيري يف تتشكل بالضريبة، املكلفني على مركزة ضريبية
االسرتاتيجية مآهلا الفشل بالنظر إىل الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلد من جهة، ومن جهة أخرى وأمام التأخر الكبري يف توفري 

كلم أو   400مسافة  إذ أيعقل أن يتنقل التاجر  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة يصعب على مثل هذه التجارب املستوردة النجاح
 .أكثر لتقدمي تصرحياته الدورية للمصاحل الضريبية أليس يف ذلك مشقة ومعاناة
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 (2018-2010(: ترتيب اجلزائر حسب مؤشر دفع الضرائب خالل الفرتة )07اجلدول رقم )

 www.pwc.com/payingtaxes( على املوقع االلكرتوين8201-2010املصدر: تقارير ممارسة أنشطة األعمال الصادرة عن البنك الدويل لسنوات )
 

V.2 حتديات البيبئة اخلارجية 
 ضرييبالتهرب ال.تنامي ظاهرة 1

من أبرز املشاكل اليت واجهها وال يزال يواجهها النظام الضرييب اجلزائري حيث أن األثر السليب يؤدي إىل  ظاهرة التهرب الضرييبتعترب 
امة حرمان الدولة من إمكانيات مادية ضخمة كفيلة بتغطية العجز املزمن احلاصل يف ميزانية الدولة سنويا، وهذا نتيجة اخنفاض إيراداهتا الع

ويف هذا الصدد مت تبين مجلة من  بسبب عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي  تراجع أسعار البرتول ومنه اخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية.
إال أن فعالية النظام  ورغم كل التدابري املتخذة على مجيع املستويات،، التشريعات واإلجراءات حملاصرة الظاهرة ال يتسع اجملال لذكرها

ويف هذا السياق كشف جملس احملاسبة يف ، يب يف التخفيف واحلد من ظاهرة التهرب الضرييب كانت حمدودة جدا إن مل نقل منعدمةالضري
مبلغ  31/12/2016أن بواقي التحصيل للحقوق الضريبية  بلغت إىل غاية  2016تقريره التوجيهي عن قانون تسوية ميزانية 

الديون بواقي التحصيل املسجلة على مستوى مديرية كربيات املؤسسات اليت بلغت مليار دج، يضاف إىل هذه  11.379.166
 (2016)احملاسبة، التقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية  .مليار دج 170.834

  ارتفاع حجم االقتصاد غري الرمسي وانتشار ظاهرة عدم االمتثال الضرييب.. 2
تتم بدون  وكذا األنشطة التجارية اليت التجارية الصغرية، كاألعمال "عليها ضرائب فرضيصعب " قطاعات مع التعامل يف صعوبة هناك

 دنامل خصوًصا يف الضرييب، االمتثال عدم ظاهرة توسع وانتشار إىل ذلك أدى وقد فوترة وبدون عمليات بنكية ،وبسجالت جتارية ومهية،

 أن واجلدير بالذكر .والتجاري السكين العقار باإلجيارات وازدواجية تعلقةامل اخلدمات خاصة رمسي بشكٍل غري املهن متارس واليت الكربى

 .نتائج املشروعات تقدير معه يصعب حيث التهرب الضرييب، ظاهرة تعزيز على يعمل القطاع اخلاص يف حماسبية دفاتر مسك عدم
 النهائي الضرييب اإلخضاع إىل إجراء يؤدي الذي بالشكل اخلفي للنشاط النتيجة احلقيقية حتديد على القدرة عدم من إدارة الضرائب وتعاين

 يف كفاءات من الكافية وجود األعداد وعدم ضريبية، أو حماسبية غري ختصاصتهم األصلية موظفني وجود أسباب منها: لعدة للمكلف
 والتنظيم التنسيق بسبب ضعف التواختال القطاع، ذلك يف وانتشار البريوقراطية الضرائب، وحمصلي ومراقيب الضبط الضرييب خرباء جمال

 حمال ومقرات على الضرائب موظفي من مستمرة متابعة ميدانية وجود وعدم بني خمتلف مديريات الضرائب على املستوى احمللي والوطين،

يف  عليها نصوصامل االلتزامات كل خيص بالشركة فيما املتبعة اإلجراءات عن اللحظي بالفحص الوثائقي والقيام املهن وأصحاب الشركات

 السنوات                
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 190هولة الدفع من بني مؤشر س
 157 155 155 169 176 174 170 164 168 دولة

 27 27 27 27 27 29 29 29 34 عدد مدفوعات الضرائب سنويا
 265 265 265 385 451 451 451 451 451 وقت التعامل مع السلطات الضريبية

إمجايل االقتطاعات الضريبية  كنسبة 
 65.6 65.6 65.6 72.7 72.7 71.9 72.0 72.0 72.0 %من األرباح التجارية 

http://www.pwc.com/payingtaxes
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 إىل التقصري ذلك ويشري .النشاط املؤيدة لعمليات املستندات وإرفاق باليومية الدفاتر والتسجيل مبسك الشركة التزام من الضرائب قانون

 والبنوك اركبأجهزة األمن واجلم مصاحل وزارة التجارة مروًرا إىل الضرائب من إدارة املسائل بتلك املعنية الدولة أجهزة بني ضعف التعاون

 يزاول من على اإلبالغ من حيث وأجهزة األمن الضرائب ومصلحة املواطن الكبري بني التعاون يلزم اخلفي االقتصاد فمثال وتعاون املواطن،

 نشاطه املزاول وإيقاف ذلك مبخالفة االختصاص صاحبة تلك اجلهات اختاذ من ذلك يتبعه ظاهر، وما غري أو غري رمسي بشكلٍ  عمل أي

 مصادرة أمالك النشاط غري القانوين. أو وتغرميه قانوين غريال
 تنامي ظاهرة التهرب الضرييب الدويل .3
 الضرييب على التهرب يظهر حدود الدولة ومل خارج حيدث أنه إال الضرييب، التهرب أشكال من شكل عموماً  الدويل الضرييب التهرب إن

 نشاط إىل ذلك ويرجع القارات، عابرة الشركات أو الشركات املتعددة اجلنسيات قيام بعد إال االقتصاديني، من العديد لدى الدويل املستوى

 العبء حدة من التخفيف هذه األخرية حتاول.املختلفة الدول اقتصاديات بني جديدة أسواق فتح على أساس تقوم اليت الشركات تلك

 احلالة تستفيد هذه الضريبة. يف من التملص إلمكانية أجنيب إقليم إىل متهاإقا أو سلعها بنقل غري املشروعة أو املشروعة بالطرائق الضرييب

ويتم  املضيفة، الدول من هلا االمتيازات الضريبية املمنوحة أو اإلعفاءات من أو بالبلد مقارنة الضريبة معدل الخنفاض إما اإلقليم هذا من
 ذلك عرب عدة آليات نذكرها فيمايلي:

  آلية اجلنات الضريبيةLes paradis Fiscaux 
 والتحويل  للنقل القابلة األسعار آلية.Les Prix de Transfert 

 L'établissement stableالدائمة أو الثابتة  املنشأة آلية
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VI.:اخلالصة 

من خالل التطرق العامة للدولة،  ازنةعجز املو  دور االيرادات الضريبية يف خفضز اويف ختام هذه الورقة البحثية اليت حاولنا من خالهلا ابر 
النظري للموضوع مبا يتناسب مع هدف البحث،  ، وهذا من أجل بناء اإلطاراملوازينوكذا العجز إىل املفاهيم املرتبطة باملوازنة العامة للدولة 

عجز املوازنة العامة خفض يف العامة، و مسامهة االيرادات الضريبية يف متويل االيرادات العامة والنفقات مث عمدنا اىل تسليط الضوء على 
 :توصلنا جملموعة من النتائج والتوصيات نلخصها يف اآليت (2018-2010 (للدولة يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة

 اختبار صحة الفرضياتأوال : نتائج 
 الفرضية الرئيسية

عامة تبقى ضعيفة فلم تتعدى نسبتها من جمموع إيرادات املوازنة مسامهة اإليرادات الضريبية يف متويل املوازنة اللنا  من خالل البحث تبني
 فقط. %27خالل فرتة الدراسة، أما متوسط مسامهتها يف تغطية النفقات العامة بلغت  %43العامة 

 الفرضيات الفرعية
 .رجوةلتحقيق األهداف امل إن املوازنة العامة تعكس فعال التطورات احلاصلة و اختيارات الدولة، فهي وسيلة .1
 وتراجع موارد اجلباية البرتولية احملسوبة على أساس السعر املرجعي ،االيرادات العامة الرفع من مردوديةالتوسع يف النفقات العامة وعدم  .2

 وهو ما يثبت فرضية البحث؛ املوازنة العامة من االسباب الرئيسية لعجز،لربميل النفط وليس احلقيقي 
 النظام الضرييبتصحيح التشوهات اهليكلية يف  كما أن،عجز املوازين خاصة وأن أوعيتها دائمة تعد الضريبة من وسائل متويل ال .3

 .يساعد على ختفيض العجز املوازين

 ثانيا: نتائج البحث
 :اآليت لنا تبني خفض عجزهايف  اإليرادات الضريبيةدولة ودور للبعد حبثنا ملوضوع املوازنة العامة 

مع تسجيل ؛ 2018إىل سنة 2010من سنة  خالل الفرتة املمتدة55%لة للجباية البرتولية بأكثر من استمرار تبعية موازنة الدو -
 ؛على التوايل %48.12و 42.05%حوايل 2015و  2014تراجعها احملسوس سنة 

موارد اجلباية العمومية وتراجع  يعود باألساس إىل ضخامة حجم النفقات ( والذي2018-2010خالل الفرتة )تنامي العجز املوازين  -
 ؛ بفعل تراجع أسعار النفطالبرتولية 

وقد مت سد العجز املوازين من  ، 2006بالدرجة األوىل منذ  ئر باالعتماد على صندوق ضبط املواردايتم متويل العجز املوازين يف اجلز  -
 .مليار دينار سنويا15121,3 حوايل مبا ميثل(2018-2010الفرتة ) كمتوسط سنوي للفرتة%66الصندوق حبويل  خالل تدخالت

مما اضطر  2017صفري بنهاية سنة  أصبح رصيده ، حيث اإليراداتله تأثري كبري على صندوق ضبط كان اجع أسعار النفط  ر ت -
 احلكومة إىل التمويل غري التقليدي لتمويل عجز املوازنة.

واليت رغم إجيابيتها يف الرفع من احلصيلة الضريبية، إال أهنا مل تكن  املتبع، لضرييبلنا جبالء مواطن الضعف اليت مازال يعرفها النظام اتبني  -
، حيث مازالت اجلباية البرتولية وإىل يومنا هذا تسيطر واالسرتاتيجيةيف مستوى ما كان يرجى منها يف حتقيق بعض األهداف األساسية 

له دور فاعل يف تطوير اجلباية العادية إىل جانب عدم قدرته  مل يكن ضرييب، كما أن إصالح النظام البائيةبشكل كبري على اإليرادات اجل
 على التأثري يف بنية اهليكل  الضرييب اجلزائري الذي مازالت تساهم فيه الضرائب غري املباشرة بشكل كبري.
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 ثالثا: االقرتاحات
ح الضرييب. فعادة ما جتيب ضرائب ينبغي أن يكون توسيع وعاء الضريبة وخفض أسعارها هو اهلدف الرئيسي ألية مبادرة لإلصال .1

مرتفعة السعر مفروضة على وعاء ضيق ، مما يشجع على التهرب الضرييب ويضر بعدالة النظام الضرييب. ومن شأن توسيع الوعاء 
 ة .الضرييب أن يولد إيراد أعلى، وأن يوفر معاملة ضريبية متماثلة ملختلف األنشطة واألفراد عندما تتماثل ظروفهم االقتصادي

حتسني اإلدارة الضريبية شرط أساسي لرفع معدالت التحصيل الضرييب، إذ ما زالت العيوب يف اإلدارة الضريبية يف اجلزائر، تعرقل   .2
النجاح يف توسيع وعاء الضرائب القائم وخفض أسعارها. وأسباب ذلك هو املمارسات االنتقائية والتساهل يف حتصيل 

وبالتايل فمن األوىل هو دعم عملية  وك التهرب الضرييب هو القاعدة وليس االستثناء،املستحقات يف بيئة يكون فيها سل
 التحصيل اجلربي بدال من رفع معدالت الضريبية، واستحداث ضرائب جديدة. 

كن ينبغي احلد من استخدام النظام الضرييب ألهداف ال تتعلق باإليراد ) مثل التمييز الضرييب الستثمارات معينة(، بينما مي .3
إذ أن مثل هذا االستخدام غالبًا ما يؤدي  استخدام النظام الضرييب بصورة مشروعة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أبعد،

إىل استنزاف كبري للخزينة العمومية عن طريق منح مكاسب غري متوقعة لألنشطة القائمة، أو عن طريق حتويل املوارد جتاه 
لذا عند تصميم السياسات الضريبية ملواكبة األهداف  الضرييب. ما يضّيـق يف النهاية من الوعاءاألنشطة املميزة ضريبيًا ، وهو 

االقتصادية واالجتماعية ، يتعني أن تتم املوازنة بني ما قد يقرتن هبذه التدابري من مكاسب متوقعة وخسائر متوقعة يف الكفاءة 
 واإليرادات. 

 يب وذلك من خالل مجلة من التدابري واإلجراءات واليت ميكن أن حنصرها فيما يلي :العمل على الرفع من طاقة التحصيل الضري .4

  ،زيادة إشراك اجلماعات احمللية وجعلها فاعال مع اإلدارة الضريبية يف صناعة القرار، وحتمل املسؤولية واملهام يف اجملال الضرييب
اع الضرييب، والسرعة يف الفصل يف املنازعات الضريبية وكذا خاصة يف جمال التنسيق مع إدارة الضرائب فيما خيص عملية اإلخض

التحصيل الضرييب. وذلك من خالل منح البلديات صالحية حتصيل الضرائب والرسوم واحملصلة كليا لفائدهتا خاصة الرسم 
رييب حمّلي مندمج العقاري ورسم التطهري وضريبة الدخل على كراء احملالت التجارية والسكنية وغريها. هبدف إرساء نظام ض

 ضمن النظام الضرييب الوطين، يقوم على مبدأ الالمركزية الضريبية أي استقاللية املالية احملّلية.

  تقوية الشفافية والتنسيق الضرييب على املستوى الوطين والدويل ففي عامل يتميز بالعوملة املتزايدة من الصعب على األنظمة
عاون وتنسيق وطين ودويل، فعلى املستوى الوطين عن طريق تبادل املعلومات بني اإلدارات الضريبية أن تعمل بفعالية من دون ت

املختلفة )بنوك، مجارك، جتارة( وعلى املستوى الدويل يكون ذلك عن طريق عقد اتفاقيات ما بني الدول لتبادل املعلومات، 
 ألرباح إىل وجهات ذات جاذبية ضريبية أو غري متعاونة. وإرساء املنافسة الضريبية الشريفة خاصة أمام ظاهرة حتويل األصول وا
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  ملخص:
يف ظل استدامة  هتدف الدراسة إىل إبكراز جانب مهم من السياسة املالية املتمثل يف اليج  امل ازين يف ااج اركر من خالل التحديات اليت ت اجه احلك مة       

ا زيادة تدخل الدولة يف احلياة اليج  يف امل ازنة اليامة، وقد تطكرقنا يف هذه ال رقة البحثية إىل جمم عة من التحديات من بينها الت سع الكبري يف االنفاق اليام وزذ
 هم األسباب اليت تؤدي إىل اليالج يف امل ازنة اليامة.االقتصادية  باالضالة اىل جمم عة من االسباب املتيوقة جبانب االيكرادات اليامة، مع ابكراز ف

 . االيكرادات اليامة ؛النفقات اليامة ؛اليج  امل ازين الكلمات املفتاحية:
 H69؛  H61؛ JEL : H55تصنيف 

Abstract: 

      The study aims to highlight an important aspect of the fiscal policy represented by the budget 

deficit in Algeria through the challenges facing the government in the light of the sustained budget 
deficit, and we discussed in this paper a range of challenges, including the large expansion of 
public spending as well as the increase in The state intervenes in economic life in addition to a 

range of reasons related to the aspect of public revenues, highlighting the most important reasons 
that lead to the rush in the general budget. 

Keywords: Budget deficit; Public expenditure; public revenue. 
Jel Classification Codes : H55; H61; H69 
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I-  : تمهيد  

ل يادة الكبرية يف حجم امل ازنة اليامة يف ااج اركر، وسامهت املداخيل فدى الت سع يف السياسة املالية منذ مطوع القكرن احلايل إىل ا     
وااليكرادات النفطية يف زيادة هذا احلجم الذي قابوه ت سع يف حجم االنفاق اليام غري مدروس الي اقب، وزانت احلك مة حباجة إىل 

صادي، الت طيد والنم ، الربنامج التكميوي.... ، ومنذ هناية اليقد املداخيل املالية لتغطية خمتوف الربامج التنم ية املسطَّكرة   اإلنياش االقت
يف  األول من القكرن احلايل بدفت تتكشف ب ادر جديدة ليدم االستقكرار املايل خاصة بيد األزمة املالية الياملية، وفن االس اق النفطية ليست

 منأى من عدم االستقكرار.
ة خالل لرتة الدراسة ي ضح ال ضيية احلكرجة اليت وصوت إليها امل ازنة اليامة، لكن باملقابل وقد سجونا وج د عج  مايل يف امل ازنة اليام

 ماهي طبيية هذا اليج  الذي تيانيه امل ازنة اليامة وهل ه  يف طبيية وهيكل امل ازنة، وماهي فسبابه؟ زل هذه األسئوة س ف نتطكرق هلا يف
امل ازين يف إطاره النظكري وزذا خمتوف فسباب اليج  امل ازين يف ااج اركر، وفخريًا فساليب وطكرق  ، حيث سنَيكر ِّج عوى اليج  ذه ال رقة البحثيةه

 عالج عج  امل ازنة. 
  I.1-  من خالل ماسبق ميكن طكرح اإلشكال الكرريسي: إشكالية البحث  

 جية املتذذة مل اجهة هذه التحديات؟ ماهي فسباب إستدامة اليج  امل ازين يف ااج اركر؟ وماهي فهم االجكراءات اليال             
 اىل فسئوة لكرعية عوى الت ايل وتتفكرع 

 ؛؟ماه  مفه م وفن اع عج  امل ازنة اليامة -
 ؛ما هي فسباب عج  امل ازنة اليامة يف ااج اركر ؟ -
 .ما هي فساليب عالج عج  امل ازنة يف ااج اركر ؟-
I.2- سية لوبحث قمنا باعتماد الفكرضية الكرريسية التالية:لإلجابة عوى اإلشكالية الكرري:فرضيات البحث 

 .ختتوف املفاهيم املتيوقة باليج  امل ازين حسب الت جهات الفككرية 

 تكرجع فسباب عج  امل ازنة إىل االرتفاع املستمكر يف النفقات اليامة وتكراجع االيكرادات. 

 ساليب الكمية  اليت بدورها ستساهم يف القضاء فو التذفيف ليالج عج  امل ازنة اليامة يف ااج اركر تنتهج ااج اركر جمم عة من اال
 من اليج  امل ازين هلا . 

I.3- والتط رات االقتصادية واآلثار السوبية  امل ازنة اليامة يف ااج اركرتنبع فمهية هذا البحث من التغريات اليت تظهكر عوى  :أمهية البحث
ىل ااج ع إىل االستدانة من اخلارج ورهن امل ارد املالية املستقبوية وتكراجع التنمية احملوية مما قد يؤدي إ، استدامة اليج  امل ازينالنامجة عن 

 امليتمدة عوى التم يل احلك مي.
I.4- ومامدى جناعة  اليج  املستدام الذي تيانيه امل ازنة اليامة لودولةيهدف هذا البحث اىل ال ق ف عوى ظاهكرة  :اهداف البحث

ذلك. االستدامة املالية ، وحماولة البحث عن التدابري الالزمة لتحقيق ملتذذة من طكرف ااج اركر مل اجهة اليج االساليب واالجكراءات ا
 ولالجابة عن األسئوة املطكروحة مت تقسيم البحث اىل احملاور التالية:  

 أنواع عجز املوازنةمفهوم و احملور األول : 
 زائرأسباب عجز املوازنة العامة يف اجل احملور الثاين :

 احملور الثالث: أساليب عالج عجز املوازنة يف اجلزائر
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II فهوم وأنواع العجز املوازنةم  
ميكن الق ل فن اليج  يف امل ازنة اليامة ماه  إال إنيكاس لت ايد النفقات اليامة عوى حساب االيكرادات اليت تك ن غري قادرة عوى 

اهتماما زبريا من واضيي السياسات اليامة لودولة ألن حجمه وطكرق مت يوه حيدد األبياد تغطية هاته النفقات.  ويشغل اليج  يف املي انية 
 املالية اليت جيب إحرتامها من فجل ضمان التم يل عوى املدى الط يل. ويف اآلونة األخرية، تفاقم وضع اليج  يف املي انية يف اليديد من

املدى الط يل، ومن خالل التياريف ميكننا الق ل فن عج  امل ازنة ه  ظاهكرة اقتصادية  البودان النامية، مما لفت االنتباه إىل استدامته عوى
ابوه متس امل ازنة اليامة لودولة حيث تك ن ليها النفقات اليامة يف فعوى مست ى من االيكرادات اليامة زنتيجة لوت سع يف االنفاق الذي ال يق

دات اليامة احملصوة بسبب س ء التقديكر فو حمدودية املداخيل عند مت يل النفقات اليامة إيكرادات حمصوة ليويا، فو ه  ذلك النقص يف اإليكرا
عن عج  يف امل ازنة اليامة لودولة، ويك ن اليج   يرب ِّ يس آءا استثمارية فو جارية، ليدم قدرة  اإليكرادات اليامة يف تغطية النفقات اليامة 

 ايكرادات مهمة فو االخنفاض يف االيكرادات اليامة.ناتج عن االرتفاع يف النفقات اليامة رغم وج د 
إن احلديث عن اليج  امل ازين ال يت قف عند ز نه الفكرق السويب بني االيكرادات والنفقات اليامة لقط، بل يتجاوز ذلك بتفصيل وذزكر 

 فن اع اليج  امل ازين وممي ات زل ن ع 
II.1-  : العجز اجلاري 

كرق بني النفقات اليامة ااجارية وااليكرادات اليامة ااجارية، ويتم استبياد النفقات االخكرى املتمثوة يف يتمثل هذا الن ع من اليج  يف الف
النفقات التشغيوية فو نفقات االستثمار والتجهي  وييرب اليج  ااجاري عن صايف مطالب القطاع احلك مي من امل ارد والذي جيب مت يوه 

الفكرق اإلمجايل بني جمم ع فن اع اإلنفاق واإليكرادات اليامة لكل اهليئات احلك مية مطكروحا منه باالقرتاض، ويقاس هذا الن ع من اليج  ب
اإلنفاق احلك مي املذصص لسداد الدي ن املرتازمة من السن ات السابقة مبيىن آخكر ه  ذلك الفكرق بني اإلنفاق اليام ااجاري واإليكرادات 

 (77، الصفحة : 2003)عبد احلميد عبد املطلب ،  اليامة ااجارية.
II.2-  :العجز التشغيلي  

ه  ذلك اليج  الذي ميثل متطوبات االقرتاض احلك مي والقطاع اليام خمص ما منه ااج ء الذي دلع من ل ارد من فجل تصحيح 
ن اخلساركر النامجة التضذم، وذلك من خالل ميامل التصحيح النقدي وحيت ي سيكر الفاردة املدل ع لودارنني ج ء اً من النق د لتي يضهم ع

نتيجة الرتفاع األسيار، لميظم الدول تياين من ميدالت التضذم، لذا يشرتط الدارن ن ربط قيم دي هنم ول اردها بالتغريات يف األسيار، 
القيمة ألن التضذم ييمل عوى ختفيض القيم احلقيقة لودي ن القارمة، وغالبا ما ال تك ن الف ارد اليت تدلع يف تغطية خساركر إخنفاض 

احلقيقية لودي ن زالية، ويف مثل هذه احلاالت يكرتفع حجم اليج  إذا مت استذدام مقياس صايف احتياجات القطاع احلك مي من امل ارد، 
لذلك يدع  بيض املاليني إىل فمهية استبياد هذه املدل عات واليت هلا عالقة بتصحيح آثار بارتفاع األسيار إضالة لوف ارد احلقيقية من 

 (115، الصفحة : 2014)حسن دردوري،،  و مات القطاع احلك مي من القكروض.مست

II.3-  :العجز الشامل 

باستثناء مدل عات  ييرب اليج  الشامل فو اليج  التقويدي عن الفكرق بني النفقات اليامة االمجالية مبا ليها الف ارد املدل عة لودين اليام
ة من حصيوة ااجباية الضكريبية وغري الضكريبية مضالا إليها املنح واإلعانات مع إستثناء حصيوة اهتالك الدي ن اليام وبني االيكرادات اليام

ت القكروض، وييكرف فيضا بأنه الفكرق بني إمجايل النفقات احلك مية النقدية مبا ليها الف ارد املدل عة عوى الدين اليام مع إستبياد مدل عا
ت احلك مية النقدية الضكريبية وغري الضكريبية مضالا إليها املنح مع استبياد حصيوة القكروض، اهتالك الدي ن احلك مية وبني إمجايل املتحصال

حياول متذذي القكرار من خالل حساب اليج  الشامل ت سيع مفه م اليج  ليشمل باإلضالة إىل ااجهاز احلك مي مجيع هيئات 
ملشاريع اليامة لودولة، ومنه يصبح اليج  مساويا لوفكرق بني جمم ع ومؤسسات احلك مة األخكرى زاهليئات احملوية واهليئات الالمكرز ية وا
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إيكرادات احلك مة والقطاع اليام وجمم ع نفقات احلك مة والقطاع اليام، حبيث فن هذا اليج  البد من تغطيته باقرتاض جديد، إضالة إىل 
املكرز ية لقط، باإلضالة إىل ذلك احلالة املالية لومؤسسات املالية  ذلك لهذا اليج  احلالة املالية االمجالية اجميع هيئات الدولة وليس االدارة

  (142، الصفحة :1992)محدي أمحد العناين،  احلك مية زالبنك املكرز ي.

II.4-  :العجز اهليكلي 

 ن فزرب من من  ميثل هذا الن ع من اليج  عن عدم قدرة مسايكرة االيكرادات اليامة لونفقات اليامة، حبيث فن من  النفقات اليامة يك
ار االيكرادات وال ميكن تغطية االيكرادات اليامة هلا، ويك ن فثكر الي امل املؤقتة والطاررة مستثىن يف هذه احلالة، مثل التغريات يف االسي

مثل مبييات واحنكراف ميدالت الفاردة عوى املدى الط يل، ويستثىن فيضا عند حساب اليج  امل ازين امل ارد غري اليادية فو االستثنارية 
األص ل احلك مية، من هذا املنظ ر ييترب هذا اليج  زحصيوة النشاطات اليادية لودولة يف اإلقتصاد بدون الظكروف االستثنارية اليت متس 

 خاصة.طكريف امل ازنة، ييكس هذا الن ع من اليج  عدم الت ازن املايل لودولة ويشري إىل وج د خول يف اإلقتصاد بصفة عامة وامل ازنة بصفة 
 (106، الصفحة : 1992)رمزي زكي، ، 

II.5- :العجز األساسي  

يتمي  هذا اليج  بإستبياد االثار فو التكاليف املتيوقة بالسن ات السابقة زالف ارد عوى الدي ن وحيسب عوى فساس االيكرادات 
رنا الص رة ال اضحة، ويسيى من خالله متذذي والنفقات اليامة اخلاصة بالسنة املالية ااجارية، ويهدف هذا الن ع من اليج  إىل إعطا

كن القكرار إىل ميكرلة قيمة املدي نية اليامة ومدى التحسن يف هذه املدي نية، وميكن الق ل فيضا فن هذا الن ع من اليج  ه  بدون ل ارد ومي
 ية زل عوى حدى، ومدى حتمل اليج  امل ازين.من خالله إجكراء تقييم ملست ى املدي نية اليامة وزذا تقييم السياسة املي انية لوسن ات املال

  (116-115، الصفحات : 2014)حسن دردوري،، 
III-  أسباب عجز املوازنة العامة يف اجلزائر 

يكرى الكثري فن عج  امل ازنة اليامة ه  فمكر إعتيادي يف امل ازنة اليامة بل ومنهم من يكرى بضكرورة فن يك ن هناك عج  مقص د فو 
هداف ميينة، وهناك عدة ع امل تؤدي إىل حص ل اليج  يف امل ازنة اليامة، إن السبب الكرريس يف اليج  هي الي امل مستهدف لتحقيق ا

ة االقتصادية من خالل ميدالت من  النفقات اليامة وزذا تكراجع االيكرادات اليامة، بالدرجة األوىل مث تويها الي امل االجتماعية والسياسي
 لي امل اليت فدت لويج  امل ازين يف ااج اركر.وسنحاول ميكرلة خمتوف هذه ا

.III1-  العوامل املتعلقة بالنفقات العامة 
ودولة، تيترب الي امل االقتصادية من فهم الي امل املؤدية لويج  يف امل ازنة اليامة نظكرا لإلرتباط ال ثيق بني اإلقتصاد وامل ازنة اليامة ل

يية املالية لودولة، ومن بني الي امل االقتصادية جند فن فهم عامل ه  االرتفاع املستمكر يف حيث فن امل ازنة اليامة تيكس الص رة وال ض
يامة النفقات اليامة، ومتثل النفقات اليامة اليامل الكرريس يف عج  امل ازنة اليامة بصفة عامة ويف ااج اركر بصفة خاصة، وجند فن النفقات ال

 وخاصة يف لرتة الدراسة، ومن فجل ميكرلة قمنا بتحويل مك نات النفقات اليامة زمايوي:يف ااج اركر عكرلت من  زبريا منذ االستقالل 
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 من إعداد الباحثني بناءا عوى تقاريكر بنك ااج اركر املصدر:
مويار دج سنة  4246اليامة منحى تصاعديا خالل لرتة الدراسة، حيث انتقوت إمجايل النفقات اليامة من  تأخذ النفقات

ويشمل هذا االمجايل عوى نفقات التسيري والذي ميثل ااج ء االزرب من النفقات اليامة، وقد  2017مويار دج سنة  7389إىل  2009
مويار دج ،  2286مبوغ  2017مويار دج لتصل سنة  910مبوغ  2009عكرلت نفقات املستذدمني من ا نسبيا حيث سجوت سنة 

مما ي ضح الدور الكبري  2017مويار دج سنة  2631.5إىل  2009مويار دج سنة  1946بينما عكرلت نفقات رفس املال إرتفاعا من 
ة االقتصادية يف ااج اركر ازدادت ميها التحديات هلذا الن ع من النفقات يف امل ازنة اليامة لودولة، ونظكرا لت سع نطاق تدخل الدولة يف احليا

املتيوقة حبجم االنفاق اليام، وجند من ذلك الدعم االستهالزي لبيض السوع واخلدمات والنفقات التح يوية وعمويات التضامن ال طين، مما 
 ج  امل ازين.يؤثكر عوى احلجم الكوي لإلنفاق اليام ومنه عوى رصيد امل ازنة اليامة لودولة واتساع حجم الي

زما فن السياسة االنفاقية الت سيية قد جيوت ااج اركر توجأ إىل سياسات التم يل باليج  اليت تيترب فداة من فدوات مت يل امل ازنة 
نه اليامة، لفي هذه احلالة توجأ الدولة إىل إحداث عج  مقص د يف م ازنتها اليامة، حبيث يتم مت يوه ب اسطة اإلصدار النقدي ااجديد وم

يتم حتقيق امل يد من التشغيل لوم ارد الياطوة من فجل تي يض ضيف الطوب يف القطاع اخلاص وهذا ما يؤدي إىل زيادة املشكروعات 
االقتصادية ومنه ارتفاع نسب الت ظيف واإلنتاج لي يد عوى إثكرها اليكرض الكوي، ولقد ثبت فن سياسة التم يل باليج  قد لشوت يف حتقيق 

وييترب  (123، الصفحة :2014)حسن دردوري،،  من األسباب الكرريسية لت ايد نسبة عج  امل ازنة اليامة لودولة. فهدالها وتيترب
جم اإلنفاق اإلستثماري والبىن التحتية من بني فهم ع امل تنامي النفقات اليامة يف ااج اركر، حيث تشري امليطيات اخلاصة بامل ازنة تط ر ح

 .2018مويار دج سنة  3000ة هبذا الن ع من االنفاق إىل ازثكر من النفقات االستثمارية املتيوق

: تيد االيكرادات اليامة اهليكل االساسي لوم ازنة اليامة لودولة والميكن ليج  امل ازنة فن يظهكر إال إذا زان التذبذ يف االيرادات العامة -
ميكرلة درجة من  االيكرادات اليامة مقارنة بالنفقات يتم الوج ء هناك نقص يف االيكرادات اليامة يقابوه إرتفاع النفقات اليامة، ومن فجل 

، الصفحة 1992)رمزي زكي، ،  إىل حساب ميامل حساسية االيكرادات اليامة لوتغري يف النفقات اليامة ويتم حسابه زالتايل:
:69) 

 



 

 

 (245-235)ص ص  -(2018-2009دراسة حتليلية خالل الفرتة : )-حتديات إستدامة العجز املوازين يف اجلزائر: األسباب وآليات املعاجلة 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي  
 

240 

النفقات اليامة  ومن فجل حساب درجة : E: االيكرادات اليامة  Tميامل حساسية االيكرادات لوتغري يف النفقات     eQحيث فن : 
 احلساسية نأخذ ااجدول التايل:

 مويار دج الوحدة:      2018-2009يرادات للنفقات العامة (: معامل حساسية اال01اجلدول ) 

االيكرادات  السن ات
 اليامة

التغري يف 
 االيكرادات

النفقات 
 ميامل احلساسية التغري يف النفقات اليامة

2009 1348,36 - 4246,33 -  
2010 1572,94 224,58 4466,94 220,61 0,0071 

2011 1960,41 387,47 5853,57 1386,63 0,0468 

2012 2284,99 324,58 7058,17 1204,60 0,0242 

2013 2279,42 -5,57 6024,13 -1034,04 0,0004 

2014 2350,02 70,60 6995,77 971,64 0,0042 

2015 2829,60 479,58 7656,33 660,56 0,0146 

2016 3329,03 499,43 7297,49 -358,84 -0,0074 

2017 3920,90 591,87 7282,63 -14,86 -0,0003 

2018 3964,27 43,37 7726,29 443,66 0,0006 

 من إعداد الباحثني بناءا عوى ميطيات املديكرية اليامة لوتقديكرات والسياسات. املصدر:

لهذا يدل عوى  eQ>1إذا زان ميامل حساسية االيكرادات اليامة لوتغري مع النفقات يتجه حن  االرتفاع فو فزرب من ال احد 
عرب ال من ليدل ذلك عوى اتساع الفج ة بني من  النفقات اليامة،  تقوص اليج  امل ازين عرب ال من وإذا زان هذا املؤشكر يتجه حن  التناقص

حالة ومن  اإليكرادات اليامة وه  ما يفسِّ كر وق ع الدولة يف مشكوة عج  امل ازنة لفرتات ط يوة من ال قت، وتك ن امل ازنة اليامة لودولة يف 
ازنة اليامة، غري فنه يف حالة ما إذا زان املؤشكر ينذفض لإن لإن جيدة إذا زان املؤشكر السابق يساوي فو يقرتب من ال احد في ت ازن امل  

سية زبري امل ازنة يف حالة إختالل قد يؤدي إىل ال ق ع يف املدي نية اليامة عوى املدى الط يل لتغطية اليج  امل ازين، فما إذا زان ميدل احلسا
املالية، ووج د ولكرات مالية غري مستغوة يف امل ازنة اليامة لودولة وه  ما جد عن ال احد ييين عدم االستغالل األمثل والكامل اجميع امل ارد 

 ييترب جتميد لوم ارد املالية. 
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 .2018-2009تطور معدل حساسية االيرادات للنفقات العامة يف اجلزائر :  2الشكل 

 
 1م من إعداد الباحثني بناء عوى ااجدول رق املصدر:

من الشكل اعاله لإن ميدل حساسية االيكرادات لونفقات اليامة مل يتجاوز ال احد يف جممل لرتة الدراسة مما يدل عوى ان اليج  امل ازين    
 يف ااج اركر يتجه حن  االرتفاع عرب ال من واليتيدى ال احد خالل مكرحوة الدراسة. 

.III2-األسباب املتعلقة بااليرادات العامة 
مل ازنة اليامة بدرجة زبرية بالتقوبات احلاصوة يف جانب االيكرادات بل وتساهم يف حتديد اليج  فو الفارض ومن بني اسباب تتأثكر ا 

 اليج  املتيوقة بااليكرادات نذزكر منها:
مصادر التم يل، ومن ييترب اهليكل الضكرييب الوبنة االساسية يف االيكرادات اليامة لودولة وفحد فهم  األسباب املتعلقة بالنظام الضرييب: -

فجل تفادي ال ق ع يف اليج  املايل جيب فن التقديكرات الضكريبية حمددة بدقة وفن تتماشى مع مامتَّ حتصيوه خالل السن ات السابقة، 
ف ومن بني األسباب املتيوقة بااجانب الضكرييب جند التهكرب الضكرييب الذي ييترب ظاهكرة إقتصادية تياين منها ميظم الدول عوى إختال

مست ياهتا، وقد مت الرتزي  عوى هذه الظاهكرة بيد تكراجع مداخيل الضكرارب ممازاد يف حدة اليج  امل ازين. زما جند من بني االسباب 
املتيوقة بااجانب الضكرييب عدم مكرونة النظام الضكرييب لوتط رات احلاصوة يف اجملال االقتصادي خاصة ليما تيوق باملداخيل واالسيار 

ة اليم مية لقدان فم ال زبرية جكراء مج د النظام الضكرييب وعدم مكرونته، لحصيوة الضكرارب يف زل سنة مالية تك ن عاج ة وتتكبد اخل ين
 عن م ازبة التط رات  اجملال املايل واالقتصادي.

تتمح ر هذه االسباب بالتقوبات احلاصوة يف االس اق الياملية لونفط حيث جتيل امل ازنة اليامة  األسباب املتعلقة بالتقلبات النفطية: -
لودول النفطية رهينة الس اق النفط ومن بني األسباب فيضا التسيري النفط يف ماييكرف بالسيكر املكرجيي لونفط حيث يك ن يف فغوب 

جييل االيكرادات يف امل ازنة منذفضة عن ماجيب فن يك ن فو يف حالة األحيان عند مست يات منذفضة عن األسيار الياملية مما 
 إخنفاض األسيار حتت مست ى السيكر املكرجيي تصبح امل ازنة يف حالة عج  هيكوي تام.

 
IV-  أساليب عالج عجز املوازنة يف اجلزائر 

دارس الفككرية يف طكريقة إجياد حل لويج  امل ازين ييترب التأصيل النظكري الطكريق املثايل إلجياد حو ل ليج  امل ازنة وقد فسهمت امل 
 إنطالقا من ت جهاهتا االقتصادية، وليلَّ من فهم الطكرق مليااجة اليج  امل ازين مايوي: 

ييترب االقرتاض من البنك املكرز ي فحد األساليب املالية لسد اليج  يف امل ازنة اليامة لودولة، وهذا   اإلقرتاض من البنك املركزي: -
 يل لويج  مبثابة تغطية هلذا اليج  ويق م البنك املكرز ي بت ويد احلك مة باألم ال الالزمة لسد الفج ة الناجتة عن إرتفاع النفقات التم
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اليامة باملقارنة مع االيكرادات عوى فن يتم إسرتجاع االم ال من طكرف البنك املكرز ي عن طكريق اخل ينة اليم مية عند ت لكر الفارض 
له فثكر انكماشي مباشكر عوى الطوب الكوي، ألن البنك املكرز ي ال ييمل حتت قيد ضكرورة تقويل االرتمان املمن ح املالية، وليس 

لآلخكرين إذا ت سع يف منح االرتمان لوحك مة، وال يادة يف عكرض النق د املتضمنة يف مت يل عج  امل ازنة ميكن فن تك ن فزثكر من 
قيقية الناجتة عن ال يادة يف الدخل املت لد من ال يادة يف اإلنفاق احلك مي، ويف هذه احلالة لإن ال يادة املطو بة يف األرصدة النقدية احل

حماولة ال حدات االقتصادية التذوص من ال يادة يف األرصدة النقدية س ف تؤدي إىل رلع األسيار يف فس اق السوع واخلدمات 
 (184، الصفحة : 2014ربينة كردودي، )ص واألص ل املالية، وه  ما يطوق عويه بضكريبة التضذم.

هذا الن ع من االقكراض شبيه بالن ع األول إال فنه خيتوفان يف طكريقة مجع امل ارد الالزمة من االم ال االقرتاض من البنوك التجارية:  -
مانية منها، لن يؤثكر مت يل عج  امل ازنة عن طكريق بيع السندات احلك مية لوبن ك التجارية، فو احلص ل عوى تسهيالت ارت حيث يتم

سوبيا عوى الطوب الكوي إذا زان لدى البن ك احتياطيات زاردة، واإلنفاق احملوي الذي مي ل من االقرتاض سيك ن له فثكر ت سيي شبيه 
  (185، الصفحة : 2014)صربينة كردودي،  باإلنفاق املم ل من البنك املكرز ي.

يل عج  امل ازنة قيما متفاوتة خالل لرتة الدراسة وهذا التفاوت يكرجع إىل ال ضيية بوغ حجم اإلقرتاض البنكي يف ااج اركر من فجل مت  
 السن ية ليج  امل ازنة حبد ذاته، وااجدول امل ايل ي ضح لنا هذا التفاوت.

 2018-2009(: تطور التمويل البنكي لعجز املوازنة يف اجلزائر 02اجلدول ) 
 الوحدة: مليار دج                                                                                     

 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 165.461- 51.546 19.829- 30.146 93.46 التم يل البنكي

 7.5- 1.58 0.8- 20.14 8.39 نسبة تغطية اليج  
 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 1304.086 872.871 232.63 152.546 18.676 التم يل البنكي
نسبة تغطية اليج  

% 0.58 4.8 9.92 54.88 66.78 

 من إعداد الباحثني بناءا عوى ميطيات املديكرية اليامة لوتقديكرات والسياسات، املصدر:
 اركر حيث يتم من ااجدول السابق يتبني لنا حجم التغريات اليت طكرفت عوى التم يالت البنكية امل جهة لسد عج  امل ازنة يف ااج 

التم يل البنكي بيد الكرج ع إىل النتارج احملصوة من السنة املالية املينية، ومن املالحظ فيضا فن القطاع البنكي مل يكن  إعتماد سياسة
تفع إىل لرت  2009يف املارة سنة  8يويب دورا زبريا يف مت يل امل ازنة اليامة لودولة يف بداية لرتة الدراسة حيث بوغت نسبة التم يل 

 .2016يف املارة إىل غاية  10، ومل تتجاوز النسبة  2010يف املارة سنة  20
سياسة القكرض ال طين من فجل تيبئة املدخكرات املالية حيث فصدرت سندات حك مية من فجل  2016إنتهجت احلك مة سنة  

يف املارة من اليج  امل ازين  55كي يغطي مانسبته مت يل امل ازنة وقد زان هلذه السياسة األثكر املوح ظ، حيث فصبحت اإلقرتاض البن
وه  مايبني عن مؤشكر اجيايب باستجابة القطاع املصكريف يف احلياة  2018يف املارة سنة  67مث إنتقوت هذه النسبة إىل  2017سنة 

هناك سياسة رشيدة ومصادر مت يوية االقتصادية، لكن هذا قد يؤدي إىل حتمل امل ازنة اليامة لودولة فعباءا إضالية مستقبال إذا مل تكن 
 لتغطية تكاليف الف ارد.  
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إن الوج ء إىل التم يالت اخلارجة عن نطاق القطاع املصكريف فساسها تيبئة املدخكرات  اإلقرتاض الداخلي خارج القطاع املصريف:  -
، وقد يؤثكر ذلك عوى الطوب اخلاص بشكل املالية اليت تك ن يف حالة رز د وغري مستغوة يف االقتصاد دون الوج ء إىل القطاع املصكريف

جييل ج ء من االم ال املذصصة لالستهالك تذهب اجانب اإلقكراض، وقد يأخذ مت يل عج  امل ازنة من القطاع غري املصكريف ص رة 
ية، وييترب الوج ء االقرتاض من صناديق التأمينات واملياشات وعمويات الس ق املفت حة، وزذا من األس اق املالية لبيع السندات احلك م

إىل القكروض الداخوية ب اسطة فدوات الدين اليام املمثوة يف سندات اخل ينة من األساليب الكرريسية لتم يل عج  امل ازنة اليامة وخص صا 
 ل يف الدول املتقدمة لتصنف هذه األدوات ضمن مصادر التم يل غري التضذمية ليالج عج  امل ازنة اليامة ألنه يف هذه احلالة مي

اليج  مبدخكرات حقيقية ال تؤثكر يف من  اليكرض النقدي ومنه ال يك ن هلا تأثري يف زيادة املست ى اليام لألسيار، حبيث تيكرف هذه 
 القكروض بالقكروض احلقيقية ألنه يف هذه احلالة يتم التذوي عن ج ء من الق ة الشكرارية اليت ميتوكها األلكراد وال حدات االقتصادية لصاحل

  (06، الصفحة : 2002زغلول رزق، ) الدول.

اإلقرتاض عند عج  الدولة عن ت لري مصادر مت يوية تسد هبا اليج  امل ازين السيما  الوج ء إىل هذا الن ع من يتماإلقرتاض اخلارجي:  -
تذدم لتغطية عج  اإلقكراض من الداخل توجأ، وي لكر هذا الن ع من اإلقرتاض إمكانية حص ل الدولة عوى م ارد من اليموة الصيبة تُس

ة مي ان املدل عات غري فنه اليتم الوج ء إىل هذا الن ع من اإلقرتاض ملا له من خماطكر من ااجانب السياسي إال إذا زانت املصادر الداخوي
  (344)حامد دزار ، / ، الصفحة : غري زالية لتغطية اليج  فو مل يتم تيبئة هذه امل ارد. 

ييترب هذا الن ع من االساليب غري التقويدية ليالج اليج  امل ازين ويتم ب اسطة ضخ زميات  ي:التمويل عن طريق اإلصدار النقد -
ميينة من اإلصدار النقدي ااجديد يف اإلقتصاد، وهذا الن ع من االصدار يك ن بدون تغطية وييترب مت يال بالتضذم، لهذه السياسة 

ام ويرتتب عنها إرتفاعا يف االسيار وتك ن هذه االرتفاعات حسب درجة مكرونة املالية تستهدف مت يل اليج  الذي سبَّبهُ االنفاق الي
القطاع االنتاجي لوطوب املت ايد، وتستذدم هذا الن ع من السياسات املالية بشكل متيمد من فجل حتقيق فهداف إقتصادية من خالل 

ثار الت سيية يف اإلقتصاد زالنم  والتشغيل الكامل، عموية اإلصدار النقدي عوى حساب ت ازن امل ازنة ويك ن من هذه األهداف األ
)إبراهيم  وييترب هذا الن ع من التم يل زمحف  لالرتفاع يف الطوب الكوي الذي يؤدي إىل ال يادة يف االنتاج والكوي وحجم التشغيل.

 (44، الصفحة :  2010متويل حسن املغريب، 

 .                                                        2018-2009ازنة يف اجلزائر (: تطور التمويل غري البنكي لعجز املو 03اجلدول ) 
 الوحدة: مليار دج                                                                            

 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 241.112 913.836 727.998 674.339 655.258 التم يل غري البنكي

 10.93 28.15 29.48 45.06 58.83 نسبة تغطية اليج  %
 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 583.256 82.872 64.584 136.614 204.084 التم يل غري البنكي
 29.87 5.21 2.75 4.30 6.40 نسبة تغطية اليج  %

 املديكرية اليامة لوتقديكرات والسياسات، من إعداد الباحثني بناءا عوى ميطيات  املصدر:           
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لطكريقة ييترب التم يل غري البنكي فو غري التقويدي إحدى اهم الطكرق اليت تيتمدها ااج اركر يف مت يل عج  امل ازنة يف ااج اركر، حيث تتم هاته ا
ضبط امل ارد غري قادر عوى تغطية  بضخ زميات هامة من النق د داخل االقتصاد خاصة عندما تك ن املداخيل النفطية مبا ليها صندوق

يف  45إىل  2010يف املارة ليرتاجع سنة  58حيث بوغ  2009هذا اليج ، وقد عكرف هذا الن ع من التم يل إخنفاضا واضحا منذ سنة 
صندوق  زنتيجة إلنتهاج احلك مة سياسة التم يل عن  2016يف املارة سنة  2.75ليصل إىل ميدل  2011يف املارة سنة  29املارة مث 

ضبط االيكرادات وزذا التحسن يف االيكرادات اليامة، لكن مع بداية إستن اف رصيد صندوق ضبط االيكرادات وعدم استقكرار فسيار النفط مت 
 .  2011وهي فعوى نسبة منذ سنة  2018يف املارة سنة  29إستذدام هذه الطكريقة يف التم يل ليبوغ نسبة مت يل اليج  

ييترب مت يل اليج  عن طكريق ضبط امل ارد من إحدى الطكرق اليت تيتمدها ااج اركر يف تغطية وارد: التمويل عن طريق ضبط امل -
عج  امل ازنة و زغريها من الدول النفطية ، قامت ااج اركر بإنشاء حساب ختصيص خاص فطوق عويه اسم صندوق ضبط امل ارد، وزان 

فطية بوغت فسيار النفط خالهلا مست يات قياسية مل تيكرلها ااج اركر من وهي السنة اليت سجوت ليها ااج اركر ع ارد ن 2000ذلك سنة 
 قبل.

 .                                            2018-2009(: نسبة متويل صندوق ضبط االيرادات لعجز املوازنة يف اجلزائر 04اجلدول )         
 الوحدة: مليار دج                                                                                   

 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 2132.471 2283.26 1761.45 791.938 364.282 مبوغ التم يل

نسبة تغطية اليج  
% 32.70 52.92 71.34 70.33 96.66 

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 131.912 784.459 1387.94 2886.51 2965.67 مبوغ التم يل

نسبة تغطية اليج  
% 93.08 90.98 59.24 49.32 6.75 

 من إعداد الباحثني بناءا عوى ميطيات املديكرية اليامة لوتقديكرات والسياسات املصدر:
يف املارة  32يتبني لنا من ااجدول فعاله مدى مسامهة صندوق ضبط االيكرادات يف مت يل اليج  امل ازين حيث إرتفيت نسبة التم يل من 

وهي الفرتة اليت عكرلت ليها ااج اركر ت سيا زبريا يف االنفاق اليام من جهة وإرتفاع  2013يف املارة سنة  96إىل ح ايل  2009سنة 
 املست ى اليام ألسيار النفط، من جهة فخكرى مما خوق ل ارض مالية زبرية إستذدمت لتم يل اليج  املايل زسياسة إلدارة الف ارض املالية.

 خلامتة : ا

وحتويل التط رات املتيوقة  بحثفهم النتارج اليومية واليموية وذلك من خالل ميااجة اإلشكالية الكرريسية لو بحثتتضمن خامتة ال    
باإلشكاليات، مما يسمح بتقدمي جمم عة من الت صيات واإلقرتاحات بناءاً عوى رؤية وتطويات الباحث من فجل اإلهتمام بااجانب اليموي 

 يومي لوم ازنة اليامة وذلك قصد حتسني فداء امل ازنةوال
ي فجكري ح ل ميكرلة الدور الذي يويبه مت يل امل ازنة اليامة لودولة وزذا الطبيية القان نية واملالية ونتارج األرصدة ذال بحثبناءاً عوى الو    

، إضالة إىل بحثن مفاهيم متيددة يف اإلطار النظكري وفدبيات ال، وباإلعتماد عوى ما مت تناوله ماسةالسن ية لوم ازنة اليامة خالل لرتة الدر 
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ما مت حتويوه من بيانات، وبيد نتارج  التحويل حملاور وجماالت وفبياد الدراسة وتفسريها، خوصت الدراسة إىل جمم عة من النتارج عوى 
 النح  التايل:

 املالية ؛ واألمثل لوم ارد تياين ااج اركر من عج  يف م ازنتها اليامة ليدم اإلستذدام الكامل -

تاتية من النفط إستذدام ااج اركر لصندوق ضبط االيكرادات يف إدارة الف ارض املالية ماه  إال تأجيل إلستذدام االيكرادات امل -
 ؛وجتميد لوم ارد املالية

 لرتشيد بصفة دارمة؛تكرشيد النفقات اليامة من اآلليات الفيالة يف ضبط ت ازن امل ازنة اليامة لودولة وجيب فن يك ن ا  -

  بحثمقرتحات ال
 بيد فن حتدثنا عن النتارج اليت ت صونا إليها، ميكننا تقدمي مجوة من االقرتاحات عوى النح  التايل: -
 إجياد آليات زفيوة بإصالح النظام القان ين والتشكرييي لوم ازنة اليامة لودولة؛ 

  النظم احلديثة؛إعتماد األساليب احلديثة يف تسيري امل ازنة اليامة ولق 

  إعادة النظكر يف تقسيم امل ازنة اليامة حسب األب اب واألقسام وضكرورة اإلنتقال إىل امل ازنة املبنية غوى االهداف من فجل ميكرلة
 مدى ليالية زل مي انية؛

 حملالظة عوى البحث عن خطة وطنية إستثمارية إسرتاتيجية باإلعتماد عوى التجارب الدولية يف هذا اجملال، وهذا من فجل ا
 املقدرات املالية؛

  تن يع االستثمارات يف حالة الف ارض عن طكريق صندوق ضبط امل ارد خاصة يف األس اق املالية الدولية، وتشجيع االستثمار
 الداخوي؛

 هذه إخضاع مجيع احلسابات اخلاصة ملذتوف الكرقابات الربملانية واملالية من فجل إضفاء الشكرعية عوى اليمويات اليت تتم يف 
 احلسابات؛  

 إعطاء صندوق ضبط االيكرادات م يد االستقاللية يف التسيري وت سيع صالحياته ليشمل جمال مت يل االستثمارات يف ااج اركر؛ 
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ي لإلقتصاد الوطين عرفت امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر عجزا متواصال ومتزايدا خلق الكثري من الضغوطات على عاتق الدولة اليت تعترب احملرك الرئيس :ملخص
 .2014 من خالل نفقاهتا العامة، خصوصا يف ظل حمدودية اإليرادات العامة بعد لرتاجع الكبري يف أسعار النفط بداية من منتصف سنة

جز فإن وبناء على حتليل هذا العجز، يربز جليا أنه عجز هيكلي أكثر من كونه عجزا ظرفيا. فعلى الرغم من إمكانية تطبيق آليات ملعاجلة هذا الع 
تمد يف ديناميكية منوه على ذلك لن يكون إال على املدى القصري وسرعان ما ستعاود امليزانية العامة تسجيل العجز مرة أخرى، ألن اإلقتصاد اجلزائري ال يع

لى درجة  كبرية من القطاع اخلاص بقدر ما يعتمد على القطاع العام. وعليه، فإن التوجه حنو تطبيق مجلة من اإلصالحات اهليكلية يف اإلقتصاد اجلزائري هي ع
يكون فيه القطاع اخلاص هو احملور الرئيسي الذي يرتكز عليه، ميكن ز امليزانية، ألنه يف حال الوصول إىل بناء اقتصاد حقيقي تنافسي جاألمهية ملعاجلة إشكالية ع

 عندها للدولة خفض نفقاهتا العامة دون أن يلحق ذلك ضرر مبسار النمو واإلزدهار االقتصادي.
 : امليزانية العامة، عحز امليزانية، اختالل ظريف، اختالل هيكلي، اقتصاد جزائريالكلمات اإلفتتاحية

 H6؛  JEL : H5تصنيف 
Abstract: The budget of the state in Algeria has been characterized by a continuous and increasing 
deficit which has created a lot of pressure on the state, which is considered the main engine of the 
national economy through its public expenditure, especially in light of limited public revenues after 
the significant decline in oil prices since the mid-2014. 
Based on an analysis of this deficit, it is clear that this deficit is structural in its nature more than it 
is cyclical. Although mechanisms can be put in place to address this deficit, this will only be in the 
short term and the general budget will soon be able to record the deficit again, Because the 
Algerian economy does not depend on the dynamics of its growth on the private sector as much as 
it depends on the public sector. The tendency to implement structural reforms in the Algerian 
economy is very important to address the problem of budget deficit in Algeria, because the creation 
of a real competitive economy in which the private sector is the main engine can ensure and push 
the state to reduce its public expenditure without harming the process of growth and economic 
prosperity. 
Keywords: public budget, budget deficit, cyclical budget, structural budget, Algerian economy 
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I-  : تمهيد  

حالة من اإلضطراب نتيجة ما سببه اإلخنفاض الكبري يف سعر النفط من تراجع يف  2014يعيش اإلقتصاد اجلزائري منذ منتصف سنة 
اليت وصلت إىل مستويات إيرادات اجلباية البرتولية ومن مث اإليرادات العامة، وهو ما خلق ضغطا على الدولة فيما يتعلق بتمويلها للنفقات العامة 

 قياسية غري مسبوقة.
ه إن توسع الدولة يف نفقاهتا العامة أدى إىل وصول اإلقتصاد الوطين إىل حالة من اإلدمان على النفقات العامة للدولة، ومن مث ويف ظل هذ

الركود نتيجة غياب القطاع اخلاص وعدم قدرته الضغوط فإن تراجع قدرة الدولة على متويل هذه النفقات يعين دخول اإلقتصاد الوطين يف حالة من 
 على الوصول إىل املكانة اليت تسمح له بأن يكون القاطرة الرئيسية واحملركة لعجلة النمو اإلقتصادي يف اإلقتصاد اجلزائري.
لوصول إىل حتليل دقيق هلذه إن إشكاية عجز امليزانية العامة باتت قضية جوهرية يف أزمة اإلقتصاد اجلزائري، ومن مث فإنه من الضروري ا

عاجلة اإلشكالية قصد التمكن من توضيح اآلليات اليت متكن من معاجلتها سواء على املدى القصري أو على املدى التوسط والطويل، ألنه ال ميكن م
ار اإلقتصادي يتطلب حالة استدامة ي على املدى الطويل الذي يعترب أساس اإلزدهدعجز امليزانية على املدى القصري وفقط حبكم أن النمو اإلقتصا

 مالية ايضا على املدى الطويل. وعلى هذا األساس، حناول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية التالية:
 ؟ فيما تتمثل إجراءات معاجلة عجز امليزانية يف اجلزائر على املدى القصري واملدى الطويل

 الورقة البحثية إىل ثالثة حماور رئيسية كما يلي:حيث مت يف هذا الصدد تقسيم 
 حتليل عجز امليزانية يف اإلقتصاد اجلزائري 

 التصحيح الظريف لعجز امليزانية يف اجلزائر 
 ح اهليكلي لعجز امليزانية يف اجلزائرتصحيال 

 

II- حتليل عجز امليزانية يف اإلقتصاد اجلزائري: 

نتيجة اإلرتفاع يف إيرادات اجلباية البرتولية اليت تشكل  2008و  2001فائضا متزايدا ما بني سنيت سجل رصيد امليزانية العامة يف اجلزائر 
والذي قابله ارتفاع أقل _يف ظل اإلرتفاع الذي سجلته أسعار النفذ كمذ بداية األلفية الثالثة_ من اإليرادات العامة للدولة  %65إىل  %55ما بني 

يف إيرادات اجلباية البرتولية الذي تسبب فيه احلاد نتيجة الرتاجع  2009ا الفائض حتول إىل عجز منذ سنة يف حجم النفقات العامة، لكن هذ
ستمر وكبري يف حجم النفقات العامة اليت مرتفاع ا، والذي قابلة 2008لتداعيات السلبية لألزمة املالية العاملية لسنة لنتيجة ك  نفطاخنفاض أسعار ال

يف توجه يعكس تعاظم دور الدولة يف االقتصاد اجلزائري يف ظل تراجع مسامهة القطاع اخلاص  األزمة املالية العاملية بوترية متصاعدةتزايدت منذ بداية 
 .فيه

 (: تطورات رصيد امليزانية يف اجلزائر01اجلدول)

 ()الوحدة: مليار دج                                                                   
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

رصيد 
 امليزانية

171 10,5 438,5 436 896,4 1150,6 456,8 906,9 713,1- 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
رصيد 
 امليزانية

178,2

- 
168,6

- 
710,9

- 
143,7

- 
1375,5

- 
2621,7

- 
2387,2

- 
1662,2

- 

 

     Source : (BA, 2005, 2009 et 2017.) 
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اإلستمرار يف املستوى متويل يضع الدولة أمام إشكالية كيفية  2009إن تسجيل رصيد ميزانية الدولة للقيمة السالبة باستمرار منذ سنة 
من اإليرادات العامة للدولة  %65إىل  %55سنوات، خصوصا وأن حوايل املرتفع لنفقاهتا العامة الذي دأب عليه اإلقتصاد الوطين ألكثر من مخس 

ارتفاع قيمة النفقات اجلارية املصدر الرئيسي للعجز يف  . وعلى صعيد آخر، يعتربمصدرها اجلباية البرتولية اليت تتميز قيمتها بالتطايرية وعدم اإلستقرار
وطين عكس النفقات الرأمسالية، وهو ما يزيد من األعباء على عاتق الدولة اليت تتحمل بذلك ال االقتصادنفقات غري انتاجية يف  وهيميزانية الدولة 

مليار  7389,3حوايل  2017عجزا يف امليزانية ال يساهم يف تطوير اإلنتاجية يف اإلقتصاد الوطين. إذ بلغت قيمة النفقات العامة اإلمجالية سنة 
مليار دينار قيمة النفقات العامة الرأمسالية. حيث أن النسبة األكرب يف  2631,5قات العامة اجلارية ومليار دينار قيمة النف 4797,8دينار، منها 

 BA, Rapport de la banque) .%48النفقات العامة اجلارية تركزت يف نفقات األشخاص املتمثلة يف األجور واملعاشات حبوايل 

d'Algerie, 2017, p. 112) 
 

 (: تطور موارد صندوق ضبط اإليرادات يف اجلزائر01الشكل )

 
(MF, 2018) 

 يف ظل عدم استقرار أسعار النفط أدى إىل استنزاف موارد صندوق ضبط اإليراداتو  ن استمرار اجلزائر يف سياسة التوسع يف اإلنفاق العامإ
فعلى الرغم من تزايد رصيد الصندوق منط إنشائه أين  ، 01_اليت يقتطع منها سنويا لتسوية العجز يف امليزانية_ كما يوضحه الشكل  2017سنة 

نتيجة لألزمة النفطية اليت أدت هلبوط  2014مليار دج إال أنه تراجع بشكل كبري جدا منذ سنة  5500حبوايل  2012بلغ أقصى قيمة له سنة 
دوالر وما نتج عن ذلك من تراجع يف إيرادات اجلباية البرتولية حتم على الدولة اللجوء القتطاع قيم مالية كبرية  35النفط حلدود  حاد يف أسعار

 لتمويل حجم النفقات العامة املرتفعة يف ظل استمرار الدولة يف تطبيق سياسة مالية توسعية بغض النظر عن اجتاه الدورة االقتصادية.
بعد عشرة سنوات  2012دوالر للربميل الواحد لريتفع سنة  20بـ 2003النفط الالزم لتوازن امليزانية العامة الذي قدر سنة وبالنظر لسعر 

و بالنظر لإلضطرابات يف السوق الدولية للنفط  ،2014دوالر للربميل الواحد سنة  136دوالر للربميل الواحد مث إىل مستوى  125إىل مستوى 
لإلخنفاض واستحالة وصوهلا إىل مستوى السعر التوازين للميزانية من جهة أخرى، فإن العجز املوازين يتوقع أن يستمر مما يتطلب  اليت تتجه باألسعار

فاستمرار  جهودا أكرب من طرف الدولة لتصحيح أوضاع املالية العامة ومن مث تعزيز اإلستقرار اإلقتصادي الداعم ملسار النمو على املدى الطويل.
يهدد مستقبل األجيال القادمة اليت لو استمر اخنفاض أسعار النفط مستقبال فإهنا ستتحمل تكاليف وأعباء تراجع اإليرادات وضرروة  يزانيةعجز امل

 (Andrew, 2014, p. 4)خفض النفقات بسبب اإلنفاق املبالغ فيه على األجيال احلالية. 
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III-  ريف لعجز امليزانية يف اجلزائرظالتصحيح ال: 

إن األثر السليب الستمرار عجز امليزانية يتطلب من الدولة التدخل من أجل فرض إجراءات سريعة ملعاجلته يف األجل القصري حىت تضمن 
 عي هلا آثار كبرية على استقرار الدولة ككل.استمراريتها يف توفري املتطلبات الرئيسية لإلقتصاد الوطين وجتنب الدخول يف حالة ال استقرار اجتما

 ميكن للدولة العمل على احلد من عجز امليزانية من خالل:
III- 1- :ختفيض النفقات العامة 

يعترب التوجه حنو ختفيض النفقات العامة خطوة رئيسية لتصحيح أوضاع املالية العامة يف اجلزائر بسبب ما وصلت إليه من مستويات كبرية 
 اجلزائري يف ديناميكيته تابعا بشكل شبه كامل للدولة، وهو ما ينبأ بتزايد االقتصادجدا دفعت إىل كرب حجم الدولة يف النشاط اإلقتصادي وجعلت 

حادة إذا ما اخنفضت النفقات العامة بشكل مفاجئ للمستويات اليت حتقق التوازن يف امليزانية واليت تقدر  اقتصادياحتمال التعرض حلالة الاستقرار 
 .2014بنصف قيمة للنفقات العامة عند سنة 

ار اإلقتصادي الداعم للنمو على املدى إنه ملن الواضح أن عملية خفض النفقات العامة للحد من عجز امليزانية قصد ضمان اإلستقر 
ما الطويل تصطدم بعائق تعرض اإلقتصاد اجلزائري الضطرابات حادة ناجتة عن اعتماده ألكثر من عشرية على النفقات العامة كمحرك أساسي، وهو 

تصحيح أوضاع املالية العامة من جهة يضع صناع قرار السياسة اإلقتصادية يف هذا الصدد أمام إشكالية حتمية التخفيض من النفقات العامة ل
سنة على مستويات كبرية من النفقات العامة   15والتكاليف السلبية للحد من النفقات العامة على منو النشاط اإلقتصادي الذي اعتاد طوال 

 كمحرك أساسي لديناميكيته، ومن مث فإنه يتوجب يف هذا اإلطار العمل على:
III-1-1-  الدعم والتحويالت:احلد من اإلنفاق على  

إن تزايد حجم اإلنفاق العام املوجه لدعم أسعار السلع والطاقة من جهة وتزايد حجم التحويالت اجلارية من جهة أخرى، حول اجلزائر 
ما تسبب يف  للربوز يف شكل "دولة راعية" تتكفل باإلنفاق على أفراد اجملتمع مبختلف مستوياهتم بدل العمل على توفري مناصب العمل هلم، وهو
م خصوصا يف بلوغ حجم النفقات العامة مستويات كبرية هتدد من خالهلا املقدرة املالية للدولة مستقبال، واليت من غري املمكن أن تستمر يف هذا الدع

ة منه ال تقتصر على ظل التقلبات اليت تشهدها أسعار النفط من جهة ويف ظل اآلثار السلبية هلذا الدعم من جهة أخرى، باعتبار أن اإلستفاد
 الفئات ضعيفة الدخل بقدر ما توجه للفئات مرتفعة الدخل األكثر استهالكا خصوصا الدعم املوجه ألسعار الطاقة.

 من إمجايل نفقات امليزانية العامة.  %27مليار دج مشكلة حوايل  1982.1بـ 2017ويف هذا اإلطار، قدرت التحويالت اجلارية سنة 
(BA ،Rapport de la banque d'Algerie ،2017)  مليون دوالر سنة  17يف حني بلغ حجم الدعم على الطاقة يف اجلزائر حلوايل

مليون  9.56. حيث قدر دعم الوقود بـحوايل 0.69من إمجايل الناتج الداخلي اخلام ومبتوسط معدل الدعم يقدر بـ  %10أي حوايل  2018
 (IEA, 2018)مليون دوالر كدعم للغاز.  3.95مليون دوالر، وحوايل  3.56دوالر، دعم الكهرباء حوايل 

ار احلد من النفقات اجلارية على مراجعة سياسة الدعم اإلجتماعي مبا يؤدي إىل تعزيز فعاليتها، إذ إنه من الضروري العمل أساسا يف إط
 يكون ذلك من خالل توجيهها الستهداف الفئات منخفضة الدخل املستحقة هلا ألن دعم أسعار الكهرباء واملاء والغاز الطبيعي والطاقة يصب يف

استهالكا هلا، زيادة على أن اخنفاض أسعار الطاقة يف اجلزائر بشكل كبري مقارنة بعديد الدول األخرى ومنها مصلحة طبقة األغنياء باعتبارها األكثر 
 اجملاورة دفع إىل تزايد عمليات هتريبه إىل تلك الدول ومن مث استفادهتا من الدعم احلكومي بطريقة غري مباشرة.

ي املنتهجة حاليا من قبل الدولة اجلزائرية هي سياسة غري فعالة هلا أثرين ومن هذا املنطلق فإنه من الواضح أن سياسة الدعم احلكوم
سلبيني: من جهة هي سياسة تتسبب يف عجز امليزانية العامة ومن جهة أخرى هي سياسة غري فعالة ال تقدم الدعم فعال ملن يستحقه ومن مث 

ة الدعم احلكومي مبا يتماشى وتطوير فعاليته ال بد أن يكون من خالل التوجه التسبب يف تبذير املال العام. وبالتايل فإن العمل على احلد من قيم
لنظام دعم حكومي نقدي مباشر، من خالل ختصيص مبالغ مالية ذات قيم متدرجة توجه مباشرة ملستحقيها بناء على إحصاءات وبيانات معينة 

 للفئات املعنية بالدعم.
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III-1-2- :احلد من التوظيف والزيادة يف األجور غري املرتبطني باإلنتاجية 
ة إن من أهم األسباب املسامهة يف ارتفاع حجم النفقات العامة هو اإلرتفاع يف كتلة األجور والرواتب يف القطاع العام، واليت تعزى من جه

أخرى إىل زيادة التوظيف يف القطاع العام يف إطار سياسة الدولة اإلجتماعية إىل الزيادة يف مستوياهتا نتيجة ضغوطات النقابات العمالية ومن جهة 
 اجية.للحد من البطالة، حيث يعترب كال التوجهني ذا تأثري سليب على اإلقتصاد الوطين باعتبار أهنما قراران ال عالقة هلما بالتطور يف اإلنت

ات واألصناف العمالية ترتب عنه عديد زيادات يف أجور العاملني بصورة فخضوع احلكومة للضغوطات اإلجتماعية الكثرية ملختلف الفئ 
نقابات ال ترتبط بالزيادة يف مستوى اإلنتاجية. حيث أن الدولة مطالبة بضبط شبكة األجور مبا يتوافق ومستويات اإلنتاجية دون اخلضوع لضغوط ال

من جهة وختل باستقرار النشاط اإلقتصادي من حيث توسيع الفجوة بني اجلانب احلقيقي العمالية واملطالبات برفع األجور اليت تثقل من عجز امليزانية 
اجلزائري  واجلانب النقدي. إذ أشار صندوق النقد الدويل إىل أن النمو يف مستوى األجر احلقيقي بصفة عامة يف القطاعني العام واخلاص يف اإلقتصاد

، وهو ما يعزى باألساس إىل الزيادات يف القطاع العام أكثر مقارنة بالقطاع اخلاص، ألن هذا 2006أخذ باإلنفصال عن مستوى اإلنتاجية منذ سنة 
عكس األخري يرتكز عموما على مفهوم الربح ومن مث فإن الزيادة يف األجور تكون على عالقة شبه قوية بالتطور يف مستوى اإلنتاجية، وذلك على 

فيه قائمة على اعتبارات إجتماعية وسياسية أكثر من تعلقها بتطور مستوى اإلنتاجية الذي يضعف أصال  القطاع العام الذي تكون الزيادة يف األجور
 يف القطاع العام الذي يتميز يف اإلقتصاد اجلزائري بغياب الرقابة وضعف الكفاءة يف التسيري.

 

 (: عالقة األجور احلقيقية يف القطاعني العام واخلاص مبستوى اإلنتاجية2الشكل)

 
(IMF, 2017, p. 46) 

كما مسح تعاظم مكانة القطاع العام يف اإلقتصاد اجلزائري وطغيان اجلانب اإلجتماعي للدولة يف النشاط اإلقتصادي على اجلانب 
نسمة وهي  1000مال يف القطاع العام لكل عا 113اإلقتصادي بارتفاع حجم التوظيف يف القطاع العام، إذ قدرت حصة التوظيف يف اجلزائر بـ

نسمة، حيث يشري صندوق النقد الدويل إىل أن  1000عامال يف القطاع العام لكل  70نسبة مرتفعة مقارنة باملتوسط الدويل الذي يشري إىل 
مقارنة مبستوى  %7.1يزانية العامة إىل ختفيض حجم التوظيف يف القطاع العام إىل املتوسط الدويل من شأنه ختفيض كتلة األجور والرواتب يف امل

يشري إىل النسبة الكبرية اليت تشكلها كتلة األجور من الناتج الداخلي خارج قطاع  3خصوصا وأن الشكل   ،2013الذي سجل سنة  11.5%
 (IMF, 2017, p. 16) .2016وسنة  2010احملروقات واليت ترتاوح يف حدود الثلث طوال الفرتة ما بني سنة 

 
 
 
 



 

 

 (256-246)ص ص آليات احلد من عجز امليزانية يف اجلزائر: دراسة حتليلية 

 

251 
 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي 

 

 (: تطور قيمة النفقات اجلارية يف امليزانية العامة للدولة3الشكل)

 كنسبة من الناتج احمللي خارج قطاع احملروقات  

 
Source : IMF: Algeria : staff report  for the 2017 Article IV consultation, N° 141, p 7. 

III-1-3-  :ترشيد اإلنفاق العام 
يتميز اإلنفاق العام يف اجلزائر بضعف الكفاءة نتيجة عدم الرشادة وغياب العقالنية يف تسيريه، حبيث يتجلى ذلك من خالل العالقة 

لكفاءة اإلنفاق العام  والذي يعترب املرآة العاكسة 5 كما يوضحه الشكل  *اإلجيابية ما بني حجم اإلستثمار العام وقيمة املعامل احلدي لرأس املال
حتسني نوعية البنية التحتية فيها مبا معناه أن اجلزائر ميكن هلا  0.76بـ نوعيالرأمسايل، واليت تقدر أيضا وفق سلم الكفاءة اإلستثمارية من اجلانب ال

مبا يعين  0.6مقارنة مع الدول املتقدمة بـ ، يف حني تقدر الفجوة املتعلقة بكفاءة االستثمار من اجلانب الكمي بنفس قيمة رأس املال %24 حبوايل
 كبنية حتتية إضافية بنفس احلجم من رأس املال يف ظل توافر إدارة ذات فعالية أكرب لالستثمارات العمومية.  %60أن اجلزائر ميكن هلا بناء 

ل على توجيهه حنو استثمارات منتجة بقدر ما تدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية مبا جينب تزايد العجز يف امليزانية ال يتطلب فقط العمإن 
دور كل من يتطلب أيضا وجود رقابة على تسيري املال العام لضمان كفاء أكرب يف تأثريه على النشاط اإلقتصادي، إذ يربز يف هذا الصدد أمهية تفعيل 

زيادة على ضرورة العمل لوضع اسرتاتيجيات قطاعية حمددة الربملان كهيئة رقابية على توجيه املال العام ومؤسسات أخرى رقابية كمجلس احملاسبة، 
 املعامل وواضحة األهداف مع ضبط الدراسات التقنية للمشروعات وتعزيز التنسيق بني خمتلف اجلهات املكلفة بإعداد وتنفيذ املشاريع.

 (: العالقة بني اإلستثمار العام واملعامل احلدي لرأس املال4الشكل)

 
(IMF, 2017, p. 15) 
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III- 2- :رفع اإليرادات العامة خارج قطاع احملروقات 
إن التوجه حنو رفع اإليرادات الضريبية من خالل العمل على الوصول إىل مستوى اإليرادات الضريبية املمكنة يكون من خالل توسيع 

 أمهها:حجم القاعدة الضريبية عرب إجراءات 

III- 2-1- :ترشيد قرارات اإلعفاء الضرييب 
إن تأثري خيار التوجه حنو ترشيد اإلعفاءات الضريبية باحلد منها يكون إجيابيا على النمو اإلقتصادي على عكس خيار التوجه لرفع 

وهو مستوى منخفض مقارنة  %2.7بـالذي تقدر قيمته  *معدالت الضريبة، حيث يكون أساسا بالرفع من الرسم على القيمة املضافة الفعلي
مليار دينار كمداخيل إضافية  600، و يتوقع صندوق النقد الدويل أن يسمح هذا اخليار بتوليد ما قيمته %9.5باملتوسط يف الدول النامية املقدر بـ

 (IMF, 2017, p. 11) للرسم على القيمة املضافة تساهم يف رفع القيمة اإلمجالية اإليرادات الضريبية.
III-2-2-  :تقليص حجم السوق املوازي 

من حجم اإلقتصاد اجلزائري، وهو ما يشري إىل ضياع قيمة كبرية من اإليرادات الضريبية لو   %60إىل  %55حيتل السوق املوازي حوايل 
دولة كانت هذه النسبة تشتغل ضمن السوق الرمسي يف اإلقتصاد الوطين وختضع للضريبة سواء بالنسبة للعمال أو بالنسبة للشركات، ومن مث فإن ال

احلد من حجم السوق املوازي وتشجيع العمال واملؤسسات على اإلخنراط يف السوق الرمسي وذلك أساسا من جمربة يف إطار الرفع من إيراداهتا الضريبية 
 خالل تنفيذ عديد اإلصالحات املتعلقة بسوق العمل وسوق السلع واخلدمات كما ذكرت سابقا. 

يبية قد يتحقق من خالل فرض الضريبة على امللكية وبالنظر إىل تركيبة املعدالت الضريبية يف اإلقتصاد اجلزائري فإن رفع اإليرادات الضر 
الت الضريبة املتعلقة باملنتجات الكمالية مرتفعة القيمة غري املوجودة بالكامل يف هيكل الضرائب يف النظام الضرييب اجلزائري، وكذا رفع مستوى معد

اليت تنخفض مرونة الطلب السعرية اخلاصة هبا، وهو ما قد يتطلب غري املباشرة املنخفضة مقارنة باملستويات الدولية، واليت تفرض على املنتجات 
 تطوير آليات تقييم ومسح وتسجيل عقارية شاملة متكن من تفعيل هذا التوجه إلصالح النظام الضرييب يف اإلقتصاد اجلزائري.

IV-  اهليكلي لعجز امليزانية يف اجلزائر تصحيحال: 
ميزانية الدولة بتلك اإلستمرارية وبذلك احلجم ليست مشكلة ظرفية وإمنا هي مشكلة هيكلية أي يربز جليا أن املشكلة الرئيسية يف عجز 

ميكن أن  أن عجز امليزانية هو عجز ناتج عن وجود اختالالت هيكلية يف اإلقتصاد اجلزائري، ومن مث فإن آليات معاجلة هذا العجز معاجلة حقيقية ال
 ميكن اإلستمرار يف اللجوء إىل التمويل غري التقليدي أو اللجوء إىل زيادة الضرائب أو اللجوء لرفع املعدالت تكون آليات ظرفية قصرية املدى، ألنه ال

نمو الضريبية على املدى املتوسط والطويل، مادامت الدولة مستمرة يف حتمل عبء متويل اإلقتصاد الوطين وحتريك عجلة اإلنتاج ودفع معدالت ال
 كانة ودور القطاع اخلاص يف اإلقتصاد الوطين.اإلقتصادي يف ظل تراجع م

إن عالج عجز امليزانية يف اجلزائر يتطلب تطبيق مجلة إصالحات هيكلية تساهم يف تفعيل وتعزيز مكانة القطاع اخلاص بالشكل الذي 
دور القطاع اخلاص يعين زيادة وتوسع  يسمح للدولة باحلد من نفقاهتا العامة من جهة، وزيادة إيراداهتا الضريبية من جهة أخرى، حبكم أن تطور

 القاعدة الضريبية مبا ينعكس إجيابا على إيرادات الدولة.
IV- 1- إصالح سوق السلع واخلدمات: 

إن أمهية نشاط املقاوالتية واإلستثمار يف خلق الثروة ومناصب العمل ومن مث التأسيس لقاعدة اقتصادية حقيقية لإلزدهار اإلقتصادي على 
ويل، يدفع إىل ضرورة العمل على أن يوىل لسوق السلع واخلدمات أمهية كبرية من حيث اإلجراءات العملية اليت تعزز من مرونته وحريته املدى الط

لتطور يف لكفاءة واواملنافسة بني املتعاملني فيه، مبا ميكن من خلق ديناميكية تطور يف اجلهاز اإلنتاجي احلقيقي احمللي تضفي عليه املزيد من املرونة وا
 اإلنتاجية.  

IV- 1-2-احلد من اللوائح التنظيمية: 
إن مجود وصرامة اللوائح التنظيمية يف سوق السلع واخلدمات يساهم يف التأثري السليب على مكانة القطاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي  

وزها يف كثر من بر ويقف عائقا أمام جهود تعزيز مكانته ودوره يف حتقيق اإلزدهار اإلقتصادي، باعتبار أن ذلك جيعلها تربز مبثابة قيود أمام املتعاملني أ
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ري مبيزة شكل آليات تنظيم ومحاية حقوق األطراف املتعاملة يف السوق. إذ يشري الواقع يف اإلقتصاد اجلزائري إىل أن جناح املؤسسة يرتبط بشكل كب
طه مبا متلكه من قدرات العالقات واإلتصاالت اليت متلكها مع خمتلف األطراف الفاعلة يف الدولة من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية أكرب من ارتبا

دائه مبا ومهارات وكفاءة يف نشاطها. وعلى هذا األساس فإن من أهم العوامل املساعدة على تعزيز املنافسة يف سوق السلع واخلدمات ومن مث تطوير أ
السلع واخلدمات يف إطار ما يسمى  ينعكس إجيابا يف خلق ديناميكية تطور يف اإلقتصاد الوطين، هو العمل على احلد من اللوائح التنظيمية يف سوق

 بـ"املقصلة اإلجرائية" قصد متكني ذوي املوهبة واألفكار املتطورة من تأسيس مؤسسات ومنشآت أعمال، إذ يشمل ذلك جانبني رئيسيني مها:
 _ تعزيز عملية الدخول إىل السوق؛ 
 _ تعزيز املنافسة بني املتعاملني املتواجدين يف السوق. 

IV- 2- بتكاردعم اإل: 
إن اإلبتكار هو حمرك النمو واإلزدهار اإلقتصادي يف العصر احلديث الذي حتول ملا يعرف بـ"اقتصاد املعرفة"، أين حتولت فيه املعرفة 

ن املعرفة سلعة واألفكار اجلديدة إىل املورد الرئيسي للعملية اإلنتاجية والذي ال ميكن الوصول إليه من جهة وإىل التميز فيه من جهة أخرى _باعتبار أ
 غري تزامحية وغري قابلة لإلستثناء_ إال من خالل التوجه حنو دعم اإلبتكار واإلستثمار فيه من خالل العمل على:

 _ تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا اإلتصال واملعلومات؛
 _ توفري الدعم املايل من طرف الدولة لتشجيع اإلبتكار؛

 واجلامعات وتسويق البحوث._ تعزيز التعاون بني املؤسسات 
 

IV- 3- تعزيز الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص: 
 يعترب التوجه حنو تعزيز عقود الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص من اآلليات اليت تؤثر من جهة على أداء سوق السلع واخلدمات من

حيث تطوير كفاءة البنية التحتية اليت ترتفع مقارنة بتويل القطاع العام لعملية إجنازها  حيث تعزيز دور القطاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي، ومن
نفقات وهي اليت تؤثر إجيابا على أداء القطاع اخلاص، كما تؤثر من جهة أخرى باإلجياب على أوضاع املالية العامة للدولة من حيث تقليص حجم ال

كذا جتنب إشكالية إعادة تقييم املشاريع وحاالت الفساد اليت تصاحب غالبا املشاريع العامة خصوصا مشاريع العامة الرأمسالية وتراكم عجز امليزانية، و 
 البنية التحتية الكربى.

IV- 4- تطوير القطاع املايل: 
وصا الصغرية يعترب احلصول على التمويل يف اإلقتصاد اجلزائري من أكثر العقبات اليت تواجه املؤسسات يف سوق السلع واخلدمات وخص

فري واملتوسطة منها، حيث يربز القطاع املايل _سواء القطاع املصريف أو سوق رأس املال_ يف حالة تراجع ال تسمح خبدمة اجلهاز اإلنتاجي وتو 
 (Lahreche, 2013, p. 15) متطلباته سواء من حيث حجم التمويل أو من حيث نوعيته.

أمهية تطوير القطاع املايل تكمن من كونه الركيزة األساسية اليت ينطلق منها النمو واإلزدهار اإلقتصادي على املدى الطويل، حيث إن 
ل املال يف ظ يسمح القطاع املايل سواء من خالل الوساطة املالية أو سوق رأس املال بتعبئة املدخرات وتوفري التمويل بالتكلفة األقل وكذا توجيه رأس

تقبلي وجود املنافسة حنو اإلستخدام األمثل له. وعليه فإن إصالح القطاع املايل يف اجلزائر يعترب ضرورة قصوى ومستعجلة يف إطار رسم خيار مس
 للسياسة اإلقتصادية باجلزائر يدعم من فرص النمو على املدى الطويل، يكون مرتكزا باألساس على:

 ات املالية يف اإلقتصاد الوطين؛_ زيادة عدد الفروع البنكية واملؤسس

 _ تعزيز حوكمة القطاع املصريف؛

 _ تفعيل دور سوق األوراق املالية يف اإلقتصاد الوطين.
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IV- 5- إصالح سوق العمل: 
إن أمهية العمل على تطبيق اإلصالحات يف سوق العمل هو أن ذلك يعترب عامال رئيسيا يف رفع إنتاجية عنصر العمل وحتسني معدل 

على املشاركة، حيث أن رفع انتاجية عنصر العمل يساهم يف زيادة الطلب على العمل ومن مث تراجع أكرب يف معدالت البطالة مبا يدفع من النمو 
 املدى الطويل.

IV- 5-1- إصالح اللوائح التنظيمية: 
( 2012تربز أمهية إصالح اللوائح التنظيمية يف سوق العمل يف اإلقتصاد اجلزائري حسب الدراسة اليت قام هبا "برينال فريديقو و آخرين")

، حيث أوضحت أن اإلرتفاع 2009-2002منها اجلزائر اليت كانت حمل دراسة خالل فرتة  2008-1985دولة خالل الفرتة  97واليت مشلت 
نقطة مئوية، وأن التأثري يكون أكرب يف حال   0,9سوق العمل بنقطة احنراف معيارية يساهم يف تراجع معدل البطالة يف املتوسط بـ يف مؤشر مرونة 

 (Lorenzo, 2012, p. 07)نقطة مئوية كاخنفاض يف معدل البطالة.  1,3سنوات حبيث يقدر بــ 5أخذ متوسط البيانات لفرتات متتد لــ 
( يف دراسته حول البطالة وسوق العمل يف اجلزائر إىل أن التحسن يف مؤشر مرونة سوق العمل بنقطة 2012كما أوضح "فريشوري") 

وائح احنراف معيارية ساهم يف اخنفاض معدل البطالة إمجاال بنقطة مئوية، خصوصا معدل البطالة لدى الشباب الذي يعترب أكثر تأثرا جبمود الل
ظيمية يف سوق التنظيمية اليت ال ختدم باألساس طاليب العمل الشباب واجلامعيني الذين ال حيوزون على اخلربة. حيث أنه على الرغم من أن اللوائح التن

العثور على وظيفة أو  العمل تؤدي لزيادة احتمال بقاء العاملني يف مناصب عملهم، إال أهنا تؤدي بالنسبة ملن هم يف حالة بطالة إىل احلد من فرص
 (Furceri, 2012, pp. 09-12)الدخول جمددا لسوق العمل. 

IV- 5-2-حتسني نوعية التعليم والتدريب: 
التعليم والتدريب هي تربز جتارب العديد من اقتصاديات العامل املتقدمة أن حتسني األنظمة املتعلقة بتكوين رأس املال البشري من حيث  

دمات من على درجة كبرية من األمهية يف التأثري إجيابا على مرونة وديناميكية سوق العمل، زيادة على تأثريات ذلك على ديناميكية سوق السلع واخل
الة املاهرة والتكنولوجيا اجلديدة. حيث خالل املسامهة إجيابا على تطور أنشطة املقاوالتية خصوصا فيما تعلق بظهور املشاريع املرتكزة على كثافة العم

 يكون ذلك من خالل:
 _ تطوير نظام التعليم و تعزيز اإلرتباط بني خمرجات نظام التعليم العايل والتكوين املهين مع متطلبات سوق العمل؛

 _ تفعيل دور مؤسسات سوق العمل.
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IIV- :خامتة 

اجلزائر عجزا متواصال ومتزايدا خلق الكثري من الضغوطات على عاتق الدولة اليت تعترب احملرك الرئيسي عرفت امليزانية العامة للدولة يف 
سنة لإلقتصاد الوطين من خالل نفقاهتا العامة، خصوصا يف ظل حمدودية اإليرادات العامة بعد لرتاجع الكبري يف أسعار النفط بداية من منتصف 

2014. 
ومن هذا املنطلق، فإنه وعلى الرغم من إمكانية ، ، يربز جليا أنه عجز هيكلي أكثر من كونه عجزا ظرفياوبناء على حتليل هذا العجز 

ن تطبيق آليات ملعاجلة هذا العجز فإن ذلك لن يكون إال على املدى القصري وسرعان ما ستعاود امليزانية العامة تسجيل العجز مرة أخرى، أل
ميكية منوه على القطاع اخلاص بقدر ما يعتمد على القطاع العام، وهو ما يفسر وصول النفقات العامة للدولة إىل اإلقتصاد اجلزائري ال يعتمد يف دينا

 ذلك املستوى غري املسبوق، ومن مث فإن الدولة ستجد نفسها غري قادرة على احلد من مستوى نفقاهتا حبكم أن ذلك سيدخل اإلقتصاد الوطين يف
 استقرار اإلجتماعي.حالة ركود تسبب حالة من الال

ء إن التوجه حنو تطبيق مجلة من اإلصالحات اهليكلية يف اإلقتصاد اجلزائري هي على درجة  كبرية من األمهية، ألنه يف حال الوصول إىل بنا
عامة دون أن يلحق ذلك اقتصاد حقيقي تنافسي يكون فيه القطاع اخلاص هو احملور الرئيسي الذي يرتكز عليه، ميكن عندها للدولة خفض نفقاهتا ال

ضرر مبسار النمو اإلقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى سيمكن ذلك من توسيع القاعدة الضريبية وبالتايل حتصيل مزيد من اإليرادات العامة 
 .للميزانية
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Public-private partnerships as an option to reduce public expenditures in 

Algeria and reduce levels of budget deficits  
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  alger3.dz-loukal.amel@univمييل: : اإلأمال شهرزاد لوكال *

 يتم أين موميالع التسيري من جديدا منطا تعكس فهي احلديثة، العمومية السياسات توجهات من اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة تعد :ملخص
 البنية يف االستثمار أصبح عليه و لصاحله، املرافق هذه ملكية عن الدولة تنازل دون لكن و العمومية املرافق مشاريع خمتلف إجناز متويل يف اخلاص القطاع إشراك
 النامية، و منها املتقدمة العامل، دول خمتلف يف واسعا نتشاراا التقنية هذه شهدت قد و. العام االنفاق يف زيادة دون يتم التقنية، هذه وفق الدولة، قبل من التحتية
 الالزمة اآلليات تبنت الدول هذه غرار على اجلزائر و اجملال، هذا يف االجنليزية التجربة حققته الذي الباهر النجاح بعد هذا و العامة موازينها يف عجزا تعاين اليت

 تفتحها عدم يعكس الذي األمر اخلاص، القطاع مع الشراكة عقود إبرام يف توسعها عدم هو الساعة حلد الح امل أن إال هبا، الشراكات من النوع هذا لتجسيد
 هذه تشهده مازالت و شهدته الذي املستمر و الكبري العجز من الرغم على هذا و العامة، موازنتها كاهل  تثقل اليت األعباء بعض حتمل يف إشراكه فكرة على
 .املوازنة

 اصقطاع عام و قطاع خشراكة نفقات عمومية،  ،وازينعجز م:  ملفتاحلكلمات اا
  JEL : H410; H500; H620تصنيف 

Abstract: The public-private partnership is one of the modern directions of public policy, as it 
reflects a new model of public management where the private sector is involved in the financing of 
various public service projects, but without the state transfer’s ownership of these facilities to him. 
As a result, state investment in infrastructure, using this technique, is achieved without an increase 
in public spending. This technique has been widely disseminated in the various countries of the 
world, which suffer from a deficit in their public budgets, especially after the remarkable success 
obtained by the English experience in this field, and Algeria, like all these countries, has adopted 
the mechanisms necessary to embody this type of partnership. However, what has been notable so 
far is that Algeria has not extended the conclusion of partnership contracts with the private sector, 
which reflects its lack of openness to the idea of involving this sector in some of the burdens that 
weigh on the public budget, and this despite the large and continuous deficit which he witnessed 
and which is still in the process of seeing this budget. 

Keywords: public budget deficit ; public expenditures ; public-private partnership ;  

Jel Classification Codes : H620 ; H500; H410   
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I-  : تمهيد  

 بدأ قد و السنوية، إيراداهتا عن نفقاهتا الرتفاع نظرا العامة ميزانيتها يف متتايل عجز من األخرية السنوات خالل اجلزائر عانت
 2012 إىل 2009 من السنوات عجوزات متويل مت فيما و البرتول، أسعار فا اخن بفعل 2014 سنة من ابتداء كثريا  العجز هذا يتعمق
 للسنوات املوازين العجز متويل فإن ،(اإليرادات ضبط صندوق) اجلزائر بنك لدى املودع املايل االدخار خمزون من اقتطاع أي إىل اللجوء دون
 خالل من 2017 لسنة املايل العجز من جزء متويل مت حني يف الصندوق، هذا قائم من اقتطاعات بواسطة مت 2016 إىل 2014 من

 غري التمويل خالل من تغطيته فتمت اآلخر اجلزء أما دينار، مليار 784 بـ املقدر و اإليرادات ضبط صندوق يف متواجد مبلغ آخر اقتطاع
 .اجلزائر بنك طرف من التقليدي

 أسعار تقلبات عن الناجتة اخلارجية لألزمات عرضة جعلها العامة يراداهتاإ يف البرتولية اجلباية على للجزائر الكبري االعتماد إن
  معضلة تواجه اجلزائر فإن املاضية، السنوات خالل بالكامل استنزافه مت اإليرادات ضبط صندوق أن باعتبار و العاملية، األسواق يف النفط
 من فيعد عليه و العمومية، امليزانية عجز مستويات بذلك معمقة ىاألخر  تلو سنة ترتفع فتأت ما اليت العمومية نفقاهتا لتغطية كبرية

 للدولة العامة املوازنة على العبء لتخفيف العمومية النفقات حجم ختفيض يف تساهم أن ميكن اليت املناسبة اآلليات إجياد الضروري
 و اخلاص، القطاع و العام القطاع بني الشراكة ل،املشك هلذا كحل  حاليا نفسها تفر  اليت اآلليات هذه أهم بني من لعل و اجلزائرية،
 :التالية األساسية اإلشكالية نطرح عليه

 يف العمومية النفقات حجم ختفيض يف املسامهة الشراكة هلذه ميكن كيف  و اخلاص؟ و العام القطاعني بني بالشراكة املقصود ما
 املوازين؟ العجز مستويات لتقليص اجلزائر

 .اخلصخصة أشكال من شكال اخلاص القطاع و العام القطاع بني راكةالش تعد -: الفرضيات
 األمر العام، إنفاقها ختفيض يف اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة لنموذج اجلزائر تبين يساهم أن ميكن -             

 .هبا املوازين العجز حجم لرتاجع سيؤدي الذي

 للجزائر ميكن مستدامة كآلية  اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة تقدمي يف سةالدرا هذه أمهية تكمن: الدارسة أمهية
 لتفادي العمومية املرافق متويل يف اخلاص القطاع إشراك مبدأ على ترتكز أهنا باعتبار هذا و املوازين، العجز حجم لتخفيض منها االستفادة
 .العام االنفاق

 تسليط كذا  و التحتية، البنية مشاريع خمتلف تنفيذمتويل  يف الشراكة دور إبراز يف راسةالد هذه أهداف تتمثل: الدراسة أهداف
 و عامة للدول املالية املوارد تناقص ظل يف العام لإلنفاق البديلة التمويلية املصادر أهم كأحد  جتعلها اليت اخلصائص أهم على الضوء
 .حاليا األخرية هذه تعيشها اليت االقتصادية للظروف بالنظر هذا و خاصة، للجزائر

 :التالية احملاور خالل من السابقة اإلشكالية على اإلجابة ستتم: الدراسة خطة

 اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة مفهوم: األول احملور -
  العمومية النفقات ختفيض يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة دور: الثاين احملور -
 .اجلزائر يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة واقع: الثالث احملور -
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I.1- اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة مفهوم 

 و العامة، السياسة جمال يف العاملي االقتصادي الفكر ارهاصات آخر اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة مفهوم يعد
 حاجاهتم إلشباع منها سعيا اجملتمع، ألفراد تقدميها على العامل دول مجيع حكومات تسهر اليت العامة اخلدمات صناعة جمال يف حتديدا
  1.االجتماعي و االقتصادي الرفاه معدالت رفع على العمل و منها

 حكومة أقرت حني بريطانيا، يف السبعينات سنوات ألواخر اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة ظهور بوادر تعود
 ،2الدولة ميزانية على العبء لتخفيف العامة املنشآت بتمويل اخلاص للقطاع للسماح أساسا هتدف جديدة سياسة" تاتشر رغريتما"

 أن إال اخلوصصة، عمليات خالل من فيها اخلاص القطاع إدراج ميكن ال اليت و الدولة على حكرا تعترب اليت احلساسة القطاعات يف خاصة
 و(. Private Finance Initiative) اخلاص التمويل مبادرة إطالق مع 1992 سنة إال تكن مل الشراكة هلذه الفعلية االنطالقة

 ال املثال سبيل على نذكر بتبنيها، ،النامية و منها املتقدمة العامل، يف الدول من العديد قامت بريطانيا، يف باهرا جناحا التقنية هذه لقاء إثر
 3.غريها و إسبانيا الربتغال، هولندا، إيطاليا، اليونان، أملانيا، فنلندا، إيرلندا، يكية،األمر  املتحدة الواليات: احلصر

 كثريا  ختتلف ال مضموهنا يف أهنا إال اخلاص و العام القطاع بني للشراكة اهليئات خمتلف طرف من املقدمة التعاريف تعددت لقد
 مشروع أو خدمة لتوفري عام قطاع و خاص طرف بني يربم األجل طويل عقد" هي الدويل البنك جمموعة فحسب البعض، بعضها عن
  4"األداء حسن مبعايري األتعاب فيه ترتبط و كبرية،  إدارية مسؤوليات و خماطر اخلاص القطاع مبوجبه يتحمل عام،

 اليت هبا املرتبطة خلدماتا و التحتية البنية أصول بتقدمي اخلاص القطاع فيها يقوم ترتيبات"  بأهنا فريى الدويل النقد صندوق أما
 االقتصادية، و االجتماعية التحتية البنية مشاريع من واسعة جمموعة يف الشراكات من النوع هذا جند و. احلكومة قبل من عادة تقدم كانت

 احلديدية السكك شبكات األنفاق، اجلسور، الطرق،  السجون، املدارس، املستشفيات، تشغيل و لبناء أساسي بشكل تستخدم لكنها و
  5".الصحي الصرف و املياه حمطات اجلوية، احلركة مراقبة أنظمة اخلفيفة،

 خالل من العامة اخلدمات و السلع توفري العام القطاع مبقتضاها يستطيع ترتيبات بأهنا ديب حلكومة املالية الدائرة تصفها حني يف
 السيناريوهات إىل يشري املفهوم فإن حتديد أكثر بشكل و مباشرة، يقةبطر  أي بنفسه يقدمها أن من بدال بتقدميها اخلاص للقطاع السماح
 6.العامة اخلدمات صيانة و تشغيل، بناء، تصميم، متويل، ختطيط، يف كبري  دور اخلاص للقطاع يكون مبقتضاها اليت

 إنشاء و العمومية املرافق يف احلديث التصرف آليات من تعد اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة آلية بأن القول ميكن إذن
 أو العمومية املرافق من مرفق شؤون تصريف مهمة تفويض على أساسا ترتكز حيث اخلدمات، جمال يف الضخمة األساسية البنية مشاريع
 7.عموميني أو خواص مستثمرين لفائدة العمومية السلطات قبل من عمومية أمالك استغالل

 بثالث العامة االستثمارات إلجناز التقليدية التمويل أساليب عن اخلاص و العام القطاعني بني الشراكات تتميز عليه، و
 8:هي رئيسية خصائص

 .اخلاص القطاع من األموال رؤوس تدفق طريق عن يكون االستثمارات هذه متويل و تنفيذ -

 .أنشأها اليت التحتية بالبىن املرتبطة للخدمات اخلاص القطاع تقدمي إلزامية -
 .اخلاص القطاع إىل احلكومة من املشاريع هذه تسيري و إنشاء عن النامجة خاطرامل نقل -
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 مع األمد طويل عقد يف احلكومة فيه تدخل الذي ذلك هو اخلاص و العام القطاعني بني للشراكة شيوعا األكثر الشكل لعل و
 التنسيق على اخلاص القطاع فقدرة العمومية، خلدماتا لتقدمي املطلوبة األصول تشغيل و متويل بناء، بتصميم، مبوجبه يقوم خاص، شريك
 و العام القطاع بني الشراكة عقود من األساسية املنفعة تعترب هبا، املرتبطة املخاطر و املراحل هذه إلدارة مبتكرة بأساليب و أفضل بشكل
 9.اخلاص

 مشاهبة تكون أن ميكن اليت املفاهيم بعض و اصاخل و العام القطاعني بني الشراكة عقود بني التمييز هنا جدا املهم من يعد و
 .عنها اللبس إلزالة هذا و اخلوصصة، و العمومية الصفقات مثل اجلزئيات بعض يف هلا

 العمومي للدين باللجوء التمويل مث التصميم الدراسات، مبهام مبوجبها العمومية السلطة تتكفل العمومية الصفقات خيص ففيما
 أو املركزية الوكاالت إلحدى باإلدارة التعهد يتم حني يف اخلاص، للقطاع فقط القاعدي اهليكل إجناز مهمة متنح ما غالبا و الضرائب، أو

 هبذه للتكفل املدى طويل عقدا معه توقع إذ املهام، هذه كل  اخلاص للقطاع العمومية السلطة فتفو  الشراكة حالة يف أما العمومية،
  10.صيانته و إدارته املشروع، بتمويل يقوم هنا اخلاص فاملتعامل العمومية، اخلدمة

 أن يف أساسا تكمن أهنا القول فيمكن اخلصخصة، و اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة عملية  بني االختالف أوجه عن أما
 تؤول حبيث البيع، خالل من هنائي بشكل اخلاص القطاع لصاحل أصوهلا عن جزئيا أو كليا  بالتخلي تقوم اخلصخصة خالل من احلكومة
 اإلدارة، البناء، عملية يف مبسئولياته الشراكة عملية يف اخلاص القطاع يقوم حني يف مايل، عائد مقابل بالنهاية اخلاص للقطاع امللكية

 حتتف  فيما تجارية،ال املخاطر حتمله إىل باإلضافة احلكومة، مع عليها االتفاق يتم اليت األمور من غريها و الصيانة اخلدمة، تقدمي التشغيل،
  11.األصول مبلكية الدولة

 هذه حدود ملعرفة و اخلاص، القطاع يتوالها أن ميكن اليت املهام على اخلاص و العام القطاعني بني التعاقد شكل يتوقف و
 للمشروع، مساليةالرأ األصول متويل -2 املشروع، تصميم -1: مهام أربع إىل الشراكة مشروع يقسم إطار األدبيات بعض تضع الشراكة

 القطاع يتوالها سوف اليت املهام تلك من أي حتدد أن للحكومة ميكن عليه و. املشروع صيانة و تشغيل -4 املشروع، تشييد و بناء -3
 يف كبريا  رواجا القت اليت الشراكة أشكال أهم لعل و ،12الشراكة أشكال من شكال متثل بينهما تعاقدية صورة مبقتضاها لتنشأ اخلاص

 :املوايل اجلدول يف ذكرها اآليت تلك العامل، دول تلفخم

 اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة أشكال أهم(: 1) رقم اجلدول

 أمثلة عن جماالت تطبيقه مزاياه و عيوبه مضمونه نوع العقد
عقد 

 االمتياز
تقوم احلكومة مبوجب هذا العقد مبنح 
الشريك من القطاع اخلاص حقوق تصميم، 
متويل، إجناز و صيانة مشروع عام يف خمتلف 
جماالت البنية التحتية ملدة ترتاوح ما بني 

سنة، و بعد انقضاء هذه املدة  25-35
تعود ملكية األصول للقطاع العام، باملقابل 
حيصل صاحب االمتياز على إيرادات 

 وخدمة التشغيل تضمن له تغطية نفقات

متياز يبقى املسؤول عن صاحب اال
النفقات الرأمسالية و االستثمارات 
 مما خيفف األعباء املالية عن الدولة 

طبقت يف األرجنتني يف جمال 
النقل و املواصالت )السكك 

 احلديدية(
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 استثماراته استهالك و الديون
عقود 
 اإلدارة

يتم من خالل هذا العقد منح حقوق 
تشغيل مؤسسة عمومية لشركة خاصة على 

ة عمومية، و أن تبقى ملكية هذه املؤسس
 على رسوم اخلاصة الشركة يف حني حتصل

 احلكومية املؤسسة تبقي خدماهتا، مقابل
التشغيل  نفقات عن املسئولة هي

 بني العقود هذه مدة ترتاوح واالستثمار.
 سنوات مخس إىل ثالث

من مزاياه حل مشكل القصور 
االداري يف املؤسسات العمومية و 
ذلك باحلصول على أحسن 

الدارية مع إمكانية اخلربات ا
التحكم يف نطاق و استخدام هذه 
اخلربات، و هذا مع احتفاظ الدولة 

 بامللكية.
أما أهم عيوبه فتتمثل يف حتمل 
الدولة كل اخلسائر النامجة عن 

 عمليات الشركة

ظهر جناح هذه العقود يف 
عدد من القطاعات يف دول 
عديدة، ففي لبنان مثال 
طبقت عقود اإلدارة يف ثالث 
مشروعات هي مجع 
النفايات، تشغيل و إدارة 
حمرق النفايات و مصنع 
معاجلة النفايات، و يف غينيا 
بيساو استخدمت هذه 
الطريقة يف قطاع الكهرباء 

عندما طلبت  1986عام 
الدولة مساعدة فنية من 
فرنسا لتطوير هذا القطاع، و  
كانت النتيجة زيادة يف 
الطاقة الكهربائية و حتسني 

التشغيل و الكفاءة يف أداء 
 املالية

عقود 
 اإلجيار

 مالكة– احلكومة خالله من متنح عقد
 استخدام حق خاصة إىل شركة -األصل
 يتم لفرتة باألرباح واالحتفاظ األصل هذا

و  6بني  ما عادة عليها و ترتاوح االتفاق
 اخلاصة الشركة تقوم أن مقابل سنوات 10
 ملتتح أن على عليه، املتفق اإلجيار بدفع
 بعكس- التجارية املخاطر اخلاصة الشركة
 ختفيض على مما حيفزها – اإلدارة عقود
 وتبقى األصول، قيمة على واحلفاظ نفقاهتا
 الثابتة عن االستثمارات مسئولة الدولة
 الديون وخدمة

التشغيل  لنفقات املزايا: توفري الدولة
 واحلصول امللكية، عن التنازل بدون
 ر التع دون سنوي دخل على

 وقف إىل ملخاطر السوق، إضافة
 املالية و التحويالت الدعم

 املهارات إدخال و األخرى،
 مما املتطورة اإلدارية و التكنولوجية

 أصول استخدام كفاءة  من يزيد
 .الشركة

طبقت عقود االجيار يف 
تايالند يف قطاع السكك 
احلديدية أين جنحت التجربة 
يف استقطاب عدد كبري من 

بحت تدر الركاب و أص
أرباحا كبرية. أما يف كوت 
ديفوار فقد استخدمت يف 
قطاع الكهرباء حيث حتسنت 
إيرادات قطاع الكهرباء و 
الصيانة بفضل إدخال 
تقنيات حديثة يف التشغيل مما 
أدى إىل زيادة الطاقة 
الكهربائية و تطوير اخلدمة،  
كما استخدم هذا النوع من 
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العقود على نطاق واسع يف 
ه يف فرنسا، اسبانيا، قطاع امليا

غينيا، مجهورية التشيك و 
 السنغال.

عقود 
 اخلدمة

 هيئة بني تتم للطرفني، و هي عقود ملزمة
 الالزمة الصالحيات هلا يكون حكومية
 اخلاص، أين القطاع من أكثر أو وشركة
 اخلدمات بعض بتقدمي هذه األخرية تقوم
 عليها االتفاق يتم اليت

 فيها افسةعنصر املن املزايا: وجود
 أو شريك مع التعاقد خالل من
 اخلاص، مما يؤدي القطاع من أكثر

هذا األخري  من خربة لالستفادة
الشيء  الفنية، الناحية من خاصة

 كبرية  كفاءة  الذي يساهم يف حتقيق
 و األداء التشغيل يف

العيوب: تظل أعباء التشغيل و 
الصيانة على عاتق القطاع العام،  

ستثمارات كما تظل مسؤولية اال
الرأمسالية و املخاطر التجارية 
املرتبطة بتشغيل املرفق ملقاة 
 بكاملها على عاتق القطاع العام

استعمل هذا النوع من العقود 
على نطاق واسع يف دول 
عديدة مثل ماليزيا، اهلند و 
الشيلي، و هذا خاصة يف 

 حتصيل العدادات، جمال قراءة
 و إحالل صيانة، الفواتري،
 الشرب مياه كاتشب جتديد
 الصرف مياه رفع حمطات و

 وغريها الصحي

البناء و 
التشغيل و 

نقل 
امللكية 

(BOT) 

 مرفق اخلاص ببناء القطاع من الشريك يقوم
 و من املتفق عليها، املواصفات حسب عام
 ملدة اخلدمة املرتبطة هبذا املرفق تقدمي مث

 يقوم املدة هذه انتهاء عند و زمنية حمددة،
هذا  بتحويل اخلاص القطاع نالشريك م

 هذه و خالل. احلكومية إىل اجلهة املرفق
 اخلاص القطاع من يقوم الشريك العملية
 تكون و هلذا جزئيا، أو املشروع كليا بتمويل
 املستثمر لتمكني عادة طويلة العقد مدة

 تتناسب أرباح و حتقيق عوائد من اخلاص
 خالل من االستثمار، و ذلك حجم مع

 املستفيدين بتحصيلها من يقوم يتال الرسوم
 .يقدمها اليت اخلدمة من

البناء، التشغيل و  خماطر حيول
 إضافة القطاع اخلاص، إىل اإلدارة
 يف االستفادة احلكومة يفيد أنه إىل
و  إدارة يف اخلاص القطاع خربة من

 نقل و يف صيانة املشروعات
 يعد أنه كما  املتقدمة، التكنولوجيا

جذب  عوامل من عامالا 
 و األجنبية الوطنية االستثمارات

 األعمال لضخامة و ذلك الكربى
 هذا األسلوب فيها يستخدم اليت

سنة  BOTمت تطبيق نظام 
لتنفيذ النفق الذي  1984

 يربط بني فرنسا و بريطانيا

و  البناء
و  التملك

 احلكومية أجهزهتا إحدى أو منح الدولة
 أحد إقامة يف احلق لقطاع اخلاصا مستثمر

 مثل أسلوب األسلوب هذا ميتاز

BOT و البناء بتحويل خماطر 
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و  التشغيل
 نقل

 امللكية

(BOOT)  

 نفقته على و متويله اخلدمية املشروعات
و  املشروع أصوله و تشغيل و متلك اخلاصة
 اخلدمة تقدمي مقابل و حتصيل صيانته
 فائض ربح و حتقيق التمويل أعباء لسداد
 أن على عليها متفق زمنية ملدة مناسب
 هناية يف للدولة املشروع أصول ملكية تؤول
 األسلوب هذا الزمنية، و خيتلف لفرتةتلك ا
 نظام يعترب حيث  BOT أسلوب عن

BOOT  املشروعات لنظام تطبيقا بارزا 
 تكون حيث العامة، املنفعة ذات اخلاصة
 خالصة مدة املشروع خالل األصول ملكية
 يتحقق ال الذي األمر هو و اخلاص للقطاع

 .اإلشارة إليها السابق العقود أنواع يف

 إىل القطاع اإلدارة التشغيل و
فإن  ذلك إىل اخلاص باإلضافة

 التمويل تقع و االستثمار خماطر
 بكاملها، القطاع اخلاص عاتق على

إال أن ما يعيبه هو عدم خضوع 
التشغيل و  مدة خالل املشروع
 أو العامة هليمنة السلطة الصيانة
 خضع و إن احلكومية اإلدارة
 لرقابتها

 و الشريعة كلية  جملة .املستدامة التنمية لتحقيق كآداة  اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة. اجلمل سامل حممد مصطفى هشام - : على باالعتماد الباحثة إعداد من: املصدر        
 1718-1716 ص ص. طنطا. الرابع اجلزء. الثالثون و احلادي العدد. القانون

 : اخلط على . الرابط16-11 ص املالية. ص و االقتصادية الدراسات إدارة .اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة. (2010).ديب حلكومة املالية دائرة -
ublications/Pages/Studies.aspxsa/p-https://www.dof.gov.ae/ar08/02/2019 :االطالع . تاريخ  

I.2- العمومية النفقات ختفيض يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة دور 

 ألدوار جديد توزيع من تعكسه ملا نظرا احلديثة، العمومية السياسات توجهات من اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة تعترب
 اجلديد النمط هذا حنو احلكومات لتوجه أدت اليت األسباب أهم من لعل و العمومية، اخلدمات تقدمي يف اخلاص القطاع و العام القطاع
 كالطاقة،  القطاعات خمتلف يف التحتية البنية مشاريع على املتزايد الطلب لتلبية الالزم بالتمويل الدول تزويد على الكبرية قدرهتا التسيري، من

 .العام االنفاق يف لزيادة هذا يؤدي أن بدون غريها، و الصحة الت،االتصا النقل،

 هذه على اإلنفاق أعباء العامة املوازنة لتحمل التحتية البنية مشاريع على احلكومي االستثماري االنفاق يؤدي حني يف بالفعل،
 و املنح إىل باإلضافة  اخلارجية و الداخلية القرو  و العامة اإليرادات قبل من تغذيته يتم الذي الرأمسالية، النفقات بند من املشاريع

 هذا و العام، باإلنفاق الدولة تقوم أن دون التحتية البنية يف باالستثمار اخلاص املتعامل مع شراكة يف الدخول يسمح اخلارجية، املساعدات
 عنها، نيابة للدولة العامة املرافق تأهيل إعادة و يانةص إدارة، إنشاء، مشاريع بتمويل يقوم الصيغة هذه إطار يف اخلاص الشريك أن باعتبار
  13.للدولة ملكيتها و العمومي بطابعها املرافق هذه احتفاظ مع

 الرئيسية األنشطة متثل اليت و الدولة، قبل من املسطرة العمومية املرافق مشاريع خمتلف إجناز إمكانية الشراكة خيار يوفر عليه و
 الدخول أن كما  املرافق، هذه ملكية عن التنازل دون هذا و اخلاص، املال رأس تدفق استغالل خالل من نيها،مواط اجتاه هبا تقوم اليت

 أن حيث االقتصادية، التنمية يف للمسامهة األخري هذا حتفيز على كثريا  سيساعد اخلاص القطاع مع شراكات يف احلكومية للجهات املتزايد
 مرحلة إىل الدراسة إعداد مرحلة من أي هنايته، إىل بدايته من للمشروع اخلاص الشريك زإجنا على تنص اليت الشراكات هذه مثل

https://www.dof.gov.ae/ar-sa/publications/Pages/Studies.aspx
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 األمر ،14التقليدي الشراء نظام تتعدى مهنية خربة كسب  كذا  و أنشطته تنويع و لإلبداع اخلاص للقطاع حقيقية فرص توفر االستغالل،
 .نفقاهتا الخنفا  سيؤدي الذي الدولة دور عتراج مقابل التنمية لقيادة اخلاص القطاع لتوجيه سيؤدي الذي

 القطاع بني الشراكة لعقود اإلجيابية اآلثار على الكندي بالربملان املوارد و التحية البىن و الصناعات لدائرة تقرير أكد لقد و
 املديونية تقليص يف سامهت ريعاملشا يف اخلاص للقطاع املالية املشاركة بأن أقر حيث العمومية، النفقات على اخلاص القطاع و العمومي
 15.أخرى ألبواب العام االنفاق توجيه إعادة يف كثريا  ساعد الذي األمر امليزانية يف العجز و العمومية

 على الضغط لتخفيف الشراكات من النوع هذا لتبين النامية، و منها املتقدمة العامل، يف الدول من العديد توجهت عليه و
 :املوايل اجلدول يوضحه كما  متفاوتة بدرجات هذا و املالية موازينها

 العامل دول من عدد يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة مشاريع قيمة و عدد: (2) رقم اجلدول

 القيمة االمجالية للمشاريع عدد املشاريع  البلد  القيمة االمجالية للمشاريع عدد املشاريع  البلد
 مليون دوالر 711,00 226 768 1 الصني دوالرمليون  813,00 416 994 الربازيل
 مليون دوالر 848,00 144 238 تركيا مليون دوالر 534,00  270 087 1 اهلند

 مليار أورو 160 1036 بريطانيا مليون دوالر 283,00 89 336 املكسيك

 مليار دوالر كندي 139 288 كندا مليون دوالر 532,00 67 141 أندونيسيا
 مليون دوالر 129,00 79 365 روسيا مليون دوالر 387,00 52 124 ماليزيا

 مليار أورو 38,5 198 فرنسا مليون دوالر 251,00 21 29 املغرب
 مليار أورو 35,2 162 إسبانيا مليون دوالر 127,00 12 53 نيجرييا
 مليون دوالر 542,00 26 121 جنوب افريقيا مليون دوالر 563,00 10 46 األردن

 مليار أورو 16,1 125 أملانيا مليون دوالر 829,00 9 53 صرم
Source : établi par la chercheuse sur la base des données des sites internet suivants  : 

- World bank : https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/  

- European investment bank : https://data.eib.org/epec  

- The Canadian council for public-private partnerships : http://www.p3spectrum.ca/  
 و املتقدمة الدول يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة مشاريع متثلها اليت اهلامة املبالغ السابق اجلدول لخال من نالح           
 النموذج هذا لنجاح نظرا و املشاريع، هذه إلجناز الدولة خزينة من إنفاقها جتنب مت أموال اعتبارها ميكن اليت و الدوالرات مباليري املقدرة
 لإلنفاق للجوء االضطرار بدون العمومية اخلدمات من سكاهنا احتياجات خمتلف لتلبية بتبنيه النامية الدول من عديدال قامت الدول، هبذه
 ندرج هبا الشراكات من النوع هذا استخدام مت اليت القطاعات ملعرفة و حنوه، بقوة توجهتا اللتني اهلند و الربازيل غرار على هذا و العام

 :املوايل الشكل

https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/
https://data.eib.org/epec
http://www.p3spectrum.ca/
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Source : établi par la chercheuse sur la base des données des sites internet suivants  : 

- World bank : https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/  

- European investment bank : https://data.eib.org/epec 

يظهر لنا من خالل الشكل السابق بأن الدول النامية، يف جمملها، توجهت بالدرجة األوىل من خالل مشاريع الشراكة بني 
القطاعني العام و اخلاص جملاالت الكهرباء، الطرق و كذا املياه و الصرف الصحي، و اليت تعترب بالنسبة إليها من بني أوجه االنفاق 

ليت ميكن للقطاع اخلاص املسامهة يف إجنازها، و هذا بدون أن يكون هناك تغري كبري يف أسعار تقدمي اخلدمات العمومي املرتفعة التكلفة ا
نقل العمومية املرتبطة هبا، يف حني نالح  بأن الدول األوروبية املتقدمة قامت بتوجيه هذه املشاريع حنو جماالت أخرى كالصحة، التعليم، ال

ة هلا أهم أوجه االنفاق العمومي ذات التكاليف املرتفعة، و يعود عدم توجه الدول النامية هلذا النوع من اجملاالت و البيئة و اليت متثل بالنسب
و هذا  خاصة الصحة و التعليم، رغم إثقاهلما الكبري لكاهل املوازنة العامة هلا، لسياسة هذه الدول إلبقائهما يف متناول مجيع أفراد اجملتمع،

الصحة و التعليم يف أغلب الدول النامية تقدم بصفة جمانية و أن جتربة الدول املتقدمة يف هاذين اجملالني أثبتت أن باعتبار أن خدمات 
 إدخال الشراكة مع القطاع اخلاص عليهما يؤدي لرفع أسعار تقدمي اخلدمات املرتبطة هبما.

تستخدم يف عديد اجملاالت لتخفيف الضغط على  و عليه، ميكن القول بأن الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص ميكن أن 
 املوازنة العامة للدولة، و على الدول حتديد املشاريع اليت ميكن أن تكون حمل شراكة وفقا خلطط و توجهات السياسة العامة هبا.

 16:ري ما يليجيب على احلكومات احلرص على توف العام و اخلاص الدور املنتظر منها، الشراكة بني القطاعنيو لكي تؤدي 

تتعر  مشاريع الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص جملموعة خمتلفة من املخاطر جيب أن  حتويل املخاطر إىل القطاع اخلاص:  -
و عليه فإن النقل الكايف للمخاطر من احلكومة إىل القطاع اخلاص  حتول للطرف الذي يستطيع أن يتحملها و يديرها بفاعلية،

https://ppi.worldbank.org/en/snapshots/country/
https://data.eib.org/epec
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، و لعل من بني أهم املخاطر اليت ميكن ملنفعة الكاملة من تدفق رأس املال اخلاص وتغيري مسئولية اإلدارةضروري للحصول على ا
 نقلها للقطاع اخلاص ما يلي:

 خماطر البناء: و ترتبط عادة باملشاكل املتعلقة بالتصميم، جتاوزات التكلفة األولية للبناء، تأخر أجال التنفيذ؛ 

 لتغري يف أسعار الفائدة، أسعار الصرف و خمتلف العوامل األخرى اليت تؤثر على تكاليف متويل املخاطر املالية: ترتبط با
 املشروع؛ 

 خماطر الفعالية: و تتعلق مبدى استمرارية تقدمي اخلدمة و كذا درجة جودهتا ؛ 

  خماطر الطلب : و ترتبط مبدى استمرارية احلاجة لتقدمي تلك اخلدمات ؛ 

 ة: ترتبط بسعر السوق املستقبلي لألصل )املرفق العام(..خماطر القيمة املستقبلي  

 توفري نظم قانونية حتمي مصاحل املستهلك يف ظل حتقيق القطاع اخلاص ألرباح احتكارية. -

إجياد إطار مؤسسي مناسب يوفر الضمانات الالزمة للقطاع اخلاص للخو  يف مثل هذه العقود خاصة ما تعلق بإيفاء احلكومة  -
 و هذا نظرا ألن هذا النوع من العقود ميتد يف الغالب لسنوات عديدة تتعاقب خالهلا العديد من احلكومات. بالتزاماهتا،

جيب على احلكومة تطوير قدراهتا التقنية إلدارة مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص بفعالية، للقيام بعمليات تقييم معمق هلا و   -
 قتصادية للبلد. كذا للسهر على تناسقها مع أهداف السياسة اال

إذا كانت احلكومة قادرة على حتديد نوعية اخلدمات اليت تريد أن يقدمها القطاع اخلاص بدقة و  قابلية قياس نوعية اخلدمات: -
استطاعت ترمجتها إىل مؤشرات خمرجات قابلة للقياس )كجودة مستوى اخلدمة، معدالت أو عدد مرات تقدمي اخلدمة، سرعة 

و كلما كانت  اخلدمة(، حينئذ ميكنها الدخول يف عقد مع القطاع اخلاص يربط مدفوعات اخلدمة بنوعيتها.االستجابة يف تقدمي 
شروط العقد أقل وضوحا، زادت خماطر إعادة التفاو  على العقد أثناء تنفيذه و اليت عادة ما تكون مكلفة جدا بالنسبة 

 للحكومة.

ديد خصائص املشروع ميكن أن تستغله بعض املؤسسات اخلاصة كنقطة الدقة يف حتديد خصائص املشروع: عدم الدقة يف حت -
ضعف و تعتمد عليه لتقدمي عرو  مغرية و لكن عندما يتم اختيارها و تبدأ يف إجناز املشروع تطالب بإعادة التفاو  لرتفع من 

 تكلفة املشروع و هو ما يسمى "باسرتاتيجية السطو".

 
I.3- اجلزائر يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة واقع 

 سنوات يف هبا القيام مت اليت االقتصادية لإلصالحات كنتيجة  اجلزائر يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة عقود ظهرت
 أوجه ملختلف الدولة احتكار على املرتكز االشرتاكي النظام من لالنتقال باألساس هتدف كانت  اليت و املاضي، القرن من التسعينات
 االنتقال هذا تكريس جاء قد و االقتصادي، النشاط يف اخلاص القطاع دور تفعيل على املبين السوق اقتصاد لنظام االقتصادي، النشاط
 االقتصادية االستثمارات بتوجيه املتعلق 1988   جويليه 12 يف املؤرخ 25-88  رقم القانون أمهها القوانني من جمموعة خالل من

 الدولة الحتكار حدا وضع الذي القر  و بالنقد املتعلق 1990 أفريل 14 يف املؤرخ 10-90 رقم القانون ذاك  و الوطنية، اخلاصة
 األجنيب االستثمار حرية مبدأ أيضا كرس  كما  املعاملة، لنفس ختضع اخلاصة أو العمومية اجلزائرية املؤسسات مبوجبه أصبحت و لالقتصاد،

  17.القطاعات كل  يف
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 من هذا و اخلاص، و العام القطاعني بني شراكة عقود بإقامة تسمح اليت القوانني من العديد إصدار مت اتالتغري  هذه ظل يف و
 القانونية النصوص أهم بني من لعل و التأجري، أو االمتياز عقود طريق عن سواء العمومي املرفق استغالل حق اخلاص املتعامل منح خالل
  18:يلي ما العمومي املرفق تفويض كرست  اليت

 إمكانية فيه جييز الذي و الالسلكية، و السلكية املواصالت و بالربيد املتعلقة العامة القواعد حيدد الذي 03-2000 رقم القانون 
 .االتصاالت خدمات توفري و الالسلكية و السلكية املواصالت منشآت أو عمومية شبكات استغالل

 املائية املوارد استغالل أحكام املشرع فيه يرسي الذي و ملرافق،ا أهم من يعد الذي باملياه، املتعلق 12-05 القانون. 

 الكهرباء و الغاز توزيع امتياز منح جييز الذي القنوات، بواسطة الغاز توزيع و بالكهرباء املتعلق 01-02 رقم القانون. 

 السريعة الطرق امتيازات مبنح املتعلق 308-96 رقم التنفيذي املرسوم  

 املدين بالطريان املتعلقة العامة للقواعد احملدد 06-98 رقم القانون 

 تسيريها أو/و املسافرين معاملة و الستقبال القاعدية املنشآت إجناز بامتياز املتعلقة للشروط احملدد 417-04 رقم التنفيذي املرسوم. 

 فياتهكي  و البحري النقل خدمات الستغالل االمتياز منح لشروط احملدد 57-08 رقم التنفيذي املرسوم. 

 2019-1990 الفرتة خالل اجلزائر يف اخلاص و العام القطاعني بني شراكة عقد 29 إبرام مت القوانني هذه إصدار إثر على و
  19:ذكرها اآليت النشاط أوجه على موزعة هي و أمريكي، دوالر مليون 9186,01 بـ تقدر بقيمة

 يلي فيما نذكرها أمريكي، دوالر مليون 2492,30 بـ تقدر ةإمجالي بقيمة عقود 5 إبرام مت الكهربائية الطاقة جمال يف: 
 .أمريكي دوالر مليون 562 قدره مببلغ 2004 سنة يف إبرامه مت الذي سكيكدة كهرباء  شركة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 400 قدره مببلغ 2005 سنة يف( قطرية شركة) كهرماء  شركة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 1150 قدره مببلغ 2006 سنة يف النوس حجرة كهرباء  شركة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 350 قدره مببلغ 2009 سنة يف الشمسية للطاقة رمل حاسي مصنع عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 30,30 قدره مببلغ 2012 سنة يف( أدرار والية) كابرتن  مبنطقة الرياح طاقة مزرعة عقد •

 يلي فيما نذكرمها أمريكي، دوالر مليون 834 بـ تقدر إمجالية بقيمة عقدين إبرام مت تصاالتاال و املعلومات تكنولوجيا جمال يف: 

 مليون 465 قدره مببلغ 2005 سنة Consortium Algérien des Télécommunications مؤسسة عقد •
 .أمريكي دوالر

 .أمريكي دوالر مليون 369 قدره مببلغ 2001 سنة Djezzy GSM مؤسسة عقد •

 يلي فيما نذكرمها أمريكي، دوالر مليون 21,71 بـ تقدر إمجالية بقيمة عقدين إبرام مت الصلبة النفايات معاجلة جمال يف: 
 .أمريكي دوالر مليون 18,33 قدره مببلغ 2017 سنة يف بوهران البالستيك رسكلة مؤسسة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 3,38 قدره مببلغ 2017 سنة يف( وهران) بونيف حلاسي النفايات مكب عقد •
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 يلي فيما نذكرمها أمريكي، دوالر مليون 3470 بـ تقدر إمجالية بقيمة عقدين إبرام مت الطبيعي الغاز جمال يف: 
 .أمريكي دوالر مليون 2300 قدره مببلغ 1993 سنة يف املغرب غاز أنابيب خط عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 1170 قدره مببلغ 2006 سنة يف مدجاز أنابيب خط عقد •

 منها نذكر أمريكي، دوالر مليون 125 بـ تقدر إمجالية بقيمة عقود 3 إبرام مت املوانئ جمال يف: 
 .أمريكي دوالر مليون 108 قدره مببلغ 2009 سنة يف العاصمة اجلزائر موانئ عقد •

 يكيأمر  دوالر مليون 161 بـ تقدر إمجالية بقيمة عقد إبرام مت احلديدية السكك جمال يف. 

 منها نذكر أمريكي، دوالر مليون 2082 بـ تقدر إمجالية بقيمة عقد 14 إبرام مت الصحي الصرف و املياه جمال يف: 
 .أمريكي دوالر مليون 240 قدره مببلغ 2005 سنة يف احلامة املياه حتلية حمطة عقد •
 .ريكيأم دوالر مليون 180 قدره مببلغ 2008 سنة يف فوكا املياه حتلية حمطة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 231 قدره مببلغ 2008 سنة يف تنس املياه حتلية حمطة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 213 قدره مببلغ 2008 سنة يف الثالثاء سوق املياه حتلية حمطة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 250 قدره مببلغ 2008 سنة يف مستغامن املياه حتلية حمطة عقد •
 .أمريكي دوالر مليون 468 قدره مببلغ 2009 سنة يف وهران والية مقطع املياه ليةحت حمطة عقد •

 العام القطاعني بني الشراكة عقود خالل من العام املرفق تفويض يف كثريا  تتوسع مل اجلزائرية احلكومة بأن نالح  سبق ما خالل من
 األعباء بعض حتمل يف اخلاص القطاع اشراك فكرة على اجلزائر يف الكبري التفتح عدم يعكس مما املاضية، سنة 29 فرتة خالل اخلاص و
 من النوع هذا يف وجدت اليت النامية، و منها املتقدمة العامل، يف الدول منحى عكس على هذا و للدولة، العامة املوازنة كاهل  تثقل اليت

 كما  امكانياته تسخري عدم و اخلاص القطاع إمهال يجةنت االقتصادية نظمها به أصيبت الذي اخللل إلصالح الفعالة األداة الشراكات
 . العامة سياساهتا خلدمة ينبغي

 اليت االجتماعية و االقتصادية التحتية البنية ملشاريع اخلاص القطاع مع الشراكة بعقود تتوجه مل اجلزائر بأن أيضا نالح  كما
 ملواكبة سنويا إليها احلاجة تتزايد اليت و لتجسيدها، ضخمة أموال من لبهتتط ملا نظرا العمومية االستثمارية النفقات يف األسد حصة تشكل
 السكك األنفاق، اجلسور، ،(غريها و اجلانبية الوطنية، السريعة،) أشكاهلا بكل كالطرق  االقتصادي، النشاط توسع و السكان عدد ارتفاع

 اإلجنليزية، التجربة غرار على اجملاالت، هذه يف الدول من العديد جتارب من الرغم على هذا و غريها، و املستشفيات املدارس، احلديدية،
 اخلاصة القاعدية باملنشآت للنهو  اخلاصة األموال رؤوس تدفق من االستفادة يف باهرا جناحا أثبتت اليت املصرية حىت و الكندية الفرنسية،
 .العامة املوازنة على اجلزائر يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة لعقود اإلجيابية اآلثار تظهر مل لذلك النقل، و التعليم الصحة، بقطاع

 من العامة، اخلدمات و األساسية البنية مشاريع بعض إدارة يف للتحول احلثيث سعيها يف و النقائص، هلذه اجلزائر من تداركا و
 العامة اخلدمات تقدمي جودة مراقبة و السياسات بإقرار تبطتر  احلكومي األداء من أُخرى أشكال إىل املباشرة اإلدارة و التشغيل و التنفيذ
 سبتمرب 16 لـ املوافق 1436 عام احلجة ذو 2 يف املؤرخ 247-15 رقم الرئاسي املرسوم إصدار مت الدولة، ميزانية على العبء لتخفيف
 و العام القطاعني بني الشراكة عقود يقلتطب أكرب نطاق إلعطاء العام، املرفق تفويضات و العمومية الصفقات تنظيم املتضمن 2015
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  حد املرسوم، هذا قبل العام املرفق تفويض به ظهر الذي الضيق حىت و احملدود احمللي و القطاعي فالطابع قبل، من عليه كانت  عما اخلاص
 .للبالد الكلي االقتصاد مستوى على حمسوس فرق حتقيق يف فعاليته من كثريا

 تسيريه بتفويض يقوم أن عام، مرفق عن املسؤول العام للقانون اخلاضع املعنوي للشخص 247-15 رقم الرئاسي املرسوم يسمح
 املفو  مبوجبها حيصل الطرفني، بني حمددة اتفاقية خالل من له املفو  يسمى العام أو اخلاص للقطاع تابع معنوي أو طبيعي شخص إىل
 للشخص ملكا التفويض عقد هناية عند العام املرفق ممتلكات و استثمارات كل  تصبح أن على العام، للمرفق استغالله مقابل أجره على له

   20.باملرفق املعين العام للقانون اخلاضع املعنوي

 أحد وفق العام املرفق عمل لسري ضرورية ممتلكات اقتناء أو منشآت إجناز له للمفو  تعهد أن املفوضة للسلطة ميكن عليه و
 العمومية اإلدارات أمام مفتوحا الباب ترك على اجلزائري املشرع حرص فقد احلصر، ال املثال سبيل على رالذك التالية التفويض أشكال
  21.تفويضها تريد اليت العمليات مع تناسبا األكثر األشكال الختيار

 : االمتياز

 ممتلكات اقتناء أو منشآت إجناز لمتوي إما: التاليتني املهمتني إحدى العقود من النوع هذا يف له للمفو  املفوضة السلطة تعهد
 على و بامسه العام املرفق له املفو  يستغل احلالتني كلتا  يف و فقط، العام املرفق استغالل متويل أو استغالله، و العام املرفق إلقامة ضرورية

 .املفوضة السلطة رقابة حتت العام املرفق مستخدمي من أتاوى ذلك مقابل يتقاضى و مسؤوليته،

 : اراإلجي

 دفعه مقابل إجيار عقد مبوجب له للمفو  صيانته و تسيريه بتفويض تقوم مث بنفسها العام املرفق إقامة بتمويل املفوضة السلطة تقوم
 حتصيل له اجلزائري املشرع أجاز اإلجيار، حمل العام املرفق صيانة و تسيري يف أمواله استثمار عن له املفو  لتعويض و هلا، سنوية أتاوى
 . املرفق مستعملي من وىأتا

 : احملفزة الوكالة

 و تسيريه أو تسيريه مبهمة له للمفو  تعهد أهنا إال بإدارته، حتتف  و بنفسها العام املرفق إقامة بتمويل املفوضة السلطة تقوم
 و املفوضة السلطة بني مشرتك باتفاق مسبقا حتديدها مت اليت و املعين، املرفق مستعملو يدفعها اليت التعريفات حتصيل كذا  و صيانته،
 منحة مقابل هذا و املفوضة، السلطة لصاحل العام املرفق باستغالل العقود من النوع هذا يف له املفو  يقوم إذن. لصاحلها له، املفو 
 . االقتضاء عند األرباح من حصة و إنتاجية منحة إىل باإلضافة املفوضة السلطة مباشرة له متنحها األعمال رقم من مئوية بنسبة حتدد

 : التسيري

 و بإدارته، حتتف  و بنفسها العام املرفق إقامة بتمويل املفوضة السلطة تقوم حيث احملفزة، الوكالة عقود كثريا  التسيري عقود تشبه
 قيمة أن غري ها،لصاحل املعين املرفق مستعملو يدفعها اليت التعريفات حتصيل كذا  و صيانته، و تسيريه أو تسيريه مبهمة له للمفو  تعهد
 له املفو  مقابل أن كما.  احملفزة الوكالة عقود يف حيدث ما عكس له املفو  إشراك بدون وحدها املفوضة السلطة حتددها التعريفات هذه
 متنحها عمالاأل رقم من مئوية بنسبة املنحة حتديد حيث من احملفزة الوكالة مقابل يشبه املفوضة السلطة لصاحل العام املرفق استغالل نتيجة
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 تعويضها و األرباح، بكل املفوضة السلطة احتفاظ حيث من عنها خيتلف أنه إال إنتاجية، منحة إىل باإلضافة مباشرة املفوضة السلطة
 .عجز حتقيق حالة يف جزايف أجر طريق عن له للمفو 

 خمتلف طرف من تطبيقه بكيفيات اصاخل التنفيذي املرسوم صدور عدم هو الرئاسي املرسوم هذا خيص فيما املالح  أن إال
 و الرتدد من نوع وجود على يدل الذي األمر سنوات، أربعة من أكثر إصداره على مر قد أنه و خاصة الساعة، حد إىل العمومية االدارات
 قانوين إطار وجود أوال تتطلب منه االستفادة أن و خاصة العمومية، املرافق و املنشآت يف التسيري من النمط هذا تعميم يف التخوف
 ثانيا و معقولة، بأسعار اجملتمع أفراد لكافة العمومية اخلدمات توفري يضمن و الدولة مصاحل األوىل بالدرجة حيمي حمكم بشكل مصمم
 اآلليات كذا  و لتجسيدها املناسبة الصيغ عمومي، تفويض حمل تكون أن ميكن اليت املشاريع اختيار على قادرة بشرية كفاءات  وجود

 .التشغيل مرحلة دخوهلا بعد نشاطها مراقبة و الواقع أر  يف إجنازها ملتابعة استعماهلا ملمكنا

II-  :اخلالصة 

 تسمح فهي العامة، السياسات جمال يف العاملي االقتصادي الفكر إرهاصات آخر من اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة تعترب
 هلذه اللجوء مت قد و احلكومات، و الدول طرف من املسطرة املشاريع خمتلف جتسيد يف اخلاص و العام القطاعني بني لألدوار جديد بتوزيع
 مع خاصة املشروعات تلك لتنفيذ الالزم التمويل إجياد مشكل هو و الدول تواجهها اليت الكبرية املشكال من مشكل حتل ألهنا نظرا التقنية
 .العامة موازناهتا يف واملستمر الدائم العجز وجود

  التقنية هذه تظهر العامة، املوازنة يف عجز و املالية املوارد يف شح من حاليا اجلزائر تعيشها اليت االقتصادية لألوضاع بالنظر و
 العامة املوازنة على العبء لتخفيف الوصول منه و العام االنفاق حجم لتخفيض انتهاجه اجلزائرية للحكومة ميكن مناسب كمدخل
 .للدولة

 رضيات:اختبار الف

ة بكون الشراكة بني القطاع العام و القطاع اخلاص شكل من أشكال اخلصخصة خاطئة، فقد اتضح من الفرضية األوىل املتعلق -
مع احتفاظ الدولة  ما شروعملاملتعامل اخلاص على مبدأ إجناز قوم يعلى العموم الشراكة هذا النوع من هذه الدراسة بأن خالل 
إال أن هذا ال مينع  ، اليت تنتقل ملكية األصل هبا من القطاع العام للقطاع اخلاص عكس اخلصخصةعلى  لألصل املنجز، مبلكية

، و يف هذه األنواع فقط اليت ميكن القول بأهنا من وجود تنازل للدولة عن ملكية األصل بعد مدة معينة يف بعض أنواع الشراكة
  تعترب خصخصة.

 باجلزائر العام اإلنفاق ختفيض يف اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة منوذج تبين ةسامهبإمكانية مالفرضية الثانية املتعلقة  -
من أجل إشراك القطاع اخلاص لتمويل املشاريع العمومية  اللجوء هلذه التقنية يف املقام األول كان و هذا باعتبار أن صحيحة، 

، و يعود عدم ظهور العديد من الدول الوصول إىل هذا اهلدف يف كبديل لإلنفاق العام، و لقد أثبتت هذه التقنية جناحها يف
 القيام هبا يف إطار هذه اآلثار اإلجيابية العتماد منوذج الشراكة يف اجلزائر على املوازنة العامة هلا يف حمدودية املشاريع اليت مت

ازين جيب على احلكومة اجلزائرية القيام بدراسة للمسامهة يف ختفيض العجز املو الصيغة، و عليه و قصد إعطاء هذه التقنية الفرصة 
و اليت سيكون هلا أثر ملموس على ختفيض االنفاق العام،  ،معمقة لتحديد اجملاالت و املشاريع اليت ميكن أن تكون حمل شراكة

   و هذا مبا يتماشى و السياسة العامة للبالد.
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 :إليها املتوصل النتائج

 إىل اللجوء جتنب و العام االنفاق حجم لتخفيض الفعالة و احلديثة الوسائل من اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة تعترب 
 سوق إىل اللجوء دون عمومية خدمة تقدمي و حتتية هياكل بإجناز تسمح إذ العامة، املوازنة عجز ثقل زيادة و العمومية اخلزينة أموال

 .الدولة مالية إىل و العمومية الصفقات

 يف اخلاص القطاع دور يربز حني يف السياسات رسم عن السؤول دور الدولة تتخذ اخلاص، و العام القطاعني بني لشراكةا خالل من 
 .أدائها يف املشاركة و املشاريع تنفيذ

 يلي كما  هبا املعنية الثالثة األطراف بني لألرباح منصف تقاسم وجود اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة جناح يتطلب : 

 على تتحصل كما  العامة، املوازنة عجز و الدولة نفقات يف التخفيض من تستفيد فهي العمومية للسلطة بالنسبة -                
 .أحسن إجناز نوعية و أقل بتكلفة عمومية حتتية بنيات

 .تاجيةاالن و االبتكارية قدراته من تطور خربة ينال و أرباح حيقق فهو اخلاص للمتعامل بالنسبة -      
 .معقولة بأسعار و نوعية ذات خدمة على حيصلون فهم للمواطنني بالنسبة أما -      

 الوصول تضمن شروط من هلا البد بل تلقائية، بصفة تتحقق ال اخلاص القطاع و العام القطاع بني الشراكة من املرجوة األهداف 
 الالزمة البشرية الكفاءات وجود كذا  و املعنية األطراف كافة  مصاحل ميحي الذي املناسب القانوين اإلطار بتوفري تعلق ما خاصة إليها،
 .العملية هذه لتسيري

 وجود على رمبا يدل مما بذلك، تسمح اليت القانونية األرضية وجود رغم اخلاص القطاع مع الشراكة عقود يف كثريا  اجلزائر تتوسع مل 
 . اخلوصصة أشكال من لشكل العقود ذهه اخلاص الشريك لتحويل احلكومية السلطات طرف من ختوف

 يعدان العالية، التكاليف ذات التحتية البنية ملشاريع توجهها عدم و اجلزائر يف اخلاص و العام القطاعني بني الشراكة عقود حمدودية 
 .للجزائر العامة املوازنة على الشراكة هلذه اإلجيابية اآلثار ظهور لعدم األساسيان العامالن

 :التوصيات

 سليمة مقارنة إىل يستند أن ينبغي اخلاص القطاع مع الشراكة أو التقليدي العام االنفاق طريق عن ما مبشروع بالقيام املتعلق لقرارا 
 توفري احلاالت بعض يف و اخلاص القطاع متويل على تنطوي ألهنا فقط الشراكة الختيار التحيز عدم و املال مقابل القيمة حيث من

 املشروع تنفيذ فوائد و تكاليف قياس دائما جيب اخلاص القطاع مع شراكة يف الدخول قرار اختاذ  قبل عليه و للحكومة، إيرادات
 حصول لضمان اخلدمات، تقدمي و للشراء التقليدية بالنماذج املشروع تنفيذ من احملققة بتلك مقارنتها و الشراكة أسلوب بواسطة
 . وميةالعم مشاريعها لتنفيذ صفقة أفضل على الدولة

 بني عليها املتعاقد باالتفاقات االلتزام على للسهر الشعبية اللجان و احلكومية األجهزة بعض من تتكون رقابية منظومة خلق 
 .أخرى جهة من املناسب بالسعر للمواطنني اخلدمة لوصول للحرص و جهة، من اخلاص و العام القطاعني
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 الشراكة، شكل اختيار و إبرام عند احلذر توخي على تؤكد و الدولة، مصاحل حتمي واضحة نصوص يتضمن تشريعي إطار وجود 
 شكل يعد ما هو و التعاقد، فرتة هناية يف اخلاص القطاع إىل العام القطاع من امللكية نقل عليها يرتتب الشراكة عقود بعض إن حيث
 .اخلصخصة أشكال من

 مبتابعتها املكلفة تلك كذا  و شراكة، حمل ستكون اليت شاريعامل اختيار مهام تتوىل اليت البشرية لإلطارات اجليد التكوين. 

 اإلحاالت واملراجع :  -
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 ملخص:

رقنا يف هذا البحث إىل العالقة بني سياسة التيسري الكمي  كآلية لتمويل العجز املوازين، وآثار هذا النمط من تط
نة العامة من خالل طبع كتلة ز التمويل يف ظهور ما يسمى بظاهرة العلة اليابانية، وهي تلك الظاهرة الناجتة عن متويل املوا

 إلقتصاد يدخل مرحلة اإلنكماش اإلقتصادي على الرغم من التحفيز النقدينقدية من الفراغ ملدة طويلة يصبح بعدها ا
املتواصل، كما يصبح إهناء هاته الربامج دون تكلفة إقتصادية وإجتماعية صعب، وهو ما يعاين منه اإلقتصاد الياباين  

 سنة من تطبيق سياسة التيسري الكمي. 20حاليا بعد 
لتمويل املوازنة  10 -17تطبيق سياسة التيسري الكمي مبوجب القانون باإلسقاط على حالة اجلزائر، فإنه مت 

، إال أن ذلك كان لدى قصرية، وقد توصلنا إىل أن هناك تقارب يف األعراض الدالة على 2018العامة يف قانون املالية 
هر، وليس من التيسري الكمي، كما وجود العلة اليابانية يف اجلزائر، إال أهنا ناجتة عن التحفيز الكينزي من ريع القطاع املزد

أن اجلزائر تنتهج من فرتة ألخرى سياسة طبع النقود من الفراغ من خالل ختفيض قيمة العملة، وعليه فحالة اجلزائر 
تتقارب مع حالة اليابان يف صعوبة إهناء برامج التحفيز، وإن إختلفت مصادر التمويل بني البلدين، وطبيعة اآلثار 

 د.وحجمها يف كل بل
 : العلة اليابانية، التيسري الكمي، التحفيز النقدي، العجز املوازين.الكلمات املفتاحية

Abstract: 

 In this paper, we discussed the relationship between quantitative easing policy as a 

mechanism for financing the budget deficit, and the effects of this pattern of financing on the 

emergence of the so-called phenomenon of Japanese illness, which is the phenomenon that results 

from financing the public budget by printing a monetary block of space for a long time after which 

the economy enters a stage Economic contraction despite continuous monetary stimulus, and ending 

these programs without economic and social costs becomes difficult, which is what the Japanese 

economy is currently experiencing after 20 years of applying the quantitative easing policy. 
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 By projecting the case of Algeria, the quantitative easing policy was applied under Law 17-

10 to finance the public budget in the Finance Act 2018, but that was short, and we concluded that 

there is a convergence in the symptoms indicating the existence of the Japanese cause in Algeria, but it 

is the result On the Keynesian stimulus from the proceeds of the prosperous sector, and not from 

quantitative easing, just as Algeria pursues from time to time a policy of printing money out of the 

vacuum by devaluing the value of the currency. , Nature and size of antiquities in each country. 

Key words: Japanese cause, quantitative easing, monetary stimulus, budget deficit. 

 
  مقدمة:مقدمة:

أثر يشكل العجز املوازين أحد الركائز االساسية يف حتفيز النمو االقتصادي، من خالل أثر املضاعف الكينزي و 
املعجل، إال أن قلة املوارد اإلقتصادية الكفيلة بتوفري اإليرادات العامة من أجل تغطية هذا العجز يشكل العائق األول أمام 

اليت تطلبت  2008سياسة املوازنة املعتمدة على سياسة العجز املوازين، إال أنه وبعد أزمة الرهون ما دون املمتازة سنة 
 حتميلها للموازنة العامة يف جزء منها، وجزء آخر من خالل سياسة نقدية اعتمدت عمليات إنقاذ مايل ضخمة، مت

سياسة تيسري كمي من خالل طبع كتلة نقدية من فراغ، صاحبتها سياسة تيسري نوعي من خالل استهداف قطاعات 
من حجم هاته الكتلة النقدية  حمددة، يكون انفاق هاته الكتلة النقدية املطبوعة الفراغ مضمونا، وعليه مت توجيه جزء كبري

اىل شراء سندات املوازنة العامة وأذونات اخلزانة، بعدما مت جتاوز اإلشكال القانوين الذي ينص على عدم شراء البنك 
املركزي لسندات اخلزينة وأذونات اخلزانة ومن بينها اجلزائر، بات التمويل من خالل سياسة التيسري الكمي للعجز املواين 

 حا.أمرا متا
م، ومبا أن 2000تعتد اليابان أول دولة طبقت هاته اآللية للتمويل يف موازنتها ملدة طويلة جدا، بدأ منذ سنة 

هاته السياسة هي سياسة ظرفية فإن تطبيقها ملدة طويلة جعل االقتصاد الياباين يألف هذا النمط التمويلي ويعتمد عليه، 
ري الكمي ناهيك عن إستحالة عكسها وتفكيكها، نتيجة فقدان فعاليتها لدرجة بات من الصعب جدا إهناء برامج التيس

 يف حتقيق النمو وحماربة االنكماش اإلقتصادي وهو ما بات يعرف  بظاهرة العلة اليابانية.
  اإلشكالية:اإلشكالية:

ق ق تتمثل إشكالية البحث يف تتبع مؤشرات وجود العلة اليابانية يف اجلزائر، وهي تلك الظاهرة الناجتة عن تطبيتتمثل إشكالية البحث يف تتبع مؤشرات وجود العلة اليابانية يف اجلزائر، وهي تلك الظاهرة الناجتة عن تطبي
سياسة التحفيز النقدي من خالل طبع كتلة نقدية من الفراغ وضخها عن طريق سياسة التيسري الكمي متبوعة سياسة التحفيز النقدي من خالل طبع كتلة نقدية من الفراغ وضخها عن طريق سياسة التيسري الكمي متبوعة 
بسياسة تيسري نوعي، حبيث يدخل اإلقتصاد يف مرحلة اإلنكماش حىت مع استمرار هاته السياسة، ويصبح إهناء بسياسة تيسري نوعي، حبيث يدخل اإلقتصاد يف مرحلة اإلنكماش حىت مع استمرار هاته السياسة، ويصبح إهناء 

  برامج التيسري الكمي صعبا بعد مدة حمددة.برامج التيسري الكمي صعبا بعد مدة حمددة.
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  ::  هدف الدراسةهدف الدراسة
على  تشخيص ظاهرة العلة اليابانية يف اجلزائر، من خالل تسليط الضوء تمثل هدف الدراسة يف حماولةي     

، هاته السياسة اليت يتم تطبيقها 10-17جاء هبا القانون  للموازنة كآلية متويل غري تقليديلتيسري الكمي  سياسة ا
اليابانية يف تلك اآلثار السلبية على ومدى تقارب حالة اجلزائر مع حالة ، 2018من خالل قانون املالية 

اإلقتصادية الناجتة عن تطبيق التيسري الكمي ملدة طويلة، حبيث تفقد فعاليتها ويدخل االقتصاد اإلنكماش حىت مع 
 استمرار التحفيز النقدي.

غري  ، كآلية للتمويليف اجلزائر يآثار سياسة التيسري الكمتتمثل حدود الدراسة يف دراسة  :حدود الدراسةحدود الدراسة
من خالل البحث ، هبذه الصورةهبذه الصورةيف اجلزائر ألول مرة منذ اإلستقالل يف اإلقتصاد اجلزائري  للموازنة العامة التقليدي

 يف مؤشرات ظهور العلة اليابانية الناجتة عن تطبيق هذا النمط من التمويل.
  املنهج املتبع:املنهج املتبع:

من أجل حتديد خمتلف املفاهيم والعالقات اليت بناءا على ماسبق ذكره، فقد قمنا بإتباع املنهج الوصفي        
 التيسري الكميواقع وآفاق تطبيق سياسة من أجل حتليل  املنهج اإلستنباطييتناوهلا هذا املوضوع، كما استخدمنا 

، وذلك من خالل دراسة حتليلية نظرية للظروف احمليطة بتطبيق هاته السياسة كآلية يتم اللجوء إليها يف يف اجلزائر
تطبيق سياسة التيسري الكمي بعد ائر ألول مرة منذ اإلستقالل هبذه الصورة، وقد إستخدمنا التحليل النظري اجلز 

 .11/10/2017املؤرخ يف  17/10بعد، واليت مت تأطريها بالقانون 
 تنقسم الدراسة إىل ثالثة أقسام أساسية، وذلك على النحو اآليت: :أقسام الدراسةأقسام الدراسة

   :العجز املوازين.العجز املوازين.ظري ظري اإلطار الناإلطار الناحملور األول: احملور األول  
   :اإلطار النظري لسياسة التيسري الكمي.اإلطار النظري لسياسة التيسري الكمي.احملور الثاين: احملور الثاين  
   :التأصيل النظري لظاهرة العلة اليابانية.التأصيل النظري لظاهرة العلة اليابانية.احملور الثالث: احملور الثالث  
  .احملور الرابع: سياسة التيسري الكمي والعلة اليابانية ، إسقاط على حالة اجلزائر.احملور الرابع: سياسة التيسري الكمي والعلة اليابانية ، إسقاط على حالة اجلزائر  

  
  احملور األول: اإلطار النظري العجز املوانين.احملور األول: اإلطار النظري العجز املوانين.

  انن امليزانية العامة للدولة:انن امليزانية العامة للدولة:نظرية تو نظرية تو   ..11
ونظرية التوازن هذه كانت مقدسة  يقضي توازن املوازنة التعادل بني النفقات واإليرادات، عدم وجود عجز وفائض     

إحداث أي زيادة أو عجز وعليه اخلطة املالية املتمثلة يف وثيقة املوازنة  عند التقليديني، أي كان مينع على السلطة التنفيذية
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املنصرمة جيب أن تكون متوازنة  تكون متوازنة، وكذلك امليزانية اليت تظهر الواقع الفعلي إليرادات ونفقات السنة أن جيب
 .متر هبا البالد املعينة هي األخرى وذلك بغض النظر عن الظروف االقتصادية اليت

ض يف املوازنة العامة وهو عنصر قليل عدم وجود فائ :من هنا يتضح أّن توازن املوازنة يتطلب توفر عنصرين مها      
االقتصادي، كما أّن التوازن يفرتض عدم وجود عجز لكن هذا األخري قد حيدث لعدة  احلدوث إاّل يف حاالت االزدهار

  :أسباب
اليت تنفذ فيها املوازنة؛ خطأ يف تقدير اإليرادات والنفقات، خطأ يف دراسة احلالة االقتصادية املقبلة 

 النفقات العامة؛ اإليرادات وخاصة السيادية منها لتغطية عدم كفاية   
   النفقات ال يقابله تزايد يف اإليرادات، التهرب  عجز مستمر لعدة سنوات والناتج عن عدة أسباب مثل تزايد يف

 .1 الضرييب
 :2 إىل ثالثة أنواع من العجز املوازين مما سبق ميكن أن خنلص  
  املالية.  ويظهر عند اعتماد املوازنة أي يكون يف بداية السنة سلطة التنفيذيةعجز موازين تعرتف به ال 
  العامة يف هناية السنة املالية نتيجة زيادة يف النفقات غري مماثلة لزيادة اإليرادات عجز بنيوي يظهر . 

 وازنة، أي أّن هذا النوع يظهر كذلك أثناء تنفيذ امل عجز ناتج عن الوضعية االقتصادية اليت مير هبا اقتصاد البلد املعين
 موجودا يف بداية السنة ، ويف أغلب األحيان يعود سبب هذا العجز إىل االخنفاض املفاجئ يف هناية السنة املالية ومل يكن

  .لإليرادات والناتج هو اآلخر عن تغيري األوضاع االقتصادية خالل فرتة تنفيذ املوازنة
 :3حسب مدى مسامهة الدولة فيه  إ ى نوع ن رئيسي نالعجز املوانينكما ميكن تقسيم 

ان امليزة االساسية للنفقات العامة هي الزيادة مستمرة من سنة الخرى وملواجهة هذه الزيادة يف االعباء العجز املفروض:  .أ
ا و بالتايل تسعى خمتلف احلكومات اىل زيادة اإليرادات، وتعترب الزيادة يف النفقات ظاهرة عادية ميكن توقعها وحساهب

 .4معاجلتها اال ان االعباء  اليت تطرأ على الدولة يف فرتات االزمات والكوارث هي اليت تسبب العجز احلقيقي يف امليزانية
يقصد به بعض احلاالت باسلوب الذروة االقتصادية فبعد االزمات اليت عاشتها الدول لسنني.ان  :وهوماالعجز املقصود .ب

احلاضر غري ضروري بل اصبحت تعتمد العجز املايل املقصود يف سبيل الوصول )املعتمد( يف التوزان املايل يف الوقت 
امليزانية عندما تعاين من ازمة اقتصادية وختشى اقتصادها من الشلل ومن اجل ذلك فهي ختفض الضرائب وتزيد يف 

ئية للمواطنني وتنعش املشاريع االنفاق حىت تزيد االستثمارات وتنشا مناصب شغل كبرية.وحتافظ على القدرة الشرا
الكاسدة.االمر الذي بسبب عجز يف امليزانية اال انه يكون مقصودا من طرف احلكومة اليت تسعى اىل ختطي االزمة بسالم 
وحتقيق الرفاهية للمجتمع نتيجة هلذا فقد استعملت الدول املختلفة سواء النامية او املتقدمة، متويل التنمية عن طريق 

ية هذا العجز يف اغلب احلاالت اال انه يشرتط يف هذه الطريقة ان يستخدم لفرتة مؤقتة لتنشيط الطلب الفعال تكوين تغط
 . 3وبالتايل حتقيق التوازن االقتصادي الكلي
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بعدة طرق منها فرض ضرائب جديدة، وختفيض  :يتم متويل العجز املوازينالتقليدية  مصادر متويل العجز املوانين .2
 طريقتني رئيسيتني مها: ة وغريها، إال أن هناكالنفقات العام
 القروض العامة: 1.2

ميكن تعريف القرض العام بأنه مبلغ من املال تقوم الدولة باحلصول عليه من األفراد أو املؤسسات املالية احمللية أو        
الل فرتة زمنية حمدَّدة، مضافًا إليه بعض الدولية، أو احلكومات األجنبية، وذلك مع التعهُّد برد املبلغ الذي يتم اقرتاضه خ

 .5الفوائد اليت يتم االتفاق عليها ضمن شروط القرض
والقروض العامة هي جمموعة القروض اليت عقدهتا الدولة قصد متويل مشروعات معينة هتدف خططها حتقيقها.        

هذه املشروعات، واهلدف من القروض العامة وتلجأ الدولة لعقد هذه القروض بعد أن تعجز مواردها العادية عن متويل 
هو تضييق الفجوة بني الفرق يف االدخار احمللي املتاح يف فرتة معينة، واالستثمار املطلوب لتحقيق معدل النمو املستهدف 

 .يف تلك الفرتة، ويساوي القرض العام دائماً الفرق بني إيرادات الدولة )من الضرائب واإليرادات األخرى( ونفقاهتا
 اإلصدار النقدي دون تغطية )التمويل بالعجز(: 2.2

تقوم الدولة اليت تعاين من عجز يف ميزانيتها العامة يف بعض األحيان باللجوء إىل إصدار كمية جديدة من النقود 
النقود  والذي مفاده أن الزيادة اليت حتدث يف كمية 6بدون تغطية، وهذا ما يُعرف بالتضخم املايل أو "التضخم االقتصادي

بيد العناصر االقتصادية ينجم عنها زيادة إقبال هاته األخرية على شراء السلع واخلدمات )بطريقٍة مفاجئة(؛ مما يُؤدِّّي إىل 
 ارتفاع األسعار، ومن مث اخنفاض القيمة احلقيقية للنقود.

  اإلطار النظري لسياسة التيسري الكمي.اإلطار النظري لسياسة التيسري الكمي.احملور الثاين: احملور الثاين: 
 ونتناول فيها ما يلي:

 ية التارخيية آللية التيسري الكمي.اخللف  .1
، حني مت تطبيقها ألول مرة 1933- 1929أداة أو سياسة التيسري الكمي إىل أزمة الكساد الكبري تعود نشأة      
م، من قبل الرئيس األمريكي روزفلت، أي أنه مت اللجوء إىل طبع كتلة نقدية ليس هلا مقابل يف جانب 1932سنة 

من شأنه أن حيد من أزمة الذعر  إجراءحتياطي الفدرايل، من أجل ضخها يف االقتصاد األمريكي كاخلصوم يف ميزانية اال
ال أن ما ميز عملية التيسري الكمي إاليت تشهدها املصارف األمريكية يف سحب الودائع من طرف األعوان االقتصاديني، 

أنه مت  أياإلقتصادي، دون أن تكون هلا خلفية فكرية، يف هاته الفرتة هو أنه مت تطبيقها ألول مرة يف التاريخ اإلنساين 
 -تطبيقها دون أن تكون هلا نظرية إقتصادية أو حىت خلفية فكرية، وقد جاءت يف فرتة التخلي عن النظام النقدي  

احلر، الذي يستوجب غطاء للكتلة النقدية، وليس له  اإلصداروالتحول حنو  نظام  7م1932سنة  -الصرف بالذهب
 النقدي الورقي. اإلصداريف حدود 
من اإلقتصاديني من يركز على مدى جلوء البنوك املركزية يف العامل اىل تطبيق آلية التيسري الكمي كاداة  أن هناك إال       

م وما بعدها، حبيث 2000غري تقليدية للسياسة النقدية، واليت كان التوسع يف استعماهلا مع إنفجار فقاعة االنرتنت سنة 
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ستعمال سياسة التيسري الكمي مع سياسة مرافقة هلا، هي سياسة أسعار الفائدة بالغة التدين، يف توليفة مثالية من مت إ
م، والعجز يف امليزان 2001 11/09أجل مواجهة اإلنكماش االقتصادي الذي أثارته فقاعة االنرتنت وهجمات 

حتياطي الفدرايل اىل اإلبقاء على أسعار الفائدة أطول ، وهو ما دفع اال2001التجاري األمريكي مع الصني وكساد عام 
ما يربره االنكماش االقتصادي يف العادة، وقد شكلت بذلك سياسة أسعار الفائدة البالغة التدين مع آلية التيسري الكمي 

 التوليفة املثلى ملواجهة االنكماش االقتصادي يف الواليات املتحدة.
ة يف استعمال أداة التيسري الكمي لسبب أو آلخر )نفصل أسباب اللجوء إليها الحقا(، وقد تعاقبت البنوك املركزي      

إال أننا نشري هنا عند جلوء بنك مركزي يف دولة ما إىل آلية التيسري الكمي، فإنه جيب عليه مراعاة الشركاء التجاريني 
تطبيقه فيه، وهو ما يكسب املنتجات احمللية ميزة ومدى إستعماهلم هلاته األداة، ألهنا متثل خفضا يف قيمة النقد اليت مت 

تنافسية غري مستحقة مقارنة مع سلع الشركاء التجاريني، وهو ما يؤدي اىل خفض تنافسي لقيمة العملة وزيادة احلماية 
 التجارية قد تصل أحيانا اىل سياسات محائية تدمريية.

 التيسري الكمي.سياسة تعريف  .2
من طرف الرئيس األمريكي  1932ن إستعماهلا يعود إىل أزمة الكساد الكبري، وبالضبط سنة هاته األدوات وإن كا       

روزفلت، إال أهنا تبقى أداة غري تقليدية بالنسبة للبنوك املركزية، كما أهنا ال تلجأ إليها كثريا، هاته األداة تسمى بالتيسري 
 الكمي.

املايل  مركزه بزيادة حجم املركزي مبوجبها املصرف يقوم نقديّة سياسة عن "عبارة التيسري الكمي هو التعريف األول:
 النقود هذه باستخدام املركزي البنك يقوم ،دإصدار نقدي جدي لإلقراض عرب املخّصصة األموال زيادة حجم من ليتمكن

 إعطاء على ةقادر  بذلك فتصبح املصارف، تلك لدى السيولة من مما يزيد األخرى، املصارف من لشراء األصول اجلديدة

 .8بذلك" للراغبني القروض من املزيد
 أوقات يف تستخدم اليت النقدية السياسة أدوات "إحدى الكمي هو  التيسري التعريف  الثاين:  التيسري الكمي هو:

 األساس بزيادة* الفدرايل االحتياطي سيقوم حيث فراغ، من النقود خلق عملية الكمي التيسري خطة وتعين األزمات،

 أن يفرتض اليت املالية املؤسسات من احلكومية السندات لشراء األمريكية، واستخدامه املتحدة الواليات يف ديالنق

 عملية زيادة إىل يؤدي ما وهو االئتمان، حجم وزيادة اإلقراض عمليات يف النقدي األساس يف الزيادة هذه تستخدم

 .9النقدي" املضاعف قيمة على ذلك يعتمد مضاعفة، بصورة النقود خلق

                                                                 

بنكا جتاريا أمريكيا،شكلت  13ي الفدرايل، وهو جتمع وتكتل لـ البنك الفدرايل األمريكي، يسمى بنظام االحتياط  *
، وقامت باحتكار عمليات البنك املركزي املعهودة، ولذلك فهي ال تعترب بنكا مركزي 1913إحتادا فيما بينها  سنة 

 باملعىن املعهود على األقل.
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 االقتصاد لتنشيط املركزية البنوك تستخدمها تقليدية غري نقدية سياسة" بأنه الكمي التيسري يعرف التعريف الثالث:

  كمية لزيادة املالية املركزي املوجودات البنك  يشرتي حيث فعالة، غري التقليدية النقدية السياسة تصبح عندما القومي،
 املالية املوجودات بيع أو شراء  يف املعتادة السياسة عن آلية التيسري الكمي هذه د، وتتميزاالقتصا إىل املتدفقة األموال

 .10يف السوق عند املستوى احملدد واملستهدف الفائدة معدالت على احلفاظ إىل بأهنا هتدف
 على النحو اآليت: تعريف التيسري الكميمن خالل ما سبق ميكننا 

لق كتلة نقدية  من طرف البنك املركزي دون وجود مقابل هلاته الكتلة، يتم ضخ هاته "عملية خ التيسري الكمي هو    
النقود يف اإلقتصاد عن طريق شراء الديون املتعثرة و/أو السندات احلكومية، وبعد إستعادة النشاط االقتصادي إنتعاشه، 

قبل البنك املركزي( كما مت ضخها أول يتم إعادة بيع هاته السندات، وختتفي هاته النقود  وحسب )يتم تدمريها من 
 مرة".  

 
 .وموقع سياسة التيسري الكمي فيها السياسة النقديةوإجراءات أدوات : 01الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .نياملصدر: من إعداد الباحث
تلف وض النقدي عن طريق خمتتدخل السلطة النقدية عن طريق السياسة النقدية بزيادة أو ختفيض حجم املعر     

كما أن األهداف   التقليدية )املباشرة وغري املباشرة( وغري التقليدية، بغرض الوصول إىل األهداف النهائية، أدواهتا

 إجراءات السياسة النقدية.

 :  فن الدعاية واإلعالم من خالل غرس
 .النشوة من تأثري الثروة 
 التضخم. اخلوف من 
 .التصرحيات 

 .أسعار الفائدة اإلمسية السالبة 

 أدوات وإجراءات السياسة النقدية

 أدوات السياسة النقدية

 األدوات التقليدية
 األدوات غري التقليدية 

 .إعادة اخلصم 
 .السوق املفتوحة 
 .اإلحتياطي اإلجباري 

 األدوات غري املباشرة األدوات املباشرة

 .اإلقناع األديب 
 .تأطري اإلئتمان 
 .احلد األقصى لسعر الفائدة 

 .عمليات مصرفية أخرى 

 التيسري الكمي. 
 التيسري النوعي. 
 توجيه إستبقات املتعامل ن. 
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األولية والوسيطية هلا األمهية القصوى حتديد فعالية األدوات املختارة، وعليه فإننا هنا سنتطرق إىل األدوات غري 
 إجراءاهتا، دون أن نذكر األدوات التقليدية جتنبا للتكرار واحلشو الذي ال التقليدية للسياسة النقدية باإلضاىف إىل

 نذكرها على النحو اآليت:غري التقليدية وإجراءات السياسة النقدية األدوات  طائل منه، هاته
 األدوات غري التقليدية للسياسة النقدية: .1

 نتطرق إليها على النحو اآليت:
 أداة التيسري الكمي. .أ

ياسة النقدية أدوات تقليدية وأدوات غري تقليدية، إال أنه من املتعارف عليه، أن البنوك املركزية تستخدم للس       
األدوات التقليدية يف إدارة السياسة النقدية، من أجل حتقيق األهداف املرسومة هلا، إال أنه هاته األدوات تكون يف 

الظروف غري مواتية لتطبيق أدوات معينة على أرض الواقع، وعليه حاالت عديدة غري فعالة يف حتقيق هاته األدوات، ألن 
 تلجأ السلطات النقدية إىل األدوات غري التقليدية املتمثلة يف أداة التيسري الكمي.

أداة التيسري الكمي هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تعرف هاته األداة يف األدبيات اإلقتصادية بأهنا     
ليدية للسياسة النقدية، هلا إستعماالت ومواضعها، شأهنا يف ذلك شأن األدوات األخرى للسياسة النقدية، األداة غري التق

وقد مت تصميمها من أجل اإللتفاف على عيوب وإخفاقات األدوات التقليدية للسياسة النقدية، ففي حال عدم متكن 
طبيق األدوات التقليدية على أرض الواقع لسبب أو آلخر  األدوات التقليدية من الوصول إىل أهدافها املرسومة، أو تعذر ت

كاملرحلة اليت متر هبا الدورة اإلقتصادية رواج أو كساد مثال، وغريها من األسباب اليت تكون فيها األدوات التقليدية غري 
ة بتحقيق األهداف اليت فعالة أو ال ميكن تطبيقها، يأيت دور آلية التيسري الكمي بإعتبارها األداة غري التقليدية الكفيل

عجزت عن حتقيقها األدوات التقليدية، وعليه فإننا هنا نقود بعرض وجيز ألدوات السياسة النقدية، مع تفصيل أمهية كل 
أداة ومدى فعاليتها يف حتقيق األهداف املرسومة هلا، كما نفصل يف الظروف اليت يتم فيها تطبيق األدوات غري التقليدية، 

 إىل آلية التيسري الكمي بإعتبارها األداة غري التقليدية للسياسة النقدية لنصل يف األخري
تلجأ السلطات النقدية إىل آلية التيسري الكمي هاته، عند إستنفاذ مجيع احللول واإلمكانيات يف تطبيق وعموما       

ىل حالة الرواج اإلقتصادي، وعليه األدوات غري التقليدية، يف حتسني االقتصاد أو نقله من حالة االنكماش االقتصادي ا
فآلية التيسري الكمي تعمل يف احلاالت اليت ال ميكن فيها تطبيق األدوات التقليدية، اليت يتم تطبيقها يف حاالت الرواج 
اإلقتصادي، وتستهدف إما توفري السيولة لدى البنوك التجارية واملؤسسات املالية العاملة، وإما من أجل التحكم يف 

ض النقدي، سواء بزيادة الكتلة النقدية املتداولة يف االقتصاد أو ختفيضها، أما آلية التيسري الكمي فهي هتدف املعرو 
باألساس إىل اإلنقاذ املايل للمؤسسات اليت تكون على حافة اإلفالس أي يف حالة األزمات االقتصادية اليت تتطلب 

إلنكماش والركود والكساد اإلقتصادي، من أجل نقل اإلقتصاد عمليات إنقاذ مستعجلة، او يتم إستعماهلا يف حاالت ا
 إىل حالة الرواج االقتصادي.

 النوعي : التيسريأداة  .ب
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إحدى أهم أدوات سياسة التيسري الكمي، واملقصود هبا " جلوء البنك املركزي إىل أداة التيسري النوعي  تعد
واألوراق التجارية املعاد خصمها، بسندات الدين  تعديل حمفظته املالية لديه، باستبدال سندات الدين اخلاصة

احلكومية املطروحة يف السوق الثانوي، هبدف خفض سعر الفائدة عليها، ما جيعلها غري مرحبة لألعوان 
 االقتصاديني، ما يدفعهم لتغيري حمفظتهم أيضا.

 :Forward Guidanceإستباقات املتعامل ن  توجيهأداة  .ت
ة املعاصرين أمثال بنربنانكي وأالن غرينسبان وغريهم بعد ظهور مدرسة عمل أنصار املرسة النقدي  

التوقعات الرشيدة على إدخال فرضياهتا يف منطلقات نظريتهم النقدية، مع احلفاظ على إجتاهها وطبيعة حتليلها، 
 التأثري على كما أن حلوهلا تكمن يف  ،قتصاد مردها اىل الصدمات النقديةتأخذ مببدأ ان اإلختالالت يف اإل اليت

املتغريات النقدية أو اإلجراءات ذات العالقاة املباشرة أو غري املباشرة باملتغريات النقدية، وعليه فإهنم يأخذون من 
مدرسة التوقعات الرشيدة أن األعوان االقتصاديون يتجهون إىل تعديل تفضيالهتم يف احليز الزمين بناًء على 

ة اليت يعمد البنك املركزي إىل تطبيقها، واليت تستهدف يف جوهرها التاثري أو م إلجراءات السياسة النقديعاهتتوق
إستهداف التضخم، سواء بالعمل على رفعه أو ختفيضه، وعليه فإن البنك املركزي عليه أن يأخذ هاته التوقعات 

لقدرة وكفاءة خاصة تلك اليت تكون لديها صدمات قوية قد تعكس عمل وإجتاه سياسته النقدية، ما يؤثر على ا
 حتقيق األهداف النهائية املسطرة للسياسة النقدية النقدية املطبقة.

يف ظل األزمات اإلقتصادية خاصة تلك الناشئة عن صدمات قوية  مصدرها القطاع املايل، ذات التأثري  
عا لقدرهتا على حتقيق الكبري على السياسة النقدية من حيث طبيعة االدوات الواجبة التطبيق وآلية املفاضلة بينها تب

االهداف النهائية للسياسة النقدية املطبقة، ونوعية االهداف االولية اليت تاخذها كمنطلق واالهداف الوسيطة اليت 
تأخذها كهدف مرحلي ينقل التاثري النهائي وحيقق االهداف النهائية، يف هذه احلالة تعمل البنوك املركزية بصفتها 

، وألن هذا املعدل 0عليه فإهنا تعمل على ختفيض سعر الفائدة إىل ما يقرتب من +امللجأ األخري لإلقراض، و 
تكون عنده السياسة النقدية غري فعالة حسب املدرسة الكينزية )مصيدة السيولة(، فإن  0الذي يقرتب من +

ه احلاالت هو العمل البنوك املركزية تكون جمربة على اختاذ إجراءات غري تقليدية لتجاوز هاته احلالة، من أهم هات
على تغيري وضعية البنك املركزي فيما خيص حمفظة السندات املوجودة لديه، فيقوم بشراء االوراق املالية طويلة 
االجل يف الوقت الذي يتزامن مع بيع األوراق املالية قصرية األجل هبدف خفض معدالت الفائدة طويلة األجل، 

بتقصري فتيل التفجري للفقاعة املالية، على إعتبار أن األعوان اإلقتصاديني قد  إال انه هنا يقوم بعملية أشبه ما تكون
يعمدون اىل عكس عمل السياسة النقدية من خالل توقعاهتم للهدف النهائي للبنك املركزي الذي قد يتعارض مع 
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، 2001يف سنة  أهدافهم، وعليه فإن البنك املركزي يف هاته احلالة يعمد إىل أداة غري تقليدية اخرى ظهرت
 تقضي بتوجيه إستباقات املتعاملني داخل السوق.

بأهنا " تلك املعلومات اليت يعمل البنك املركزي  تعريف أداة توجيه إستباقات املتعامل نوعليه ميكن  
 .على إيصاهلا لألعوان اإلقتصاديني، إلعالمهم بالوجهة اليت احملتملة اليت ستسلكها معدالت الفائدة يف املستقبل

" عمل البنوك املركزية على طمأنة األعوان االقتصاديني خبصوص أهدافها النهائية،  تعريفها بأهناكما ميكن 
 من أجل كسب الثقة اليت متكنها من تطبيق السياسة النقدية اليت ترغب يف تطبيقها".
 :تكمن أمهية أداة توجيه إستباقات املتعاملني كأداة للسياسة النقدية من خالل عاملني

متعلق بعدم إمكانية األعوان االقتصاديني لنوايا البنك املركزي، حيث يشكل الوضع العامل األول:  
السابق مشكال حقيقيا اذا أجرب مستوى الصفر البنوك املركزية احلفاظ على سياسة نقدية  أكثر تشددا من تلك 

تعاملني بأن السياسة النقدية ذات هدف وحيد اليت ترغب يف تطبيقها، فإن البنوك املركزية هنا تعمل على اقناع امل
 ومعني وتكون بذلك أكثر مرونة عما تفرضه األوضاع االقتصادية؛

هو أن أداة توجيه إستباقات املتعاملني، جترب السلطات النقدية على االلتزام بتنفيذ قراراهتا   العامل الثاين:
جل القصري على األقل، خاصة يف فرتة األزمات نظرا كما أعلنت عنها، دون أن يكون هلا إمكانية  تغيريها يف اال

لوضعية عدم الثقة اليت تسود السوق كله، وعليه فإن عدم تغيري أهداف السياسة النقدية من شأنه أن حيسن من 
توجيه إستباقات املتعاملني، ويعطي مصداقية أكثر للسياسة النقدية، ويساعد البنوك املركزية على اخلروج من األزمة 

 .11ن أي عقبات أو مفاجئات من املتعاملني االقتصادينيدو 
 :إجراءات السياسة النقدية غري التقليدية  .2

 على النحو اآليت: ، واليت تعد غري تقليديةاإلجراءاتنفصل هاته 
 أوال: النشوة من تأثري الثروة.

عمل على زيادة إنفاق القطاع زيادة الطلب اإلمجايل تستلزم زيادة سرعة  تداول النقود يف اإلقتصاد، أي ال     
اإلستهالكي الذي يؤدي اىل زيادة سرعة دوران النقود يف االقتصاد، وهنا يقوم البنك املركزي بإختاذ إجراء معني وهو 
العمل على غرس النشوة من تأثري الثروة يف القطاع اإلستهالكي واإلستثماري على حد سواء، والفكرة يف تأثري نشوة الثروة 

ملستهلك واملستثمر سينفقون أكثر وحبرية أكرب إذا ما شعروا أهنم أكثر ثراءا، وهنا يعمل البنك املركزي على وتر تكمن يف ا
زيادة قيمة األصول بإجراءات معينة، وهنا فإن البنوك املركزية تلجأ إىل األصول املالية املتمثلة يف األسهم والسندات، 

ارات بصفة عامة واملساكن بصفة خاصة، وتلجأ البنوك املركزية إىل هاته األصول واألصول احلقيقية املتمثلة يف أسعار العق
بالتحديد ألهنا معروفة على نطاق واسع وال حتتاج إىل دعاية فكل األعوان اإلقتصاديني لديهم إطالع على أسعار 

 هولة.العقارات ولو من باب املعرفة فقط، كما أن هاته األصول ميكن مراقبتها والتأثري فيه بس
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كما أن هاته األصول تتأثر سريعا بالسياسات اإلئتمانية والضريبية اليت تتخذها السلطات املالية والنقدية، إال أهنا       
أو صفرية بالكامل، حبيث ال يرتك البنك املركزي جماال للمستثمرين  0+تتطلب أن تكون معدالت الفائدة تقرتب من 

يه إذا أرادوا حتقيق عائدات وأرباح تفوق الصفر، وعليه سيلجأون ال حمالة إىل واملستهلكني جماال كبريا يتحركون ف
 اإلستثمار فيسوق األوراق املالية بإختالف منتجاهتا، باالضافة اىل التوجه لإلستثمار يف العقارات واملساكن.

اللعب على وتر التأثري من نشوة إال أننا نشري هنا إىل أنه على البنك املركزي أن يكون حذرا يف إستعمال إجراءات      
الثروة، فاألصول اليت تعكس الثروة لدى األعوان االقتصاديني متمثلة بالدرجة األوىل يف األصول املالية والعقارات باإلضافة 
اىل السيولة النقدية، وعند أي فقاعة سيسارع األعوان اإلقتصاديون إىل اإلحتياط خلسائر الثروة، وبالتايل يكون البنك 
املركزي قد جعل املستهلكني بالدرجة األوىل ميتنعون عن اإلنفاق خوفا من تدين ثروهتم، أو خوفا من إرتدادات سلبية 
ناجتة عن تذبذبات األصول املالية والعقارات، وبالتايل حيجم املستهلكون عن اإلنفاق يف الوقت الذي يكون فيه البنك 

 من ختفيضه، وقد دخل االقتصاد مرحلة الركود االقتصادي. املركزي حباجة ماسة إىل زيادة االنفاق بدال
 ثانيا: التخويف من التضخم.

 يف معتقدات القطاع اخلاص، إال يعمل البنك املركزي على اللعب على وتر التأثري من نشوة الثروة من أجل التأثري       
أن هذا اإلجراء يكون يف غالب األحيان حمدود التأثري، عندها يتجه البنك املركزي صوب أداته املفضلة، وهي التخويف 
من التضخم، حبيث يعمل على أن يغرس يف املستهلكني من جهة شعور اخلوف من التضخم من أجل زيادة اإلستهالك، 

النقد يف عالقة عكسية مع املستوى العام لألسعار، فإذا ما تولد لدى املستهلك توقع من أن قيمة على إعتبار أن قيمة 
النقد ستنخفض قيمتها مستقبال، فإنه يفضل إنفاقها حاليا، بدال من إدخارها، هذا من جهة، من جهة أخرى فإن البنك 

لدرجة األوىل سعر الفائدة احلقيقي، الذي يعمل املركزي عندما يلجأ اىل إجراء التخويف من التضخم، فإنه يستهدف با
جاهدا على أن يكون سلبيا، ويكون ذلك من خالل التالعب بثالثة أمور دفعة واحدة، وهي سعر الفائدة اإلمسي، 
معدل التضخم املتوقع والذي من خالل الدعاية يقوم بغرس شعور لدى األعوان اإلقتصاديني بأنه سيكون مرتفعا، وكل 

املتغري الثالث وهو سعر الفائدة احلقيقية سالبا، الذي حيتسب من خالل الفرق بني سعر الفائدة اإلمسي ومعدل هذا جلعل 
infالتضخم املتوقع  InIr  حبيثIr ،سعر الفائدة احلقيقي :In ،سعر الفائدة اإلمسي :inf معدل التضخم :

 املتوقع.
ائدة اإلمسي متدنيا، مع معدل تضخم مرتفع، ما جيعل سعر الفائدة احلقيقية وتقضي الفكرة هنا بإبقاء سعر الف      

سالبا، األمر الذي جيعل اإلقرتاض من البنوك واملؤسسات املالية جذابا، وهو ما يزيد من اإلنفاق االستثماري باالضافة اىل 
تحكم فيها، فزيادة االقرتاض تزيد من زيادة االستهالك، وهنا يكون لدى البنك املركزي تركيبة قوية قالبة للقياس ولل

املعروض النقدي، وبالتايل املزيد من االنفاق االستثماري واالستهالكي على حد سواء، األمر الذي يؤدي اىل إرتفاع 
 سرعة تداول النقود، ليصل يف األخري إىل اهلدف األساسي وهو زيادة معدل النمو يف الناتج احمللي االمجايل.
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ن سياسة معدالت الفائدة احلقيقية السالبة والتخويف من التضخم تشكل إجراءات أساسية وسهلة لإلشارة فإ     
اللجوء إليها للتأثري املباشر يف األعوان اإلقتصاديني، بدال من اللجوء إىل األدوات املعتادة الكمية والكيفية على حد 

وات اليت يكون هلا تأثري غري مباشر ويتطلب فرتة للوصول سواء، وحىت األدوات غري التقليدية )التيسري الكمي(، هاته األد
إىل األهداف النهائية، لذلك يفضل البنك املركزي اللجوء إىل إجراءات التخويف من التضخم، ألهنا تعمل على االقرتاض 

ميكن لألعوان  مببالغ مالية يتم تسديدها عند اإلستحقاق مببالغ أقل قيمة من األوىل بفعل التضخم، وهو األمر الذي ال
 اإلقتصاديني تفويته. 

يقتضي إجراء التخويف من التضخم إىل تشجيع اإلقرتاض من خالل معدالت الفائدة السالبة، وتشجيع     
االنفاق بسبب اخلوف من التضخم، وقد يؤدي ما ينتج عن ذلك من تركيبة من الرفع املايل وتوقعات التضخم إىل زيادة 

ول النقود، وبالتايل يزيد من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما جيعل االقتصاد خيرج من الركود يف الكتلة النقدية وسرعة تدا
 وقت قريب جدا، وجيعله يعمل ذاتيا، إذا إستطاع البنك املركزي التأثري يف معتقدات القطاع اخلاص.

م، على إعتبار أن كمية تعمل آلية التيسري الكمي )اليت هي موضوع دراستنا( على رفع معدل التضخ        
النقود املطروحة ليس هلا مقابل حقيقي، وعليه فإن سياسة التيسري الكمي باإلضافة إىل أغراضها األخرى فإهنا تعمل على 
زيادة معدل التضخم وتشجيع اإلقراض وزيادة اإلستهالك، ناهيك عن زيادة سرعة النقود يف االقتصاد وغريها من 

أهنا تعترب حجر الزاوية يف إجراءات التخويف من التضخم ووقود إشعال التضخم، وهنا يبقى  األهداف غري املباشرة، إذ
 .*على البنك املركزي سوى اللعب على وتر التأثري من نشوة الثروة والتخويف من التضخم من خالل الدعاية

كنان من تنظيم لإلشارة فإن هاته اإلجراءات جيب أن يف ظل جهاز مصريف وسوق مايل متطوران، مي     
السيولة يف االقتصاد، وتوزيعها بكفاءة على األعوان االقتصاديني، كما أن هاته اإلجراءات تكون فعالة يف حالة ما إذا  
كانت كل الكتلة النقدية يتم تداوهلا داخل اجلهاز املصريف وليس خارجه، كما أن البنك املركزي جيب عليه عند اللجوء 

، ألنه إجراء %2ضخم، جيب عليه مراعاة معدل التضخم الذي جيب أن يكون أقل من إىل إجراء التخويف من الت
مصاحب لسياسة التيسري الكمي اليت تستهدف زيادة التضخم، فإذا ما خرج التضخم من السيطرة سيلجأ األعوان 

ب أن تكون يف ظل جهاز اإلقتصاديون إىل عملية الدولرة، وهي اإلدخار بغري العملة احمللية، كما أن هاته اإلجراءات جي
الكمي تأثري مباشر عليه، ويتم تدعيمها بإجراءات التخويف من التضخم من أجل  التيسريإنتاجي مرن يكون لسياسة 

 زيادة االستهالك وزيادة االقرتاض، فإذا مل يكن مرنا ستنعكس العملية برمتها يف شكل زيادة يف الواردات.
التضخم، هو أنه يصعب على البنك املركزي التأثري معتقدات القطاع اخلاص  ما يؤخذ على إجراء التخويف من      

بشكل كبري على األقل، وإذا ما أخفق يف ذلك، فإنه سيكون هناك إنعكاس خطري على كل إجراءات السياسة النقدية، 

                                                                 
ون إجراءات احلكومة بضراوة لغرض دارقة الزمان وسخرية األمور، حبيث أهنم ينتقأفضل من يقوم بإجراءات التخويف من التضخم هم من املعارضة وهذا من مف *

نفري التحذير من سياسي وإنتخايب يف النهاية، إال أهنم بذلك يساعدون البنك املركزي على تنفيذ  إجراءات السياسة النقدية، من خالل نفخهم املتواصل يف 
 رجة ال يستطيع البنك املركزي نفسه القيام هبا هبذه الكفاءة والفعالية.التضخم، حبيث أهنم يزكون اخلوف من التضخم لد
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باألفضل، بدل تلك ولن يصدق أحد احلقيقة هذا إن وجدت، ويتحول البنك املركزي مضطرا إىل ممارسة للخداع واألمل 
املتابعة الباردة والعقالنية والعلمية للسياسة النقدية اهلادفة إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل وختفيض البطالة وإستقرار 

 األسعار والصرف.

 ثالثا: التصرحيات.
دواهتا من فرتة ألخرى من يعمل البنك املركزي من فرتة ألخرى على تدعيم السياسة النقدية، وتعديل إجتاه وفعالية أ     

خالل التصرحيات، اليت تدخل ضمن وسائل وإجراءات الدعاية واإلعالم، من أجل دفع األعوان االقتصاديني إىل زيادة 
 إنفاقهم اإلستثماري واالستهالكي.

منه، تكون يف  إال أن التصرحيات السلبية واإلجيابية اليت يستخدمها البنك املركزي، أو اجلهات التنفيذي بإيعاز      
أغلب األحيان من أجل التأثري يف سلوك األعوان اإلقتصاديني، وتغيري معتقداهتم وتوجيهها مبا خيدم األهداف النهائية 
للسياسة النقدية من جهة، أو جهة أخرى بغرض هتئية الظروف املناسبة من أجل تطبيق سياسة مالية أو نقدية معينة، 

ضة سياسية ورفض شعيب، وبالتايل يصعب على البنك املركزي تطبيقها، إال من خالل تكون يف أغلب األحيان ذات معار 
هتيئة الظروف املالئمة هلا، حبيث تصبح ضرورة حتمية، يضطر األعوان اإلقتصاديون إىل قبوهلا حىت وإن مل يكونوا من 

خالل خمتلف وسائل اإلعالم، أحد  أنصارها، وتعد التصرحيات اليت يصدرها البنك املركزي وإعالناه من فرتة ألخرى من
تلف أهم اإلجراءات املصاحبة للسياسة النقدية بإختالف أنواعها وإجتاهاهتا، وذلك من أجل حشد التأييد هلا، وشرح خم

 مراحلها وأهدافها النهائية.
  احملور الثالث: التأصيل النظري لظاهرة العلة اليابانية.احملور الثالث: التأصيل النظري لظاهرة العلة اليابانية.

، إال أن تأصيله النظري يف بداياته، ميكنن التطرق إليه زع الساعة بامتياموضوع ظاهرة العلة اليابانية موضو           
  على النحو اآليت:

  اخللفية التارخيية لظاهرة العلة اليابانية.اخللفية التارخيية لظاهرة العلة اليابانية.  ..11
سياسة التسيري الكمي و  تعمل البنوك املركزية من خالل األدوات غري التقليدية للسياسة النقدية عموما        

االقتصادي باخلروج منه أو احليلولة دون الدخول فيه بطبع املزيد من الكتلة خصوصا على مكافحة االنكماش 
النقدية املطبوعة من الفراغ مبا تستخدم سياسة التسيري الكمي بشكل خاص يف خطط اإلنقاذ املايل عند حدوث 

قراض حبرية من اجل اإلو  يكون البنك املركزي باعتباره امللجأ األخري لإلقراض توفري األموالو  أزمات مالية كبرية
خملفات األزمات االقتصادية إال أن اإلشكال يكمن يف طبيعة األموال اليت و  اإلنقاذ أو على األقل تنظيف الفوضى

كل هذا يف ظل اخنفاض ثقة األعوان ليت يضخها البنك املركزي ثانيا و كمية األموال او  تطبع من الفراغ أوال
يف مدى التزام البنك املركزي يف تطبيق السياسة النقدية بأهدافها و  عموماظروف االقتصاد و  االقتصاديني يف املناخ
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، امهها ظاهرة املرض الياباين واليت نتطرق هلا على النحو تربز خماطر سياسة التسيري الكمي هناو  املعلنة خصوصا
 اآليت:

صادي يدل كظاهرة ليتبلور املصطلح كمدلول اقت  2013بداية من سنة  الياباين املرض مصطلحظهر 
 . 2018على ظاهرة اقتصادية حمددة سنة 

تاريخ أزمة اهنيار أسعار السندات واليت  1990االقتصاد الياباين انكماش متواصال منذ سنة شهد  
صاحبها اهنيار يف املستوى العام لألسعار احملرك الرئيسي واألول لتوسع قطاع األعمال فقامت السلطات النقدية 

سنة  %0.03لتصل  %0.5لفائدة بالغة التدين لتحفيز اإلقراض فبلغت معدالت الفائدة بتنفيذ سياسة أسعار ا
 خالل عقد من الزمن وهي تراوح مكاهنا دون الفعالية املطلوبة يف انتشال االقتصاد من االنكماش . 2000

أن  و  معدالت منو ققالغة التدين بقي االقتصاد حيفعلى الرغم من اإلجراءات املرافقة لسياسة أسعار الفائدة ب    
الكمي كمرحلة ثانية من األدوات غري  عليه فقد جلا اليابان إىل تطبيق سياسة التسيريو  كانت موجبة فهي متناقصة

قام بضخ مبالغ نقدية هائلة مطبوعة من الفراغ خاصة  التقليدية للسياسة النقدية اهلادفة إىل حماربة االنكماش حبيث
 ˸ كارثة هريوشيما النووية  فقام بتسيري سياسة التسيري الكمي على النحو اآليتعمار بعد  الية إعادة اإلمع م

تريليون ياباين   35تريليون إىل  5سنوات من  4خالل  M₀قام بضخ كتلة نقدية برسم القاعدة النقدية   -1
 كحساب جاري .

دفع البنوك إىل و  ةاجته صوب األصول طويلة األجل من اجل التأثري يف معدالت فائدة أصول سندات اخلزين  -2
 .2010تريليون دوالر يف أكتوبر  5االستثمار يف اإلقراض احلقيقي فاشرتى 

)املعروض النقدي( ليس يف عالقة ميكانيكية تناسبية مع القاعدة   M₂مبا أن الكتلة النقدية باملفهوم الواسع و   -3
ركز على السندات احلكومية و  يف األسواق املالية 2011تريليون يف أوت  50-40النقدية فقد قام بضخ من 

حىت يضمن إعادة إنفاق هاته األموال يف االقتصاد كما هدف إىل هتدئة األسواق نتيجة اندالع أزمة الديون 
 السيادية.

تريليون بني  55إىل  5رفع حجم الربنامج من و  سبق قبل توسيع القاعدة النقدية إعادة شراء األصول طويلة األجل -
 .2011أوت 

 80ب  2013فكانت سنة   M₀ عملية ضخ للكتلة النقدية يرسم القاعدة النقدية من الفراغ إال أن اكرب -
هو تاريخ بداية تبلور مصطلح املرض الياباين فعلى الرغم من حجم برامج التسيري الكمي منذ سنة و  تريليون

جديدة كلية  يف ظاهرة اقتصادية 2013سنة  %1.5اهلائل إىل أن النمو االقتصادي بقي يف حدود  2010
نزي اليت تعمل على تسريع النمو من خالل يفعلى الرغم من ضخ مبالغ كبرية فان آلية  املعجل آلية املضاعف الك
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اليت نادى هبا فريدمان أصبحت غري موجودتني  كوبرتاملال باهليل العجز املوازي باإلضافة إىل إبطال عمل آلية "إنزال
 هنائيا".

"التوسع يف  : املرض الياباين كظاهرة اقتصادية جديدة فإننا نعرفها على النحو اآليتوعليه إذا أردنا ضبط مصطلح  -
التأثري على االقتصاد  دفقتصادية للسياسة النقدية هباالاألدوات غري  جانب تطبيق سياسة التسيري الكمية إىل

  املايل دون جدوى"و  احلقيقي

قنواهتا يف اخلروج من االنكماش االقتصادي ألكثر              و  " اعتماد اليابان على سياسة التسيري الكمي         
حتفيزات برامج و  من عقدين من الزمن دون جدوى ليصبح االقتصاد الياباين يعتمد بشكل األساسي على أموال

ود إىل دخل االقتصاد مرحلة الركبرامج التسيري الكمي و  التسيري الكمي كأمر واقع ال ميكن التخطي عنه أو إهناء
 .االقتصادي أو حىت مرحلة األزمة االقتصادية

من هنا فإننا إذا أردنا تعميم ظاهرة املرض الياباين فإننا نقول بان أي اقتصاد يستخدم برامج التسيري الكمي  -
للخروج من االنكماش االقتصادي ملدة زمنية طويلة فان االقتصاد يتجاوب مع هاته الربامج تدرجييا مث ما تلبث إن 

من أهم مصادر التمويل يف االقتصاد ال ميكن إيقافها أو حىت التقليل من حجمها من جهة أخرى فان تصبح 
تصبح العملية برمتها اخنراط يف املسعى و  احتمالية إىل التوجه للسوق املايل لالقرتاض ما يولد اثر مزامحة هاته

خيتفي عمل و  يولد موجات تضخميةتكرب ككرة ثلج ما و  ال تفتا تكربو  الربيعي يف حلقة تتغذى من نفسها
 نزي هنائيا .ياملضاعف الك

عندما فرضت أسعار الفائدة السالبة يف الدول الصناعية الكربى أدت إىل موجة كبرية لنزوح الشاذة الباحثة عن  -
 البيئة غري املستقرة .و  الريع يف االقتصاديات الناشئة و  ذات اآلمنةاملال

سالبة اليت هتدف إىل حتريك الطلب الكلى ستؤدي إىل حتفيز امليل لالدخار أو إن فرض أسعار الفائدة االمسية ال -
ته الشرائح ستقوم باالدخار أكثر االفقرية فهو  باألحرى باالكتناز بدل حتفيز االستهالك لدى الطبقات املتوسطة

 عندما تكون أسعار الفائدة االمسية سالبة من اجل احلفاظ على املستوى املأمول للتقاعد.

 :صائص العلة اليابانيةخ .2
تتميز ظاهرة العلة اليابانية بعديد من اخلصائص، جامعة ومانعة هلا من اإلختالط مع أي ظاهرة أخرى،  

 مثل ظاهرة العلة اهلولندية، هاته اخلصائص نذكرها على النحو اآليت:
على طبع كتلة نقدية من أهنا تعتمد التحفيز النقدي  لإلقتصاد من خالل سياسة التيسري الكمي، الذي يعتمد  -

"  الذي يعتمد على كتلة نقدية من فراغ –إنزال املال بالطائرات   - بن برنانكيفراغ، وهي بذلك تطبق مبدأ "
 وضخها حملاربة اإلنكماش اإلقتصادي.



  

 

289 
 استدامة املوارد املالية للمواننة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكاليةوانين : العجز املالكتاب اجلماعي 

 

 ((293293--274274)ص ص )ص ص   دراسة حتليلية الختبار العلة اليابانية يف اجلزائردراسة حتليلية الختبار العلة اليابانية يف اجلزائر  ––تيسري الكمي كآلية لتمويل العجز املوانين يف اجلزائر تيسري الكمي كآلية لتمويل العجز املوانين يف اجلزائر سياسة السياسة ال

فاق تلك مت توجيه جزء كبري من الكتلة النقدية املطبوعة من الفراغ إىل متويل العجز املوازين، حىت تضمن احلكومة إن -
الكتلة املطبوعة فعال، إال أن حجم العجز املوازين أفقد هاته السياسة فعاليتها، حبيث تتعارض وحجم املديونية 

 الكبري،ألنه ال ميكن قياس وقع التحفيز النقدي والتحفيز الكينزي،مبعزل عن خط انطالق العجز املوازين.

إىل يومنا هذا، وإن بكميات متفاوتة من حيث  2000حجم برنامج التيسري الكمي الضخم الذي بدأ منذ سنة  -
احلجم يف الكتلة املطبوعة من الفراغ، جعل التيسري الكمي بندا اساسيا يف التمويل، ما أفقده فعاليته على إعتبار 

سري أن النفقات العامة تتميز خباصية التزايد وال ميكن ختفيضها على املدى القصري، وبالتايل أصبح إهناء برنامج التي
 الكمي  غري ممكن، ألنه ال ميكن إحالل مورد آخر لإليرادات العامة مكانه.

حىت يف ظل برامج التيسري الكمي اليت صاحبتها برامج تيسري نوعي، اإلقتصاد الياباين يعاين من اإلنكماش  -
مية اليت اإلقتصادي ومن معدالت منو إمسية فقط وليست حقيقية، فاحلقيقية هي سالبة، بسبب الضغوط التضخ

 تسببها الكتلة النقدية املطبوعة من الفراغ.

من املعروف إقتصاديا أن اإلقتصادية الكبرية تستفيد من مزايا إقتصاديات النطاق "إقتصاديات احلجم"، إال أن  -
سري اإلقتصاد الياباين فقد هاته امليزة، ويعود جزء كبري من هاته األسباب  إىل طول فرتة تطبيق برنامج وسياسة التي

 الكمي.

من جهة أخرى فإن اإلقتصاديات الكبرية تتميز بأهنا أكثر مقاومة لقانون تناقص الغلة، إال أن اإلقتصاد الياباين  -
 فقد هاته امليزة، إال أننا يف هاته النقطة ال نستطيع اجلزم بأن مردها إىل سياسة التيسر الكمي.

اهرة مرادفة لربامج التيسري الكمي طويلة األمد، حبيث بات ما ميكن أن نضيفه أن ظاهرة العلة اليابانية أصبحت ظ -
من غري املمكن إهناء هاته الربامج، كما أن هاته الربامج فقدت هنائيا فعاليتها يف التحفيز اإلقتصادي، وهي تنطبق 

 متاما على حالة الواليات املتحدة األمريكية أيضا.

 الفرق ب ن العلة اهلولندية والعلة اليابانية: .3
هناك العديد من الفروقات اجلوهرية بني العلة اهلولندية والعلة اليابانية، من حيث املسببات واملؤشرات          

الدالة على كل منهما، إضافة إىل آثار كل ظاهرة منهما، وعليه فإننا نقوم بذكر بعض الفروقات على سبيل املثال 
 ال احلصر، وهي على النحو اآليت:
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 الفروقات اجلوهرية ب ن ظاهرة العلة اهلولندية وظاهرة العلة اليابانية. :01اجلدول رقم 
 العلة اليابانية العلة اهلولندية

  مصدر الكتلة النقدية ناتج عن ريع قطاع إقتصاد مزدهر
 يكون قطاع وحيد يقود قاطرة النمو اإلقتصادي.

  الكتلة النقدية املطبوعة هلا مقابالت حقيقية  لدى البنك
لناجتة عن تصدير املنتج ، وهي العمالت القيادية ااملركزي

ال ان اإلشكال يكمن يف طريقة تسيري هاته الوحيد، إ
قتصاد ا يف اإلقتصاد، ناهيك عن قدرة اإلاألموال ووجهته

 على اإلستعاب هلاته األموال.
  يتم إستخدام األموال من خالل سياسة مالية، عن طريق

 اإلنفاق العام.
 يف اللجوء إىل ضخ الكتلة النقدية من  ليس للدولة اخليار

عدمه، وإمنا هي جمربة على ذلك من خالل موازنتها 
 العامة.

  تكون ظاهرة العلة اهلولندية يف الدولة الريعية حصرا، وهي
الدولة اليت تتسلم الريع من القطاع املزدهر مثل اجلزائر، 

 وتقوم بإعادة توزيعه على القطاعات األخرى.
 ا يف اإلقتصاد، حبيث ينحل القطاع حتدث خالل هيكلي

التباديل بشقيه نتيجة إزدهار القطاع املصدر، وتوجيه 
األموال إىل القطاع غري التباديل، والنتيجة إحنالل الصناعة 
والفالحة وتطور قطاع البناء واألشغال العمومية نسبيا 
فقط، ما يزيد من الواردات ويعمق إشكالية اإلستعاب 

 الة ...اخلويظهر التضخم والبط

  الكتلة النقدية املطبوعة ليس هلا مقابل لدى البنك
 املركزي، وبالتايل هي كتلة مطبوعة من الفراغ.

  تستلزم شروطا معينة، وتتبع مبادئ حمددة حىت يتم.
 اللجوء إىل ضخ الكتلة النقدية يف اإلقتصادية.

  تستخدم من خالل برنامج التيسري الكمي، عن طريق
 سياسة نقدية.

 هاته العلة عندما يطول تطبيق برنامج التيسري  تكون
الكمي، ويصبح اإلقتصاد يف اإلجتاه اإلنكماشي، فتفقد 

 فعاليتها بسبب طول مدة تطبيقها.
  تكون يف كل اإلقتصاديات اليت ال حتسن تطبيق سياسة

 التيسري الكمي.
  تشكل خطرا الدخول يف اإلنكماش عند عكس الربنامج

تصل حد اإلهنيار وإن كان  وتصيب كل القطاعات، وقد
 ذلك نادرا.

  ،للدولة اخليار يف تطبيق سياسة التيسري الكمي من عدمه
 وذلك بالنظر ملدى القدرة على تسيري البدائل وفعاليتها.
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  احملور الرابع: سياسة التيسري الكمي والعلة اليابانية ، إسقاط على حالة اجلزائر.احملور الرابع: سياسة التيسري الكمي والعلة اليابانية ، إسقاط على حالة اجلزائر.  
كمي، معتمدة مبدأ التحفيز النقدي لإلقتصاد، من خالل سياسة تيسري  تعتمد اجلزائر سياسة التيسري ال 

كمي يعتمد طبع كتلة نقدية من الفراغ، إال أن ذلك أقرب إىل العشوائية منها إىل اإلستناد إىل خلفية فكرية 
ة، من حمددة، نستدل من ذلك على إرتباك البنك املركزي يف تطبيق هاته السياسة بأوامر سياسية وليست إقتصادي

جهة أخرى فإن سياسة التيسري الكمي مت تطبيقها تفاديا لرد الفعل من األعوان اإلقتصاديني على أي سياسة مالية 
 هتدف إىل التمويل من الضرائب.

أن سياسة التيسري الكمي يف اجلزائر قد حققت أهدافا إىل حد كبري جدا، خالفا ملا مت اإلفصاح عنه من  
املوازنة العامة من اإلفالس الناتج عن الصدمة غري املواتية الناجتة عن تراجع اسعار النفط، بنك اجلزائر، فقد أنقذت 

وبالتايل حققت اهلدف األساسي هلا وهو اإلنقاذ املايل للموازنة العامة، واليت تعمل من خالل آلية اجلر اخللفي 
 اته على ريع املوازنة العامة.للقطاعات األخرى مثل قطاع البناء واألشغال العمومية الذي تشتغل مؤسس

يكمن اإلشكال األساسي يف اخللل اهليكلي يف اجلهاز اإلنتاجي، فهو غري مرن هنائيا وضعيف، ويعمل  
حسب قدرته اإلنتاجية، وعليه فهو يقوم بتحييد اي كتلة نقدية مهما كان مصدرها من حتفيز نقدي أو حتفيز مايل 

االسترياد لتعويض نقص العرض، كما أنه جهاز إنتاجي منغلق من حيث ويتم توجيه هاته الكتلة النقدية اىل 
املؤرخ يف  10-17التمويل على نفسه، وبالتايل مت توجيه الكتلة النقدية املطبوعة من الفراغ مبوجب القانون 

، إىل متويل مؤسسات القطاع غري التباديل فقط، وهي مؤسسات مرتبطة بالقطاع العام حصرا، 2017أكتوبر 11
 وحمركها هو مشاريع البناء واألشغال العمومية.

هذا الوضع )توجيه الكتلة النقدية إىل مؤسسات البناء واألشغال العمومية (، ولد ظرفا شبيها بالظرف  
الياباين، ولو من باب دور سياسة التيسري الكمي وآثارها، إال أن توقيف العمل بسياسة التيسري الكمي، جعل 

  منأى عن ظاهرة اليابانية، ألنه ال ميكن وقف هاته الربامج دون تكلفة إقتصادية وإجتماعية.اإلقتصاد اجلزائري يف
إعتمدت اجلزائر خالل سياسة اإلنعاش اإلقتصادي على سياسة مالية حتضريية وسياسة مالية تعويضية،  

 ممولة من ريع القطاع املزدهر، إال أن عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي أفقدها فعاليتها.
الغريب يف اإلقتصاد اجلزائري، أن العالقة غري ميكانيكية بني النفقات العامة والنمو اإلقتصادي، فالنمو  

اإلقتصادي يؤدي إىل زيادة النفقات العامة، يف حني أن النفقات العامة ال تؤدي اىل زيادة النمو اإلقتصادي، 
 وكأن املضاعف الكينزي غري موجود هنائيا يف حالة اجلزائر.

إنتهجت اجلزائر سياسة التيسري الكمي إال أهنا مل حتدث هاته السياسة اآلثار املرجوة منها بالفعالية املنتظرة منها 
لنب برنانكي  –ألسباب سابقة الذكر، وعليه فإن ظروف آلية التحفيز النقدي يف اجلزائر ) آلية إنزال املال بالطائرة 
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صادي( غري متوفرة وإن مت تأجيل إشكالية مصادر متويل املوازنة العامة حملاربة اإلنكماش اإلقت –وأالن غرينسبان 
 إىل حني.

ما نضيفه هنا أن اجلزائر بإعتمادها على القطاع املزدهر الوحيد للتصدير يف متويل املوازنة العامة،   
اكم رأمسايل لدى وإنسحاهبا من القطاع اإلنتاجي يف إطار مرحلة التحول حنو إقتصاد السوق، يف ظل عدم وجود تر 

القطاع اخلاص موروث عن مرحلة اإلقتصاد املخطط، جعلها تدخل دوامة  إشكالية مصادر  التمويل من جهة 
، هذا اخللل جعل 12وآثار التمويل من هذا املصدر من جهة أخرى، مبا بات يعرف بنموذج النمو املفقر لباغوايت

ن خالل املوازنة العامة، وبات إهناء سياسة اإلنعاش اإلقتصادي االقتصاد اجلزائري يعتمد على ريع القطاع املزدهر م
شبه مستحيل، وإن مت تغيري التسميات للمخططات وتغيري اإلسرتاتيجيات واألهداف يف كل سياسة، وعليه فإن 
حالة املرض الياباين من هذا اجلانب تكون شبه مؤكدة يف ظل هاته املعطيات، إال أن مصدرها ليس التيسري 

والكتلة النقدية من الفراغ، وإمنا مردها إىل ريع القطاع املزدهر والسياسة املالية، يف حني أن اليابان مصدرها  الكمي
 السياسة النقدية والكتلة النقدية املطبوعة من الفراغ.

 
 خامتة:

ر هذا النمط من تطرقنا يف هذا البحث إىل العالقة بني سياسة التيسري الكمي  كآلية لتمويل العجز املوازين، وآثا
نة العامة من خالل طبع كتلة ز التمويل يف ظهور ما يسمى بظاهرة العلة اليابانية، وهي تلك الظاهرة الناجتة عن متويل املوا

 نقدية من الفراغ ملدة طويلة يصبح بعدها اإلقتصاد يدخل مرحلة اإلنكماش اإلقتصادي على الرغم من التحفيز النقدي
اء هاته الربامج دون تكلفة إقتصادية وإجتماعية صعب، وهو ما يعاين منه اإلقتصاد الياباين  املتواصل، كما يصبح إهن

 سنة من تطبيق سياسة التيسري الكمي. 20حاليا بعد 
لتمويل املوازنة  10 -17باإلسقاط على حالة اجلزائر، فإنه مت تطبيق سياسة التيسري الكمي مبوجب القانون 

، إال أن ذلك كان لدى قصرية، وقد توصلنا إىل أن هناك تقارب يف األعراض الدالة على 2018العامة يف قانون املالية 
وجود العلة اليابانية يف اجلزائر، إال أهنا ناجتة عن التحفيز الكينزي من ريع القطاع املزدهر، وليس من التيسري الكمي، كما 

من خالل ختفيض قيمة العملة، وعليه فحالة اجلزائر  أن اجلزائر تنتهج من فرتة ألخرى سياسة طبع النقود من الفراغ
تتقارب مع حالة اليابان يف صعوبة إهناء برامج التحفيز، وإن إختلفت مصادر التمويل بني البلدين، وطبيعة اآلثار 

 وحجمها يف كل بلد.
 من خالل هذا البحث توصلنا اىل النتائج التالية:

 الكمي لتمويل العجز املوازين دون أن تتوفر مجيع الظروف املطلوبة  إجتهت اجلزائر اىل استخدام سياسة التيسري
 لتطبيق هاته السياسة.
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  هناك مؤشرات عن وجود العلة اليابانية لكن ال ميكننا اجلزم بوجودها، ألن العلة اليابانية مردها اىل تطبيق سياسة
 تيسري كمي طويلة األمد، وهذا مل حيدث يف اجلزائر.

 لية التمويلية بارتباك يف اجلزائر، ومت توجيهها للقطاع غري التباديل وليس للقطاع التباديل ما أفقدها مت تطبيق هاته اآل
 فعاليتها املطلوبة يف مكافحة االنكماش.
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يف اجلزائر، وكذا احللول املقرتحة، حيث مت التطرق إىل اجلانب النظري املتمثل يف أساسيات   املوازينهتدف هذه الدراسة إىل حماولة إبراز إشكالية العجز  ملخص:
لول املقرتحة على غرار صندوق ضبط املوارد، ليتم رصد واقع العجز املوازين يف اجلزائر من خالل عرض اجلداول اخلاصة  حول املوازنة العامة والعجز املوازين واحل

 باإلرادات والنفقات، مث املقارنة بينهما باعتماد السنة السابقة كمرجع.  
وق ضبط املوارد كأداة رئيسية لتغطية عجز املوازنة العامة، وحتقيق التوازن املايل وابرز ما توصلت إليه الدراسة أن توجه اجلزائر على االعتماد املفرط على صند      

 .يف ظل اخنفاض أسعار النفط ووجود أزمات مالية، وهو ما يرتتب عليه من إمكانية نصوب موارد الصندوق يف األجل املتوسط
 .يراداتاإلالعجز املوازين، اإليرادات، النفقات ،  صندوق ضبط لكلمات املفتاح : ا

 JEL : F0 ; F3 ; F4 ; F5تصنيف 

Abstract: The aim of this study is to try to highlight the problem of the budget deficit in Algeria as 
well as the proposed solutions, The theoretical side of bases about the general budget, the budget 
deficit and its main reasons and the proposed solutions in theory were discussed in order to identify 
the reality of the budget deficit in Algeria, And then compare them by adopting the previous year 
as a reference . 
      The study reached that Algeria focuses on the excessive adoption of the fund adjust resources 

as the principle instrument to cover the public budget deficit, and realizing financial balance under 
the low oil prices and the current finan-cial crises .That is to say the possibility of the depletion in 
the funds revenues in the medium term. 

Keywords: Budget deficit, revenue, expenses, revenue control fund. 

Jel Classification Codes: F0 ; F3 ; F4 ; F5 

mailto:meddahi26@mail.com


 

 

 (305-294)ص ص  ر ومدى مسامهة صندوق ضبط اإليرادات يف متويلهالعجز املوازين يف اجلزائ

 

 لدولة يف اجلزائراستدامة املوارد املالية للموازنة العامة ل وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي  295
 

I-  :متهيد 

لقد أصبح العجز املوازين ظاهرة متس خمتلف االقتصاديات املعاصرة، سواء كان ذلك عن قصد عندما تلجا احلكومات إىل خلق  
قصد عندما تعجز إيرادات  الدولة عن تغطية فجوة بني نفقاهتا وإيراداهتا فيما يسمى بالتمويل عن طريق العجز املوازين، أو كان عن غري 

 نفقاهتا، ويف كلتا احلالتني عادة ما يقع اقتصاد الدولة أمام جمموعة من اخليارات املمكنة لتمويلها. 
جل دفع عجلتها التنموية، حيث عرفت مرحلة أاجلزائر تعترب من بني االقتصاديات اليت استخدمت التمويل بالعجز املوازين من 

االقتصاد الوطين إىل اقتصاد السوق تطور كبريا يف املالية العامة، فأصبحت موازنة الدولة تتميز برصيدها السالب، وذلك لعدم قدرة انتقال 
أن اإليرادات تعتمد بنسبة كبرية على موارد اجلباية البرتولية، وهذا ما جعلها تتأثر تأثريا  على تغطية نفقات الدولة، خاصة و  اإليرادات العامة

بريا بتقلبات أسعار النفط، األمر الذي مسح للجزائر يف سنوات ارتفاع أسعار البرتول بتكوين صندوق لرصد هذا الفائض مسي بصندوق ك
 ضبط اإليرادات.

  I.1- :تتمحور إشكالية الدراسة من خالل التساؤل التايل: اإلشكالية 
   ين يف اجلزائر؟متويل العجز املواز  إليراداتإىل أي مدى ميكن لصندوق ضبط ا  
I.2- :أهداف الدراسة 

هتدف الدراسة  أساسا إىل إيضاح ماهية جمموعة من املفاهيم مثل السياسة املالية؛ املوازنة العامة، العجز املوازين، صندوق ضبط       
 ذلك. اإليرادات، وغريها يف حماولة كشف أثر اإلنفاق  على العجز املوازين، وأمهية صندوق ضبط اإليرادات من

I.3- :أمهية الدراسة 
يستمد املوضوع أمهيته من خالل تشخيص مظاهر وأسباب العجز املايل يف اجلزائر، وحماولة إجياد احللول املناسبة على غرار صندوق       

 ضبط اإليرادات الذي انشأ لتجميع الفوائض النفطية. 
I.4- :املنهج املتبع 

لي يف معاجلة خمتلف حيثيات البحث، حيث قمنا جبمع خمتلف البيانات املتعلقة بتطور عجز اعتمدنا على املنهج الوصفي التحلي     
 املوازنة يف اجلزائر، بعد ذلك قم بتبويبها وفق متطلبات الدراسة، مع مناقشة خمتلف العوامل واملؤشرات باإلضافة إىل وصف وحتليل وضعية

 صندوق ضبط اإليرادات.
I.5- :تقسيمات البحث 

 خمتلف خلفيات البحث مت تقسيمه إىل ثالثة حماور:ملعاجلة 
 عجز املوازنة العامة؛لاإلطار املفاهيمي  -
 صندوق ضبط املوارد: املفهوم والتوجه؛ -
 العجز املوازين يف اجلزائر ومسامهة صندوق ضبط املوارد يف متويله. -
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II . عجز املوازنة العامة؛لاإلطار املفاهيمي 
II.1- عجز امليزانية التأصيل النظري حول: 

 قبل التطرق إيل عجز املوازنة العامة جيب اإلملام أوال مبفهوم املوازنة العامة
II.1-1- مفهوم املوازنة العامة: 

ملدة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، ختضع إلجازة من السلطة  تعترب امليزانية العامة هي نظرة توقعية إليرادات ونفقات الدولة     
 ؛1اإلجازة التوقع؛: تتضمن عنصرين أساسيني مها لى هذا األساس فان امليزانية، وعاملختصة

  :2للموازنة العامة جمموعة من اخلصائص هي     
املوازنة العامة نظرة توقعية مستقبلية، أي أهنا سجل ملا تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه أو تتحمله من مبالغ خالل مدة حمددة تكون  -
 سنة؛
 العامة تتطلب اإلقرار أو اإلجازة من السلطة التشريعية؛ امليزانية -
 امليزانية العامة هي وسيلة وأداة للرقابة املالية العامة؛ -
 من خالل  فرتة زمنية حمددة؛ واإليرادات للنقاقات ية العامة هي التقديرات املدروسةامليزان -
 امليزانية العامة وسيلة للتنسيق بني أنشطة الدولة املختلفة.  -

II.1-2- تعريف وأنواع عجز املوازنة العامة:  
 ميثل عجز املوازنة العامة للدولة إحدى الظواهر األساسية للمالية العامة، ويتمثل يف زيادة اإلنفاق احلكومي عن اإليرادات احلكومة،     

ت العامة على تغطية النفقات العامة أي زيادة بأنه انعكاس لعدم قدرة اإليرادا "أي عدم توازن امليزانية العامة، حيث يعرف عجز امليزانية
 ؛3النفقات العامة على اإليرادات العام

 :4ميكن تقسيم العجز املوازين إىل نوعني رئيسيني حسب مدى مسامهة الدولة فيها     
زيادة يف األعباء تسعى خمتلف : إن امليزة األساسية للنفقات العامة هي الزيادة املستمرة من سنة ألخرى، وملواجهة هذه الالعجز املفروض

يت تطرأ احلكومات إىل زيادة اإليرادات، وتعترب الزيادة يف النفقات ظاهرة عادية ميكن توقعها وحساهبا، وبالتايل معاجلتها، إال أن األعباء ال
 ؛على الدولة يف فرتة األزمات والكوارث هي اليت تسبب العجز احلقيقي يف امليزانية

وما يقصد به بعض احلاالت بأسلوب الذروة االقتصادية، فبعد األزمات اليت عاشتها الدول لسببني التوازن املايل يف  : وهوالعجز املقصود
 الوقت احلاضر غري ضروري، بل أصبحت تعتمد العجز املايل املقصود يف سبيل الوصول  املعتمد يف امليزانية عندما تعاين من أزمة اقتصادية

، ومن اجل  ذلك فهي ختفض الضرائب وتزيد يف اإلنفاق حىت تزيد االستثمارات وتنشأ مناصب شغل كثرية، وختشى اقتصادها من الشلل
وحتافظ على القدرة الشرائية للمواطن وتنعش املشاريع الكاسدة، األمر الذي يسبب عجز يف امليزانية إال انه يكون مقصود من طرف 

ق الرفاهية للمجتمع، نتيجة هلذا فقد استعملت الدول املختلفة سواء النامية أو املتقدمة احلكومة اليت تسعى إىل ختطي األزمة بسالم وحتقي
متويل التنمية عن طريق تكوين تغطية هذا العجز يف اغلب احلاالت، إال انه يشرتط يف هذه الطريقة أن يستخدم لفرتة مؤقتة لتنشيط الطلب 

 الفعال وبالتايل حتقيق التوازن االقتصادي الكلي.
 : 5وخبلق عجز املوازنة العامة من تداخل عدة عوامل أمهها 

 التوسيع يف دور الدولة لإلنفاق العام، وذلك من خالل زيادة متطلبات واحتياجات املواطنني؛ -
 تقلص مداخيل الدولة؛ضعف النمو االقتصادي و  -
 يق اإلقراض من البنوك؛إتباع سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية االقتصادية يف اجملتمع عن طر  -
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 مجود األنظمة الضريبية نتيجة عدم قدرهتا على االستجابة وتقدمي السياسات املالئمة احلديثة؛  -
 الضغوط التضخمية من جهة واخنفاض القدرة الشرائية للنقود من جهة أخرى؛ -
 ارتفاع األسعار العاملية على مواد اإلنتاج األولية؛ -
 ت للعائالت.ارتفاع االقتطاعات على العائدا -

II.2- أسباب العجز املوازين: 
II.2-1-  6منها تسلوكياوجند ضمنها عدة العام:  اإلنفاقىل زيادة إجمموعة العوامل الدافعة:  
واليت مفادها  -MYRDAL-و مريدال-KEYNS-كينز  -LINDAL-وهذه النظرية هي تعبري عن أفكار ليندال :األخذ بنظرية العجز املنظم -1

يف  اإلنتاجيحيدث تأثريا مباشرا بالزيادة يف الدخل القومي وذلك لكون اجلهاز  ،خاصة الكساد، األزمات أوقاتلعامة يف زيادة النفقات ا
وآالت عاطلة  إنتاجو عوامل  ،الدول املتقدمة يتميز مبرونة متكنه من زيادة عرض السلع واخلدمات عن وجود مواد طبيعة مهيأة لالستغالل

 نتيجة اخنفاض الطلب.
 إحداث إىلن أدى ذلك إو  حىت ،العام مسألة هامة كوهنا تعمل على زيادة التشغيل اإلنفاقمعاجلة الركود االقتصادي بزيادة  إن

تضخم. فحسب هذه النظرية جيب أن ال خناف منه طاملا مل يبلغ االقتصاد  مستوى العمالة الكاملة. و تؤدي الزيادة يف الدخل القومي 
خاصة وأن هذا الوضع  ،ح مما ميكن القضاء الحقا على العجزا زيادة الضرائب على املداخيل وعلى األرب إىلالعام  قاإلنفاالنامجة عن زيادة 

 للعاطلني. اإلعاناتعلى األقل بالتقليل من منح  أويسمح للدولة بالكف 
 زيادة حجم الدولة. -2
II.2-2-  مل بشكل بارز يف دول العامل الثالث حيث ميكن اهذه العو وتتجلى  العمومية: اإليراداتتراجع  إىلجمموعة العوامل املؤدية

 :7أن نلحظ منها ما يلي
  ؛الذي يعتمد حتديده أساسا على حجم الدخل القومي الذي يعترب ضعيفا يف الدول الناميةضعف اجلهاز الضرييب و 
 ؛الضرييب اإلدارةل ولضعف تأهي ،ارتفاع درجة التهرب الضرييب الناجم عن اتساع حجم االقتصاد املوازي من جهة 
  ؛وعية الضريبيةاملزايا الضريبية دون أن يقابلها توسع يف األو  اإلعفاءاتكثرة 
  العامة. اإليراداتوهو ما يعمل على عدم استقرار  ،)كأسعار املواد األولية( ةغري مستقر اعتماد الضرائب على أوعية 

II.3- تقديرها أساليبأنواع العجز املوازين و: 
  :8بني عدة أنواع من أنواع العجز املوازين منهاميكن التمييز 

II.3-1- اإلمجايلويقاس بالفرق  ،ضباالقرتاالذي جيب متويله و  ،: ويعرب عن صايف مطالب القطاع احلكومي من املواردالعجز اجلاري 
ص لسداد الديون املرتاكمة من سنوات احلكومي املخص اإلنفاقجلميع اهليئات احلكومية مطروحا منه  اإليراداتو  اإلنفاق أنواعبني جمموعة 

 سابقة.
االستثماري يف  اإلنفاقاجلاري عن جمموعة  اإلنفاقحيث يعرب  ،اجلارية اإليراداتاجلاري و  اإلنفاقوهناك من يرى انه الفرق بني 

 العادية.  اإليراداتاجلارية  اإليراداتحني تعكس 
II.3-2- اجلارية لتالقي آثار  رباألسعاالعجز الناجم عن ربط الديون وفوائدها  التشغيلي عن ذلك العجز: يعرب العجز التشغيلي

خسائر اخنفاض القيمة احلقيقية للديون بربطها بتطور األسعار. ومثل هذا الربط يعمل  بتغطيةيف العادة  ،حيث يطالب الدائنون ،التضخم
م العجز إذا استخدم صايف متطلبات القطاع احلكومي من ومنه يرتفع حج، على رفع القيمة النقدية لفوائد وأقساط القروض املستحقة
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 ،بتصحيح آثار ارتفاع األسعار وكذلك الفوائد احلقيقية هذه املدفوعات املتعلقة استبعاد إىلاملوارد  )العجز اجلاري( مما جيعل البعض يدعو 
 ؛من متطلبات القطاع احلكومي من القروض

II.3-3- إال أن الديون هي يف الواقع تصرفات متت يف  ،ري وفقا للمفهوم األول فوائد الديون: يتضمن العجز اجلاالعجز األساسي
هذه الفوائد ليتمكن من  استبعادمما يعين أن الفوائد عليها تتعلق بتصرفات ماضية وليست حالية. ويعمل العجز األساسي على  ،املاضي

 ؛إعطاء صورة عن السلبيات املالية احلالية

 سابقا. عليها املتعاقد القروض على الفوائد - اجلاري لعجزا  = األساسي العجز
II.3-4- ومن  ،: يتكون القطاع احلكومي من احلكومة املركزية وحكومات الوليات واألقاليم و املشروعات اململوكة للدولةالعجز الشامل

 ؛حمللية ومؤسسات قطاع العامهذا فإن العجز الشامل يعرب عن جمموع العجز املتعلق باحلكومة املركزية واجملموعات ا
II.3-5- إيرادات  الحنرافات املتغريات االقتصادية ةاملؤقتحا بإزالة العوامل الظرفية و ح: ويعرب عن العجز الشامل مصالعجز اهليكلي(
مل تتخذ الدولة الطويل. وبالتايل يعرب العجز اهليكلي عن العجز الذي حيتمل استمراره مما  ىقات( دون أن تعكس احلقيقة يف املدونف

 إجراءات للتغلب عليه.
 .الظريف العجز -الشامل العجز اهليكلي= العجز

II.4- البدائل املطروحة لتمويل العجز املوازين:  
إن وجود عجز مايل يف امليزانية العامة للدولة وما يرتتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، يتطلب من صناع القرار معاجلته      

 تغطيته باالعتماد على مصادر خمتلفة؛ قد تتطلب التضحية ببعض األهداف، وفيما يلي أهم طرق متويل العجز املوازين:و 
II.4-1- التمويل غري التقليدي:  

رض، التمويل غري التقليدي هو االعتماد على التمويل من خالل طباعة األوراق املالية بدون تغطية؛  بعد تعديل قانون النقد والق     
من اجلريدة الرمسية، يعدل ويتمم هذا القانون األمر  57حيث صدر القانون اجلديد  للنقد والقرض الذي صادق عليه الربملان يف العدد

املتعلق  2003أوت  26املؤرخ يف  11-11املكرر من األمر رقم 45املتعلق بالنقد والقرض من خالل إدراج املادة  2003الصادر يف 
 ، 2017أكتوبر  11املؤرخ يف  10-17املكمل بالقانون رقم بالنقد والقرض، 

تسمح آلية التمويل الغري التقليدي للخزينة بتزويد الصندوق الوطين لالستثمار يف حال احلاجة ملوارد يف إطار مسامهات الدولة يف     
على تعبئة موارد مالية استثنائية للخزينة، وحددت  االستثمارات أو التمويالت طويلة املدى لربامج االستثمار العمومي، وتعمل هذه اآللية

مليار دوالر  19مليار دينار، وهذا ما يعادل  2185نوات، حيث قدرت حجم األموال املطبوعة يف إطار هذه اآللية بـ س 5الفرتة بـ 
  ؛أمريكي

II.4-2-  التنمية الذاتيةبرامج اإلصالح و:  
تلف حسب طبيعة نظامها املايل، طرق عالجية،  ختلذاتية اليت تعتمد على إجراءات و صالح اتنتهج كثريا من دول العامل برامج اإل     

خصائص هتدف هذه الربامج إىل ترشيد النفقات العامة، وزيادة اإليرادات الضرورية بفرض الضرائب على مجيع اجملاالت القابلة لذلك أي و 
بغية عالج مية الشاملة والتخطيط احملكم، ويف إطار برامج اإلصالح الذايت، و تناإلبقاء على دور الدولة واضحا يف االقتصاد مبا حيقق ال

 اجلزء املتعلق باملوازنة العامة من النظام املايل تلجأ الدولة إىل إتباع أخذ السياسات التمويلية التالية:
   ؛سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز يف املوازنة العامة -
  .ترشيد النفقات العامة -
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II.4-3- سياسة التمويل اخلارجي لتغطية عجز املوازنة العامة:  
يهدف هذا اإلجراء إىل التأثري على ميزان املدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة األجنبية املتحصل عليها من القروض، أو احملافظة      

 يف املوازنة العامة،  نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج على أسعار صرف العملة احمللية يف حدود املعقول اليت ال تؤدي إىل حدوث خلل
دام سياسة استخو ويدخل يف سياسة التمويل اخلارجي لسندات اخلزينة اليت تستقطب األموال األجنبية  عن اخنفاض قيمة العملة احمللية،

يقلل من عجز املوازنة ق نتائج فورية، كبرية، و و ما حيقتنشيطه من خالل تشجيع الصادرات يف الوقت نفسه، وهتشجيع الطلب اخلارجي و 
العامة، ومن املالحظ أن مثل هذا اإلجراء لسياسة التمويل اخلارجي، تنتهجه الدول الصناعية وال ميكن يف كثري من األحيان أن يستخدم 

يد سيفوق حجم العائدات من بنجاح يف الدول النامية ألن العبء الذي تستحمله هذه الدول يف سداد تلك القروض على املدى البع
 هذه القروض.

III. صندوق ضبط املوارد: املفهوم والتوجه؛ 
تعترب اجلزائر من الدول املنتجة للنفط عامليا، واليت يعتمد اقتصادها بالدرجة األوىل على إيرادات سلعة وحيدة أال وهي النفط،      

يف حماولة الستغالل الوفرة املالية النامجة عن ارتفاع أسعار النفط، شهدت أسعار النفط ارتفاعات مستمرة، و  2000حبيث ومنذ سنة 
  2000وخاصة يف بداية العقد اجلديد يف القرن احلايل، وجتنبا لتقلبات هذا املورد ونضوبه مستقبال، سعت اجلزائر أواخر شهر جوان 

 le fond de régulation des recettes ملواردكغريها من البلدان إىل إنشاء صندوق لتجميع الفوائض النفطية مسي صندوق ضبط ا
( FRR)  

III. 1- صندوق ضبط املوارد: مفهوم 
املؤرخ  02-2000قررت احلكومة اجلزائرية إنشاء صندوق ضبط املوارد من أجل امتصاص هذه األموال، وذلك مبوجب القانون رقم      
، حبيث حدد هذا القانون نوع 2000لق بقانون املالية التكميلي لسنة واملتع 2000جوان  27املوافق لـ  1421ربيع األول عام  24يف 

"يفتح يف كتابات اخلزينة حساب ختصيص خاص  ، واليت نصت على ما يلي:10وأهداف وجمال عمل الصندوق، وذلك من خالل املادة 
 بعنوان صندوق ضبط املوارد". 302-103رقم 

 دوق ضبط املوارد عدة تعديالت تتمثل أمهها فيما يلي:طرأ على قانون صن 2000ومنذ تأسيسه سنة       
 302-103، والذي حيدد كيفية سري حساب التخصيص اخلاص رقم: 2002-06-06الصادر بتاريخ  67-02مرسوم رقم  -

 ؛"صندوق ضبط املوارد"
احملسومة من حساب للسيد وزير املالية، والذي حيدد اإليرادات والنفقات  2002-06-16الصادر بتاريخ  122القرار رقم  -

 ؛"صندوق ضبط املوارد" 302-103التخصيص اخلاص رقم: 
، والذي 67-02واليت حتدد شروط التطبيق احملاسيب للمرسوم التنفيذي رقم  2002-06-18الصادرة بتاريخ  15تعليمة رقم  -

 ؛حيدد كيفية سري صندوق ضبط املوارد
متويل الصندوق وذلك بإضافة تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة  ، والذي تضمن تعديل خيص جانب2004قانون املالية لسنة  -

 1424ذي القعدة عام  04املؤرخ يف  22-23من القانون رقم  66للتسيري النشط للمديونية اخلارجية، وهذا ما نصت عليه املادة 
 . 20039ديسمرب  28املوافق لـ 

دف من وضع الصندوق أي جانب النفقات ليصبح كالتايل: ، والذي تضمن تعديل خيص اهل2006قانون املالية التكميلي لسنة  -
 04-06من القانون  26مليار دينار جزائري، وهذا ما نصت عليه املادة  740متويل عجز اخلزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 

 .2006جويلية  15املوافق  1427مجادى الثانية عام 19املؤرخ يف 
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 : 10بوا إليها الصندوق يف النقاط التاليةنلخص خمتلف األهداف اليت يص         
، وبالتايل فهي متثل صناديق تثبيت أو صدمات النفطيةومن مث جتنب ال معاجلة املشكالت الناشئة مثل تقلبات إيرادات النفط -

 ضبط؛
 لألجيال املقبلة، وبالتايل فهي متثل صناديق ادخار؛ دات النفطار يادخار جزء من ا -
 مة للدولة يف حالة وجوده، وبالتايل فهي متثل صناديق متويل؛عجز امليزانية العا متويل -
 العمومية. املديونية ختفيض -
، ليمس التعديل اهلدف الرئيسي للصندوق 2006لكن هذه األهداف مت تعديلها، وذلك بعد صدور قانون املالية التكميلي لسنة      

 اليت التعديالت سبب إرجاع ميكنو  ،11جزائري دينار مليار  740عن الصندوق رصيد يقل أن دون اخلزينة عجز ليصبح كالتايل: متويل
 يلي: ما إىل 2006 سنة خالل الصندوق على أدخلت
 مسيت بسياسة جديدة سياسة اقتصادية تنفيذ على احلكومة شجعت احلايل، العقد مطلع مع اجلزائر حققتها اليت املالية الفوائض إن -

 خالل نفذ االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج برناجمني تنمويني ومها تنفيذ خالل من السياسة هذه جتسيد مت حيث االقتصادي، اإلنعاش
 ؛2009-2005االقتصادي نفذ خالل الفرتة  النمو لدعم التكميلي ، والربنامج2004-2001 الفرتة 
 اإلنفاق حجم ارتفاع سب، ب2007-2001الفرتة  خالل العامة امليزانية رصيد يف عجز تسجيل إىل أدى السياسة هذه تنفيذ إن -

 األمر وهو أخرى، جهة من للربميل أمريكي دوالر  19 سعر على أساس للدولة العامة لإليرادات املالية قوانني وحتديد جهة، من احلكومي
 مع تتماشىل الصندوق ألهداف احملددة القواعد تعديل ضرورة يعين مما املوازين، العجز الصندوق لتمويل موارد استخدام إىل أدى الذي

 احلكومة. طرف من املنفذة السياسة االقتصادية
III. 2- الرقابة على الصندوق: 

مبا أن صندوق ضبط املوارد هو أحد احلسابات اخلاصة باخلزينة، فإنه خيضع لنفس الرقابة اليت متارس على باقي احلسابات        
 اخلاصة، وذلك كما يلي:

 اق وذلك على مستوى املراقب املايل؛الرقابة القبلية عند االلتزام باإلنف -
من  39الرقابة أثناء التنفيذ يف إطار العالقة بني األمر بالصرف واحملاسب، وذلك عندما ينوي هذا األخري إجراء رقابته وفقا للمادة  -

 القانون املتعلق بقواعد احملاسبة العمومية؛ 
لس احملاسبة بعد إيداع حساب التسيري املقدم من احملاسب، وكذا احلساب الرقابة البعدية خالل املراقبة القانونية اليت يضطلع هبا جم -

 اإلداري املقدم من األمر بالصرف؛
 الرقابة اليت جتريها املفتشية العامة للمالية. -
IV. املوازين يف اجلزائر ومسامهة صندوق ضبط املوارد يف متويله العجز 

ميع اإليرادات الناجتة عن الفروقات بني أسعار النفط الفعلية واملرجعية، لذلك تتحدد صندوق ضبط املوارد كآلية  لتج يعد استحداث      
غري قيمة موارد الصندوق مبستوى أسعار النفط وتتوقف عملياته على متويل عجز امليزانية والدين العام يف حالة عدم قدرة  اجلباية النفطية و 

 النفطية يف متويل اإلنفاق العام للدولة.
IV. 1- لعجز املوازين يف اجلزائرا: 

كبرية يف رصيدها سنة بعد سنة، بفعل عوامل   اختالالتالعامة من أهم أدوات التوازن املايل يف اجلزائر، وقد عرفت  تعترب املوازنة      
  "؛01"أنظر امللحق رقم متعددة، 
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دوالر للربميل، جعل الدولة  90متوسط سعر دوالر و  145حوايل  2008بسبب االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط خالل سنة و     
دوالر للربميل عند إعداد املوازنة، وقد سجلت اإليرادات العامة للدولة ارتفاع مستمرا لتصل  37دوالر إىل  19ترفع السعر املرجعي من 

 مليار دينار جزائري.  5738.4إىل  2014سنة 
اهنيار أسعار البرتول يف أسواق الطاقة العاملية، ويف املقابل تزايد النفقات  بدأت اإليرادات يف االخنفاض نتيجة 2014بعد منتصف      

العجز يف املوازنة العامة، وهذا راجع للربامج االقتصادية والتنموية املتبعة   رادات العامة، مما نتج عنه تزايدالعامة بوترية تفوق الزيادة يف اإلي
 من حالة الركود عن طريق الزيادة يف االستثمار يف اإلسكان والبىن التحتية. من قبل الدولة، واليت هتدف إلخراج االقتصاد 

مليار دينار  7656.3مليار دينار وما ناهزه منو كذلك للنفقات اليت قاربت  5103.1فقد وصلت اإليرادات إىل 2015 أما سنة     
 ؛لتسجل رصيد سالب

 6714.26إىل  مليار دينار 5635.51ن وايل، فقد قفزت اإليرادات ملى التع 2018و 2017أما السنتني األخريتني ونقصد      
مليار دينار على التوايل، ويرتبط منو  8627.77مليار دينار إىل  6883.21مليار دينار، وهو ما ناهزه ارتفاع يف قيمة النفقات من 

 النفقات ارتباطا وثيقا بالتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
IV. 2- عية صندوق ضبط املوارد لتمويل عجز املوازنة العامةوض:  
 %61إىل   2000ة سن %9استخدمت موارد الصندوق يف تسديد املديونية اخلارجية من خالل الدفع املسبق للمديونية اليت بدأ بـ       
ويل عجز املوازنة العامة، حيث انطلق يف مت 2006ولكن منذ  ،2007مليار دج سنة  608، وتسبيقات لبنك اجلزائر مببلغ 2008سنة 

ليار دينار م 758.2مبلغ    2008سنة  % 30.13مليار دج مث مت تغطية  1735.8من العجز الذي بلغ  % 5.27مت تغطية 
 "؛02"أنظر امللحق رقم  يف تغطية العجز تدرجييا يف حماولة للحد منه جزائري، ليبدأ التوسع

مت تسجيل موارد الصندوق، واليت  2010سنة  مليار دج، أما 2516.8من العجز البالغ  % 31.67مت تغطية  2009وحبلول سنة     
كانت نسبة التغطية هبذا الصندوق حيث   ،2013ة مليار دينار جزائري سن 76965لتصل إىل  مليار دينار جزائري 5634.8قدرت بـ 

 "؛02"أنظر امللحق رقم  2013سنة 95.19، وواصلت االرتفاع لتصل إىل 2010سنة  % 39.15تقدر بـنسبة 
 2015مليار دينار جزائري، بنما وصل سنة  7374.1من  ليصل إىل 2014ابتداء من سنة  اخنفض رصيد الصندوق بصفة تدرجيية    

اك بسبب ، وذ1797.4فقد سجل فيها الصندوق اقل رصيد الذي قدر بـ  2016ليار دينار جزائري، أما سنة م 4959إىل  حينها
، حيث اخنفض 2014منذ منتصف  فاض احلاد واملطرد ألسعار النفط يف أسواق الطاقة العامليةنتيجة إىل االخن دات النفطيةتراجع اإليرا

 "؛02"أنظر امللحق رقم  % 70مبعدل جتاوز  2016مطلع  35ليصل يف حدود  2014دوالر سنة  110سعر برميل النفط من 
دوالر للربميل، قد أعطى إشارة إىل إمكانية استئناف  70أسعار النفط واليت ختطت عتبة  وجتدر اإلشارة  إىل أن التحسن املسجل يف      

دوالر يف الربميل الواحد  20متويل صندوق ضبط اإلرادات، ويف حال استقرار األسعار عند مستواها، فإنه سيتم توجيه الفارق املتمثل يف 
 ؛12دوالر للربميل 50واملقدر بـ  2018املالية لسنة احلكومة يف قانون   مةعن السعر املرجعي املعتمد من قي

إن سياسية التمويل بالعجز اليت اتبعتها السلطات يف ظل الربامج التنموية منعت إيرادات الصندوق من الرتاكم،  على  وميكن القول    
لذي سيتم سده من طرف صندوق ضبط دوالر سريفع من عجز املوازنة  العامة، هذا العجز ا 37اعتبار أن السعر املرجعي احملدد بـ 

 اإليرادات  األمر الذي من شانه هتديد موارد الصندوق خاصة  استمرار الصدمة النفطية احلالية.
إىل  %14بنسبة  2006ة واملستخلص ان نسبة مسامهة الصندوق يف متويل العجز قد تطورت وارتفعت بشكل كبري جدا منذ سن      
الرتفاع النفقات العمومية الصاحبة الرتفاع أسعار البرتول يف األسواق الدولية واىل أعلى معدالت،  ،  وذلك2013سنة  % 90نسبة  

 وهذا ما مل يصاحبه زيادة يف السعر املرجعي إلعداد امليزانية، وهو ما جعل نسبة العجز تزيد.  
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V. : اخلامتة 
 : يلمن خالل هذه الدراسة رصدنا مجلة من النتائج نوردها كالتا       
استفادت اجلزائر من االرتفاع الكبري يف أسعار النفط، مما شكل لديها  فائض أمكنها من تغيري اجتاه  2014-2001طلية الفرتة  -

 السياسة املالية من انكماشية إىل توسعية، وأنشأت حينها صندوق سياديا مسي بصندوق ضبط اإلرادات؛
النشاط االقتصادي اعتمادا على سياسة مالية توسعية تنموية، عرب عنها ارتفاع توجه احلكومة حنو استغالل الراحة املالية لبعث  -

يلي حجم اإلنفاق العام طيلة الفرتة حمل الدراسة، وترمجتها الربامج التنموية املتمثلة يف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي والربنامج التكم
 لدعم النمو؛

 ر الفوائض النفطية وتنميتها وحوكمتها؛ تفتقر اجلزائر إىل إسرتاتيجية  واضحة الستثما -
يعترب البرتول مورد ناضب سواء باطنيا أو بسبب تقلبات سعره اليت تصل إىل مستويات متدنية، فهو  بذلك حيدث اختالالت على  -

 مستوى امليزانية العامة للدولة، مما جيعلها عرضة للعجز املوازين؛
تبعيتها لقطاع احملروقات، ما جعلها عرضة للتقلبات واألزمات املتتالية؛ كما سجلت مؤشرات االقتصاد اجلزائري تتميز بارتباطها و  -

أحيانا رية العمومية والنفقات اجلارية و املوازنة العامة يف اجلزائر عجزا خالل اغلب سنوات الدراسة، نتيجة الرتفاع حجم النفقات االستثما
 ؛الخنفاض اجلباية النفطية

ماد املفرط على صندوق ضبط املوارد كأداة رئيسية لتغطية عجز املوازنة العامة، وحتقيق التوازن املايل يف أن توجه اجلزائر على االعت -
 ظل اخنفاض أسعار النفط ووجود أزمات مالية، وهو ما يرتتب عليه من إمكانية نصوب موارد الصندوق يف األجل املتوسط.

VI. التوصيات: 
 املوازنة العامة نقرتح التوصيات التالية:من اجل معاجلة العجز الدائم يف       
 ،األجيالإعادة النظر يف أهداف الصندوق وهيكله وجمال عمله، واهليئات املكلفة بتسيريه على اعتبارا ملك عام لكل  -
 وتنميتها، اإليراداتوضع سياسة رشيدة الستغالل واستثمار موارد صندوق ضبط  -
 دم مصاحل اجملتمع  واالقتصاد وحيفظ حقوق األجيال القادمة؛ ضرورة ترشيد النفقات العامة للدولة مبا خي -
  إصالح سياسة الدعم وكذا حوكمة إدارة االستثمارات العمومية؛ -
 تطوير النظام املايل من خالل تبين الصريفة االلكرتونية وتفعيل السوق املايل، وتقنيات التمويل اإلسالمي؛ -
 واردات باملنتجات الوطنية؛العمل على تنويع االقتصاد الوطين وإحالل ال -
 .إعطاء استقاللية البنك املركزي يف توجيه السياسة النقدية -
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VII -  :املالحق 

 2018-2008ة : تطور اإليرادات والنفقات  ورصيد  العجز املوازين يف اجلزائر خالل الفت  01م رق امللحق
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                                            

 الرصيد النفقات اإليرادات السنوات
2008 5190.3 4191 999.3 
2009 3675.9 4246.6 570.7- 
2010 4392.8 4466.9 74.1- 
2011 5790.1 5853.6 63.5- 
2012 6339.3 7058.1 718.8- 
2013 5957.5 6024.2 66.7- 
2014 5738.4 6995.7 1257.3- 
2015 5103.1 7656.3 2553.2- 
2016 4747.43 7984.1 3236.67- 
2017 5635.51 6883.21 1247.7- 
2018 6714.26 8627.77 1913.51- 

 :من اجناز الباحثان باالعتماد على تقارير وزارة املالية املصدر:
-La Situation Résumée des Opérations du Trésor, sur : http://www.dgpp-mf.gov.dz 

 2016-2008وضعية صندوق ضبط املوارد ومتويله لعجز اخلزينة خالل الفتة   02رقم  امللحق
 الوحدة مليار دينار                                                                                                     

 السنوات جمموع املوارد الرصيد املوازين نسبة تغطية العجز
33.01 -2517 5503.7 2008 
31.67 -1150 4680.8 2009 
39.15 -2023 5634.8 2010 
58.56 -3008 7143.2 2011 
65.27 -3498 7917 2012 
95.19 -2240 7696 2013 
91.62 -3237 7374.1 2014 
69.16 -4173 4959 2015 
73.56 -2452 1797.4 2016 

Source : Donnée du ministère des finances, direction générale de la prévision et des  politiques, sur : 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique?id=78 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/
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  ملخص:
 العامة اإليرادات قدرة عدم عن ينتج الذي العامة، املوازنة يف العجز مشكلة من سواء حد على والنامية املتقدمة العامل بلدان معظم تعاين

 بينها من واليت العامة املوازنة عجز لتمويل البدائل من العديد ظهرت 2014 لسنة النفطية الصدمة ومنذ اجلزائر، ويف. مةالعا النفقات تغطية على
 .التقليدي غري التمويل

 القصري دىامل على العامة املوازنة عجز لتقليص استثنائيا حال التقليدي غري التمويل يعترب: أمهها النتائج من جمموعة إىل الدراسة هذه توصلت
  .الوطنية العملة صرف سعر اخنفاض الشرائية، القدرة اخنفاض التضخم، معدل ارتفاع: مثل سلبية آثارا يسبب أنه إال اخلارجية، باالستدانة مقارنة

 .التقليدي غري التمويل ؛2014 النفطية الصدمة العامة؛ املوازنة عجزلكلمات املفتاح : ا
 .E42؛  JEL : H62تصنيف 

Abstract:  
Most of developed and developing countries are suffered from public budget deficit, which results from the 

inability of public revenues to cover public expenditures. In Algeria, and since the oil shock of 2014, many alternatives 

have emerged to finance the public budget deficit, including unconventional financing         . 
This study reached a set of results, the most important of which are: unconventional financing is an exceptional 

solution to reduce the public budget deficit in the short term compared  by external borrowing, but it causes negative 

effects such as: high inflation, low purchasing power, and low exchange rate of the national currency. 

Keywords: public budget deficit; oil shock of 2014; unconventional financing.  
Jel Classification Codes : H62 ; E42.   
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I-  : تمهيد  
 تفوق بنسبة النفطية الصادرات على يعتمد الذي زائري،اجل لالقتصاد قوية صدمة 2014 لسنة النفطية األزمة شكلت لقد

 واخنفاض البنوك، يف النقدية السيولة يف اخنفاض عن الناتج العجز بسبب العامة النفقات تغطية يف كبري  عجز تبعاته من كان  مما ،95%
 صندوق رصيد تأكل يف وساهم اخلارجية، للصدمات التصدي هامش من قلل مما األجنبية، العمالت من الصرف احتياطي يف رهيب
 .اهلاوية إىل اجلزائري االقتصاد بتوجه ينبئ كان  الذي األمر للمواطن الشرائية القدرة واخنفاض اإليرادات، ضبط

 املوازنة يف العجز ومعاجلة األزمة، من البالد بإخراج الكفيلة احللول عن البحث اجلزائرية احلكومة على لزاما كان  املعضلة، هذه أمام
 لبنك يسمح بشكل والقرض، النقد قانون تعديل مشروع اقرتاح إىل احلكومة جلأت هنا املسطر، اخلماسي الربنامج تنفيذ ومواصلة عامة،ال

 مقدار تساوي جديدة نقدية إصدارات على باالعتماد مباشرة، العمومية اخلزينة متويل من سنوات مخسة وملدة معينة، آليات وفق اجلزائر
 .  العامة زنةاملوا يف العجز

 خمتلف لدى كبريا  ختوفا االقتصاد، يف اهليكلية االختالالت ومعاجلة املوازين العجز لسد اجلزائر اعتمدهتا اليت التقنية هذه شكلت
 زمنية ةلفرت  استثنائي إجراء أنه حبكم القرار، هذا اختاذ على القائمني تطمينات رغم وخرباء، باحثني مواطنني، من املدين اجملتمع فعاليات
 هذه أن إال واليابان، أ م الو مثل 2008 لسنة العاملية املالية األزمة لتجاوز التقنية هلذه الدول بعض بتوجه آراءهم ومعللني مربرين حمددة،
 نتاجياإل فجهازها الكفاءة، من كبري  قدر على الكمي التيسري تقنية اعتمدت اليت الدول اقتصاديات وأن خصوصا اللبس، يشوهبا املقارنة

 االقتصاد يف املواصفات هذه تنعدم حني يف املركزي، البنك اجتاه بالتزاماته للوفاء يؤهله مما مضافة قيمة خلق على وقادر وتنافسي قوي
 .%80 تقارب بنسبة األساسية حاجاته لتوفري االسترياد على أساسا يعتمد بل تنافسي وغري إنتاجي غري اقتصاد يعترب الذي اجلزائري

 :مفاده والذي للدراسة الرئيسي التساؤل أمامنا يربز سبق مما قاانطال
 اجلزائر؟ يف العامة ةيزانيامل عجز معاجلة يف التقليدي غري التمويل ساهم هل -

 العامة، ةيزانيامل عجز إىل البداية يف تعرضت حيث أساسية، حماور ثالث إىل البحثية الورقة هذه قسمت اإلشكالية هذه ملعاجلة
 احملور أما للفكرة، القانوين اإلطار بطرح التقليدي غري التمويل لتقنية فخصص الثاين احملور أما املختلفة، متويله وآليات مسبباته همأ نشأته،
 .العامة ةيزانيامل يف العجز معاجلة يف التقليدي غري التمويل تقنية مسامهة لدراسة فكان الثالث

I .متويله وأساليب العامة امليزانية عجز: 
الغرض األساسي لسياسة امليزانية العامة هو حتقيق التوازن، مبعىن آخر التعادل بني نفقات الدولة و إيراداهتا، فتظهر امليزانية  يعترب

ال برصيد تتساوى فيه حسابيا اإليرادات والنفقات، ولكن حتقيق هذا التوازن يف الواقع صعب احلدوث، حيث نرى أنه يف ميزانيات الّدول 
لتوازن إال يف حاالت نادرة، وبذلك يكون أحد أشكال عدم التوازن هو العجز، ومن هنا سنتطرق يف هذا احملور إىل عرض مفهوم يتحقق ا

 عجز امليزانية العامة، أنواعه وكذا األساليب املعتمدة يف متويله يف اجلزائر.
I. 1-   مفهوم عجز امليزانية العامة: 

شري ملفهوم امليزانية العامة، حيث خيتلف مفهوم امليزانية العامة باختالف التشريعات السياسية قبل التطرق لعجز امليزانية جيب أن ن
تعبري مايل لربنامج العمل املعتمد، الذي تعتزم احلكومة تنفيذه يف واالقتصادية يف الدول، إال أهنا تصب يف معىن واحد كوهنا عبارة عن 

تتضمن بيان اليت فظ تعبري مايل لربنامج العمل املعتمد هي تلك الوثيقة للاتمع، و املقصود من السنة الالحقة أو القادمة حتقيقا ألهداف اجمل
 .(217ياسني، صفحة ) تقديري مفصل بالنفقات و اإليرادات

ادات و النفقات امليزانية هي الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإلير »  21-90من القانون  03كما عرفها املشرع اجلزائري يف املادة 
 «و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأمسال و ترخص هبا. االستثماراخلاصة بالتسيري و 



 

 

 (317-306)ص ص  2014تمويل غري التقليدي كآلية ملعاجلة عجز املوازنة العامة يف اجلزائر بعد الصدمة البرتولية لسنة ال

 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين  الكتاب اجلماعي 
 

308 

 ميكن تعريف عجز امليزانية العامة كما يلي: 
العامة املقدرة عن  عجز امليزانية هو حالة النقص يف اإليرادات احلكومية عند متويل النفقات العامة بأشكاهلا املتنوعة، فقصور اإليرادات

 (115، صفحة 2013/2014)دردوري،  سداد النفقات العامة وزيادة النفقات عن اإليرادات للدولة يعرب عن العجز يف امليزانية العامة للدولة.

 ومن التعريف السابق نستخلص أن العجز هو عبارة عن وضعية امليزانية العامة اليت يكون فيها جانب النفقات أكرب من جانب
 اإليرادات، والناتج عن أسباب عديدة أدت إليه، مما يتطلب إتباع سياسة معينة لعالجه.

I. 2- أسباب العجز يف امليزانية العامة: 

 (143، صفحة 2006-2005درواسي، ) إن العجز يف امليزانية العامة يرجع لعّدة أسباب ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 قات؛  خطأ يف تقدير اإليرادات والنف -
 خطأ يف دراسة احلالة االقتصادية املقبلة اليت تنفد فيها امليزانية؛  -
 عدم كفاية اإليرادات وخاصة السيادية منها لتغطية النفقات العامة؛  -
 عجز مستمر لعدة سنوات والناتج عن عدة أسباب مثل تزايد يف النفقات الذي ال يقابله تزايد يف اإليرادات؛    -

 التهرب الضرييب. -

I. 3- أنواع عجز امليزانية العامة: 

 سباب املؤدية له، لذلك فهو يتخذ عدة أنواع:ختتلف أنواع العجز املايل مليزانية الدولة باختالف األ
I. 3-1- (150)أيوب، صفحة  : ويقصد به الفرق بني إمجايل النفقات واإليرادات احلكومية باستثناء املديونية.العجز التقليدي 
I. 3-2- يطلق عليه أحيانا العجز املوحد للقطاع العام، وال يقتصر على حتديد العجز يف اجلهاز احلكومي للدولة، وإمنا لشاملالعجز ا :

ع يشمل باإلضافة له مجيع الكيانات احلكومية األخرى، مثل احلكومات احمللية واملؤسسات واهليئات الالمركزية واملشروعات اململوكة والقطا 
 احلكومة والقطاع العام.العام، وجمموع نفقات 

I. 3-3- يرجع هذا النوع من العجز إىل هيكل ومكونات امليزانية ذاهتا واليت تؤذي يف النهاية إىل زيادة العجز الفعلي العجز اهليكلي :
ترشيد النفقات العامة  عن العجز املقدر يف امليزانية وليس له عالقة بالدورات التجارية، إذ تزداد النفقات عن اإليرادات وتفشل احلكومة يف

)دواية،  وتعجز عن تنمية املوارد املالية من خالل زيادة القاعدة الضريبية والقضاء على التهرب الضرييب فيستمر العجز املايل لسنوات عديدة.
 (65، صفحة 2009

I. 3-4- أزمة كساد اقتصادي، فالسعي يف  : يشري إىل سلسلة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة عند تعرض االقتصاد إىلالعجز املقصود
مما هذه احلالة لتحقيق التوازن احملاسيب يعد هدفا غري مهما من املنظور اجملتمعي، ألن ذلك سيسهم يف حتقيق املزيد من التباطؤ االقتصادي 

 ائبها من خالل العجز املخطط.يدفع احلكومة يف هذه احلالة إىل عدم االهتمام بالتوازن احملاسيب بل تعمد إىل زيادة إنفاقها وختفيض ضر 

I. 3-5- يقيس هذا املقياس الفرق بني اإليرادات احلكومية اجلارية والنفقات احلكومية اجلارية، ولكنه العجز اجلاري والعجز الرأمسايل :
احلكومية يف جمال االستثمار  ال يشمل اإليرادات والنفقات الرأمسالية، كشراء وبيع األصول، باعتبار أن زيادة اإلنفاق احلكومي على املوارد

 ال يغري يف وضع صايف األصول للدولة، فالديون اجلديدة حتل حملها أصول جديدة.
I. 4- األساليب التقليدية لتمويل عجز امليزانية العامة:  

الدولة بالبنك  إن حالة عجز امليزانية العامة جتعل الدولة تبحث عن طريقة لتمويل هذا العجز وهذه الطريقة تعتمد على عالقة
املركزي، فإذا كان هذا األخري يتمتع باستقاللية منخفضة ستلجأ الدولة إىل البنك املركزي لتمويل هذا العجز، أما إذا كانت السياسة 

 النقدية تتمتع بدرجة عالية من االستقاللية فستضطر الدولة إىل اللجوء إىل مصادر أخرى لتمويل هذا العجز.
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ب واآلليات املعتمدة يف متويل عجز امليزانية العامة، تطبيق سياسة إنفاقية معينة، العمل على ترشيد النفقات، تطوير ومن بني األسالي    
 : ميكن تفصيل ما تقدم كما يلياإليرادات العامة للدولة سواء ما تعلق بتطوير احلصيلة الضريبية أو البحث عن بدائل أخرى، 

I. 4-1- ر فعال يف عالج االختالل يف عجز امليزانية العامة للدولة بالتأثري على خمتلف أنواع اإلنفاق العام، : هلا دو السياسة اإلنفاقية
 ؤخذ بعني االعتبار األوضاع االقتصادية للدولة، مث بعد ذلك يتم انتهاج السياسة اإلنفاقية املناسبة.توجيب أن 

I. 4-2- العام و االعتماد على الرشادة يف عملية صرف النفقات العامة، وجتنب  : من خالل حتديد احلّد األمثل لإلنفاقترشيد النفقات
 إهدار األموال العمومية، وبالتايل حتقيق األهداف املرجوة.

I. 4-3- من خالل االقرتاض سواء كان االقرتاض الداخلي أو اخلارجي، وكذا اإلصدار النقدي باإلضافة إىل اإليرادات العامة للدولة :
 يبية.اإليرادات الضر 

I. 5-  2017األساليب املعتمدة لتمويل عجز امليزانية العامة يف اجلزائر إىل غاية سنة:  

 مصادر هي:  ثالث، على 2017لقد اعتمدت اجلزائر يف متويل ميزانيتها العامة قبل سنة 
I. 5-1- الذي يستند إىل التسبيقات املقدمة من طرف البنك املركزي. :التمويل البنكي 

I. 5-2- الذي يتم بإصدار سندات اخلزينة العامة وطرحها لالكتتاب، باإلضافة إىل التمويل اخلارجي من خالل : لتمويل غري البنكيا
كان متويل عجز امليزانية العامة يتم بالدرجة األوىل باالعتماد على التمويل اخلارجي من   1998و  1994االقرتاض، فمثال بني سنيت 

فقد توسعت اخلزينة يف متويل عجزها من خالل إصدار اخلزينة العامة  2005إىل غاية  1999ا مند سنة خالل املساعدات والقروض، أم
 للسندات وطرحها يف السوق احمللية.

I. 5-3-  اللجوء إىل صندوق ضبط اإليراداتFRR : 2000يعترب صندوق ضبط اإليرادات أهم آلية اتبعتها اجلزائر خالل الفرتة-
احملكم للموارد النفطية و توجيهها ملواجهة اخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية، و بالتايل فإن صندوق ضبط ، هدفها التسيري 2016

يف مادته  2006اإليرادات يعترب كأداة محاية إلبقاء امليزانية يف وضعية توازن، وقد عدل هذا اهلدف من طرف قانون املالية التكميلي لسنة 
إال أنه مت استنزاف هذا الصندوق  مليار دج، 740متويل اخلزينة العامة دون أن يقل رصيد الصندوق عن  ، و هو04-06من األمر  25

 .2014أسعار البرتول اليت حدثت يف منتصف سنة  اهنيارنتيجة العجز املتزايد يف امليزانية العامة واملتأثر من أزمة  2017هنائيا يف فيفري 

I. 5-4- اليت اعتمدهتا اجلزائر يف متويل عجز ميزانيتها العامة وهو التمويل غري التقليدي أو مايعرف بالتيسري  هناك نوع رابع من املصادر
 .2017الكمي والذي كان انطالقا من سنة 

II. اجلزائر يف التقليدي غري للتمويل القانوين اإلطار: 

ديدة بل سبقتنا إليها العديد من الدول يف إطار ما يعرف قبل التطرق إىل اإلطار القانوين هلذه التقنية التمويلية واليت ال تعترب ج
يعترب  بالتيسري الكمي خاصة يف الو م أ، اليابان وعدد من دول اإلحتاد األورويب، ال بد من التعرف على السياسة النقدية غري التقليدية واليت

 التمويل غري التقليدي من أهم أدواهتا. 
II. 1-  التقليدية:مفهوم السياسة النقدية غري 

أدى تطور الوضع االقتصادي على املستوى الدويل من خالل التحرير املايل املتزايد، حترير حركة السلع واخلدمات، تطور 
االبتكارات املالية، و ظهور ممارسات مالية جديدة إىل نشوء أزمات مالية أكثر حدة من تلك اليت كانت قبل تسعينات القرن املاضي وأمام 

لسياسة النقدية التقليدية على معاجلة االختالالت يف اقتصاديات الدول جلأت هذه األخرية إىل بدائل متويلية جديدة تعتمد عجز أدوات ا
 :(345، صفحة 2019)فايزة،  أساسا على سياسة نقدية غري تقليدية، واليت ميكن النظر إليها من جهتني
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II. 1-1-  :القول بأن السياسة النقدية غري التقليدية هي عبارة عن تلك الوسائل من هذا املنطلق ميكن تتمثل يف االستهدافات
واإلجراءات غري املعتادة تلجأ إليها السلطة النقدية للدولة للتأثري على النشاط االقتصادي خالل فرتة زمنية معينة لتحقيق مجلة من 

 األهداف كالنمو، التشغيل...اخل.
II. 1-2-  :ستخدم السياسة النقدية غري التقليدية يف زمن األزمات وهذا من خالل تقدمي تسهيالت تتتمثل يف األدوات املستخدمة

عمل ائتمانية، تيسريات كمية، تدخالت يف العملة ويف أسواق األوراق املالية، توفري السيولة بالعمالت احمللية واألجنبية... هبدف دعم سري 
 األزمة املالية.القطاع املايل ومحاية االقتصاد احلقيقي من تداعيات 

كما تعرف بقيام البنك املركزي بدور الوساطة يف عملية االئتمان، وأهم ما مييز هذه العملية توفري وسيلة لتحفيز االقتصاد من 
 خالل تسهيل عملية احلصول على األموال عن طريق إصدار سندات احلكومة بال قيود وال جمازفة. 

 عات رغم التداخل املوجود فيما بينها نوجزها فيما يلي:وميكن تصنيف هذه األدوات إىل ثالث جممو 
يف هذه احلالة يتخذ البنك املركزي قرار خفض معدل أسعار الفائدة عندما يالحظ بطء يف معدالت النمو أ/ أسعار الفائدة الصفرية: 

االنتعاش االقتصادي، وترتكز هذه االقتصادي، من أجل ضخ كميات معتربة من السيولة لدفع عجلة االقتصاد بشكل عام لتصل ملرحلة 
)احلمزاوي،  األداة على االلتزام الصريح أو الضمين للبنك املركزي باحلفاظ على معدالت الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر لفرتة زمنية معينة.

 (100، صفحة 1997
املركزي لتنشيط االقتصاد الوطين عندما تصبح  وهو من أدوات السياسة النقدية غري التقليدية يلجأ إليها البنكب/ التيسري الكمي: 

يادة السياسة النقدية التقليدية غري فعالة، حيث يشرتي البنك املركزي األصول املالية لزيادة كمية األموال املتاحة يف االقتصاد من خالل ز 
ة التقليدية بشراء أو بيع األصول املالية أكثر احتياطات املؤسسات البائعة لديه وكذلك ميزانيته، ويتميز هذا األسلوب عن السياسة النقدي

 (64، صفحة 2013)علي،  من أجل احلفاظ على معدالت الفائدة يف السوق عند قيمة اهلدف احملدد) معدالت الفائدة الصفرية(.
من املؤسسات  كما يطلق عليه مصطلح التسهيل الكمي ويعرف على أنه: سياسة نقدية يطبقها البنك املركزي بشراء سندات حكومية

 (13، صفحة 2016)فتيحة،  املالية مبا فيها البنوك التجارية، مما يدعم عملية اإلقراض وزيادة االئتمان ما يؤدي إىل خلق النقود.
هو ذلك املزيج من القروض واألوراق املالية اليت حيتفظ هبا البنك املركزي وعلى كيفية تكوين هذه )االئتمان(:  ج/ التسهيل النوعي

صول اليت تؤثر على شروط االئتمان للشركات والعائالت، هو يشمل زيادة املعروض النقدي بعدم شراء السندات احلكومية، ولكن األ
بشراء أصول القطاع اخلاص مثل سندات الشركات واألوراق املالية املدعومة برهن عقاري)أصول غري تقليدية( ويهدف البنك املركزي من 

 (320، صفحة 2015)بوطورة،  دل فائدة مسقف.خالل ذلك الوصول إىل مع
II. 2- :سياسة التمويل غري التقليدي يف اجلزائر 

سنتطرق يف البداية إىل خمتلف التعاريف اليت صيغت للتمويل غري التقليدي واليت ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر منها إليه رغم 
 اسا يف خصائصه.اشرتاكها مجيعا يف العناصر األساسية له واملتمثلة أس

II. 2-1- :تعريف أسس ومبادئ التمويل غري التقليدي 
 تعريف التمويل غري التقليدي: -أ

   ميكننا النظر إىل التمويل غري التقليدي من جانبني اجلانب القانوين واجلانب االقتصادي وبناء على ذلك ميكن تعريفه كما يلي:
 :التعريف القانوين 
 مقنن يهدف إىل التسوية املالية العامة.، جراء استثنائي حديث تقوم به احلكومةالتمويل غري التقليدي هو إ -
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التمويل غري التقليدي اتفاق يقرض مبقتضاه بنك اجلزائر مبلغا من املال للدولة أو إحدى إداراهتا، مقابل تعهدها بدفع فائدة سنوية  -
 وملدة مخس سنوات.

عملية شراء مباشرة لسندات اخلزينة العمومية من طرف البنك املركزي ملدة مخس سنوات  وعليه ميكن القول أن التمويل غري التقليدي هو
 بغية احلفاظ على ديناميكية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

  :التعريف االقتصادي 
مقة من طرف التمويل غري التقليدي هو قضية تسيري اقتصادي ملدة مخس سنوات كأقصى حد، خيضع ملعطيات ودراسة اقتصادية مع -

االختصاصيني، مع توجه السلطات العامة ممثلة يف البنك املركزي تدرجييا سنة بعد سنة للتقليص من قيمة هذا التمويل، حىت تتمكن من 
 تسيري وحتقيق توازن امليزانية العامة.

يل قانون النقد والقرض، حيث صدر التمويل غري التقليدي هو عبارة عن متويل من خالل طباعة األوراق املالية بدون تغطية بعد تعد -
من اجلريدة الرمسية،  57بعد مصادقة الربملان عليه يف العدد  2017أكتوبر  11املؤرخ يف  10-17القانون اجلديد للنقد والقرض رقم 

نص على أنه" مكرر واليت ت 45املتعلق بالنقد من خالل إدراج املادة  2003أوت  26املؤرخ يف  11-11الذي يعدل ويتمم األمر رقم 
بغض النظر عن كل حكم خمالف، يقوم بنك اجلزائر ابتداء من دخول هذا احلكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي، وملدة مخس سنوات، 

للسندات املالية اليت تصدرها هذه األخرية من أجل املسامهة على وجه اخلصوص يف تغطية احتياجات متويل   بشراء مباشر عن اخلزينة،
 ويل الدين العمومي الداخلي ومتويل الصندوق الوطين لالستثمار.اخلزينة ومت

 مبادئ وأسس التمويل غري التقليدي: -ب
 فتطبيق سياسة التمويل غري التقليدي يف اجلزائر تقوم على األسس واملبادئ التالية: 17/10حسب ما جاء يف نص قانون 

 سياسة استثنائية وحمددة بفرتة مخس سنوات: -

جاءت كحل مكمل من أجل التصحيح حتت شروط حمددة وليس حل أساسي من أجل الضبط، نظرا لضغوط  إن هذه السياسة
، ومت حتديد فرتة اعتماد هذه السياسة خبمس سنوات من 2014األزمة النفطية على مداخيل الدولة اجلزائرية ابتداء من النصف الثاين لسنة 

 أجل تدارك العجز يف املوازنة العامة.

 اخلزينة العمومية بطريقة مباشرة:شراء سندات  -

من اإليرادات العادية  %10كان البنك املركزي يقوم بشراء سندات اخلزينة العمومية بقيمة حمددة ب   17/10قبل صدور قانون 
اخلزينة العمومية  للدولة، وتتم عملية البيع والشراء من خالل السوق بني البنوك، أما بعد صدور هذا القانون أصبح بنك اجلزائر يقوم بتمويل

مباشرة عن طريق شراء السندات اليت تصدرها أي لن تتم العملية عن طريق السوق بني البنوك، علما أن قيمة السندات هي  قيمة العجز 
 الذي تعاين منه اخلزينة العمومية.

 سقف اإلصدار النقدي: -

بية )القيمة الكلية للفوائض لدى الدول املصدرة(، سقف إصدار النقود يتم وفق نظام التغطية بفوائض الذهب والعمالت األجن
، صفحة 2016مطاوي، ) والبنك املركزي ال يقوم بتداوهلا حمليا بل حيوله إىل عملة وطنية أي يتم إصدار مقابل نقدي حملي للفوائض احملققة

غطية العجز يف امليزانية العمومية، ومت كانت اخلزينة العمومية تطلب تسبيقات من البنك املركزي لت  17/10، حيث أنه قبل قانون (13
من اإليرادات العادية للدولة للسنة املاضية على أن يكون استحقاق هذه التسبيقات خالل  %10حتديد سقف اإلصدارات النقدية بقيمة 

اخلزينة العمومية، إذ  مت التغيري ضمنيا يف حدود اإلصدارات النقدية من طرف بنك اجلزائر لتمويل 17/10يوم، وبعد صدور قانون  240
 (222، صفحة 2018)رملي،  .أصبح سقف اإلصدار غري حمدد بقيمة معينة بل أصبح حمدد بقيمة العجز يف اخلزينة العمومية
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II. 3- :اإلجراءات الواجب اختاذها يف ظل التمويل غري التقليدي 
دها على سياسة التمويل غري التقليدي نوجزها يف هناك مجلة من اإلجراءات الواجب على الدولة أخذها يف احلسبان بعد اعتما

 :(2019ع، ) النقاط التالية
II. 3-1- :التحكم يف النفقات وحتسني التحصيل اجلبائي وتسيري أمالك الدولة  

ات مسعى احلكومة يف جانبه املتعلق بإعادة التوازنات للمالية العمومية يف ثالث حماور رئيسية، تشمل التحكم يف النفق يتمحور
و كذا حتسني تسيري أمالك الدولة، وهذا ما نصت عليه خارطة الطريق اليت أعدهتا  العمومية، حتسني عملية حتصيل املوارد اجلبائية العادية،
واليت تضمنت عدة إصالحات أمهها إصالح املنظومة اجلبائية لتحسني  2016احلكومة وصادق عليها جملس الوزراء يف جويلية 

أما يف الشق واعد اجلباية احمللية، مع عقلنة النفقات العمومية من خالل تدنية نفقات التسيري إىل أقصى حد ممكن، التحصيالت ودعم ق
املتعلق بتطوير تسيري أمالك الدولة، ستكون عملية استكمال مسح األراضي وعصرنة إدارة أمالك الدولة من بني أولويات احلكومة، حيث 

  . ة وتسهيل الصفقات العقارية للمواطنني وكذا حصول املتعاملني على العقارسيسمح ذلك بتطوير عائدات الدول

II. 3-2- :توجيه التمويل غري التقليدي حصريا مليزانية االستثمار  
 حسب وثيقة خمطط احلكومة فإن اإلجراء االستثنائي املتعلق بالتمويل غري التقليدي سيوجه بشكل حصري حنو ميزانية االستثمار

و نفقات التسيري اليت وجب عقلنتها ومتويلها بالكامل اعتمادا على اجلباية العادية(، حيث يسمح هذا التوجه إىل االستجابة )وليس حن
مية بشكل عقالين حلاجيات التنمية البشرية، ومواصلة اجناز املنشات واملشاريع ومرافقة التطور والتنمية االقتصادية، وحتييد األخطار التضخ

 ع مستويات النمو.للعملية وتراج

II. 3-3- :عقلنة الدعم العمومي وتنويع اخلدمات البنكية  
كما ستعتمد احلكومة يف مسعاها الرامي للتحكم يف نفقات امليزانية أيضا على عقلنة النفقات العمومية املتعلقة بالدعم لصاحل 

ف املتعلق هبا متبوعة بتشاور مع الشركاء االقتصاديني املواطن، وتتوقف هذه العقلنة فيما خيص الدعم املباشر على حتضري جيد للمل
 .واالجتماعيني، مث مع الربملان

ما فيما يتعلق باملنظومة البنكية، فإصالحها متوقف على تكييف اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم هذا النشاط ومواصلة أ
 عصرنة أنظمة الدفع وتعزيز األنظمة املعلوماتية للبنوك وختفيض آجال دراسة ملفات القروض من خالل تطبيق المركزية اختاذ القرار وتطوير

تتماشى “ا اإلطار ترتقب الوثيقة تعزيز عروض اخلدمات البنكية، حيث ستتم مطالبة البنوك بتقدمي منتجات بنكية سوق القرض، ويف هذ
وحاجيات وطلبات الزبائن، ومن بني هذه العروض، يركز خمطط عمل احلكومة على اإلجيار املايل وكذا على العروض املالية اإلسالمية، كما 

لتمويل االستثمارات وارتفاع رؤوس األموال، مع العمل على  س األموال والبورصة هبدف تقدمي بدائل سيتم الرتكيز على تطوير سوق رؤو 
ترقية استعمال البنوك واملستثمرين ملختلف اآلليات املستحدثة ملرافقة االستثمار على غرار صندوق ضمان االستثمار وصناديق الدعم 

  اجلهوية. 
II. 4- لى االقتصاد اجلزائري:أثار التمويل غري التقليدي ع 

أن سيما و يشري اخلرباء االقتصاديون أن اإلجراء اجلديد ميكن أن يفتح الباب إلمكانية طبع مزيد من النقود كخيار جديد ال 
نقصا يف السيولة يف الفرتة  واجه االقتطاعات من فوائد بنك اجلزائر أدت إىل نقص املوارد لدى البنك املركزي ، فضال عن أن السوق

 . ألخرية، مبا يف ذلك على مستوى البنوك التجاريةا
ارتفاع األسعار هي ا غطاء يؤدي إىل نتيجة أساسية و لكن جيب األخذ بعني االعتبار أن عملية طباعة نقود دون أن يكون هل

فان عمليات طبع املزيد  لضبط التضخم،  امتصاصهااستعادة جزء من الكتلة النقدية و التضخم، فبعد أن كان البنك املركزي يقوم مبسعى و 
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ومع زيادة املعروض M2 ستزيد من حجم الكتلة النقدية  FRRمن النقود لتغطية العجز، يف ظل نضوب صندوق ضبط اإليرادات 
النقدي دون أن يقابله زيادة موازية يف السلع واخلدمات ميكن أن تسجل أثار سلبية على االقتصاد ككل قد تؤدي إىل تراجع قيمة صرف 

االقتصاد ككل، وذلك إن فقد الناس ثقتهم يف العملة الوطنية "الدينار اجلزائري" بدرجة أكرب. و حيذر اخلرباء من أن طباعة  ة و تأثرالعمل
النقود بدون غطاء من النقد األجنيب أو الذهب ينذر بصعوبات كبرية على املدى الطويل، خاصة و أن احتياطي الصرف يتدىن دون 

ر حسب ما صرح به اخلرباء االقتصاديون، و ميكن تلخيص أهم أثار استخدام هذه التقنية التمويلية على مليار دوال 100مستوى 
 : مستويني

II. 4-1- مقابل ذلك  و لكن يبقى اهلدف الذي تسعى من ورائه احلكومة يف تطبيق هذه التقنية هو توفري السيولة :على املدى القصري
 حدوثها من خالل:  االعتبار املخاطر و اآلثار احملتملة و املمكنجيب على السلطات املعنية األخذ بعني

 ؛ضبط ميزانية الدولة من خالل خفض النفقات ورفع اإليرادات -

 ؛تطهري السياسة النقدية للدولة من خالل التوجه حنو سوق األوراق املالية للتمويل -

 ؛إحداث تعديالت على مستوى األنظمة اجلبائية -

 يف السوق املوازية.امتصاص فائض السيولة  -

II. 4-2- على املدى الطويل: 
بكل  FRRنضوب صندوق ضبط اإليرادات  إن طباعة حجم هائل من األموال لتمويل عجز امليزانية دون تغطية و يف ظل 

 م هذه اآلثار يف:تتمثل أهما أكد عليه صندوق النقد الدويل، و  هذاو  ستكون له العديد من اآلثار اجلانبية على االقتصاد الوطين، تأكيد
 ارتفاع األسعار و  ، دون أن تقابلها زيادة موازية حقيقية يف السلع و اخلدمات األمر الذي يؤدي إىلارتفاع حجم الكتلة النقدية

 التضخم و تراجع القدرة الشرائية.

 استبداهلا بالذهب أو  ري إىلمنه ضعف الثقة يف العملة الوطنية و قد يلجأ الكثلة وتأثر االقتصاد ككل، و تراجع قيمة صرف العم
   .(351، صفحة 2019فايزة، ) بعمالت أجنبية أكثر ثقة و أكثر قوة.

III. التمويل غري التقليدي كآلية لعالج عجز املوازنة العامة يف اجلزائر 
النفطية، واليت أدت  يعد اللجوء إىل التمويل غري التقليدي كخطة عمل استثنائية ملواجهة الظروف االقتصادية النامجة عن الصدمة

إىل تراجع مداخيل الدولة اجلزائرية بسبب تآكل احتياطات  صندوق ضبط املوارد، ولقد خلف تبين هذه السياسة آراء متباينة من قبل 
 اخلرباء االقتصاديني. 

III. 1-  قبل الصدمة النفطية 2014-2010املوازنة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة() : 
وقات الركيزة األساسية اليت يبىن عليها االقتصاد اجلزائري، فهو املصدر الرئيسي إليراداته، لذلك حتاول احلكومة يشكل قطاع احملر 

 اجلزائرية انتهاج سياسة من شأهنا حتصيل اكرب قدر ممكن من اإليرادات املالية هبدف حتقيق فائض يف املوازنة العامة.
 (دج مليون الوحدة)  2014-2010 الفرتة خالل اجلزائر يف ةالعام املوازنة رصيد تطور(: 01) رقم اجلدول

 أسعار السنوات
 * النفط

 النفقات
 العامة

 اإليرادات
 العامة

 رصيد
 -1392296 3074644 4466940 80.15 2010 الموازنة

2011 112.94 5853569 3489810 2363759- 

2012 111.04 7058173 3804030 2254143- 

2013 109.55 6024131 3895315 2128816- 

2014 100.76 6995769 3927748 3068021- 

 .املالية وزارة وتقارير اجلزائر بنك تقارير على باالعتماد الباحثني إعداد من املصدر:
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 *دوالر أمريكي للربميل.
وازنة العامة للدولة اجلزائرية إال أن امل 2014-2010نالحظ من خالل اجلدول أعاله أنه و بالرغم من ارتفاع أسعار البرتول خالل الفرتة 

( مليون دج، يف 2254143إىل ) 2012( مليون دج،  لريتفع سنة 1392296) 2010عرفت عجزا  كبريا ومستمرا، حيث بلغ سنة 
للدولة خالل تلك  اإلنفاقية( مليون دج. وميكن إرجاع سبب هذا العجز إىل السياسة 3068021) 2014حني بلغ أكرب قيمة له سنة 

، باإلضافة إىل اخنفاض أسعار البرتول يف األسواق العاملية حيث 2014-2010ة واليت جتسدت يف  برنامج توطيد النمو االقتصادي الفرت 
 .2014عرفت أدىن مستويات هلا أواخر سنة 

III. 2-  2018-2014حتليل النتائج املتعلقة باملوازنة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة : 
 بتحليل املوازنة العامة للدولة اجلزائرية بشقي النفقات العامة و اإليرادات العامة وفيما يلي تفصيل لذلك.  سنقوم يف هذا اجلزء

III. 2-1- :حتليل النتائج املتعلقة بالنفقات العامة 
سبب الظروف متيزت هذه الفرتة باخنفاض معدل منو اإلنفاق العام وهذا راجع إىل السياسة االنكماشية اليت اتبعتها الدولة ب 

 االقتصادية اليت عرفتها البالد، واجلدول التايل يوضح ذلك:
 (دج مليون الوحدة)   2018-2014الفرتة خالل العامة النفقات مبالغ تطور(: 02) رقم اجلدول

 النفقات السنوات
 العامة

 نفقات
 التسيير

 نفقات %النسبة
 2501442 64.24 4494327 6995769 2014 التجهيز

2015 7656331 4617009 60.3 3039322 

2016 7297494 4585564 62.83 2711930 

2017 7282630 4677181 64.22 2605448 

2018 6938457 4231294 60.98 2707163 

 .الدراسة سنوات خالل املالية وزارة تقارير على باالعتماد الباحثني إعداد من املصدر:
 2014حيث بلغت سنة  2015إىل سنة 2014مة قد ارتفعت من سنة نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة النفقات العا

، لتعرف بعدها اخنفاضا نسبيا خالل سنوات 2015( مليون دج  خالل سنة 7656331( مليون دج  لتصل إىل )6995769)
( مليون دج. كما نالحظ أيضا أن نفقات التسيري تستحوذ على حصة 6938457) 2018، حيث بلغت سنة 2015-2018

خالل فرتة الدراسة، وميكن إرجاع االخنفاض يف نفقات التجهيز إىل اخنفاض نفقات  %60د من إمجايل النفقات العامة بنسبة تفوق األس
)ترشيد اإلنفاق العام( باإلضافة إىل جتميد بعض املشاريع هبدف  رأس املال نظرا إلتباع احلكومة اجلزائرية سياسية ترشيد النفقات العامة

 ز املوازنة العامة. التقليل من عج
III. 2-2- :حتليل النتائج املتعلقة باإليرادات العامة 

متيزت هذه الفرتة بتزايد حجم اإليرادات العامة بسبب تزايد حجم االقتطاعات اجلبائية هبدف تقليص عجز املوازنة العامة الناتج  
 عن اخنفاض أسعار البرتول، واجلدول املوايل يوضح ذلك:

 (دج مليون الوحدة)   2018-2014 الفرتة خالل اجلزائر يف العامة اإليرادات حصيلة تطور(: 03) رقم اجلدول

 موارد السنوات
 عادية

 جباية %النسبة
 بترولية

 %النسبة

2014 2350018 59.83 1577730 40.17 

2015 2829602 62.15 1722940 37.85 

2016 3329031 66.4 1682550 33.6 

2017 3920898 64.83 2126887 35.17 

2018 3774953 61.63 2349694 38.37 

 .الدراسة سنوات خالل املالية وزارة تقارير على باالعتماد الباحثني إعداد من املصدر:



 

 

 (317-306)ص ص  2014تمويل غري التقليدي كآلية ملعاجلة عجز املوازنة العامة يف اجلزائر بعد الصدمة البرتولية لسنة ال

 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي  315
 

لتصل إىل  2014سنة  مليون دج 3927748نالحظ من خالل اجلدول أن حصيلة اإليرادات يف تطور مستمر حيث بلغت 
أن املوارد العادية املتمثلة يف الضرائب والرسوم، الرسوم اجلمركية باإلضافة إىل مداخيل األمالك  ، كما2018سنة  مليون دج 6124647

بلغت قيمة املوارد العادية  2014الوطنية وإيرادات أخرى قد استحوذت على احلصة األكرب مقارنة باجلباية البرتولية، فخالل سنة 
مليون دج بنسبة قدرها  1577730حني بلغت قيمة اجلباية البرتولية يف  ،%59.83أي ما يعادل نسبة  مليون دج 2350018

، يف %66.4مليون دج  أي ما يعادل  3329031إىل ما قيمته  2016، استمر االرتفاع يف املوارد العادية ليصل سنة 40.17%
وهي أقل قيمة مسجلة للجباية خالل نفس السنة  مليون دج 1682550حني شهدت اجلباية البرتولية اخنفاض يف  قيمتها حيث بلغت 

دية يف البرتولية طيلة فرتة الدراسة، وهذا راجع الهنيار أسعار البرتول إذ وصل سعر الربميل إىل أدىن مستوى له،  بعدها استمرت املوارد العا
ت قيمتها أما اجلباية البرتولية فقد بلغ %64.83بنسبة قدرها  مليون دج 3920898 لتصل إىل 2017االرتفاع خالل سنة 

تقريبا يف حني ارتفعت قيمة  %3فقد اخنفضت املوارد العادية  بنسبة  2018أما سنة ، %35.17أي بنسبة  مليون دج 2126887
 دوالر يف تلك السنة. 72ويرجع ذلك النتعاش أسعار البرتول إذ بلغ سعر الربميل  ،مليون دج 2349694 اجلباية البرتولية حيث بلغت

III. 2-3- ة العامة: يزانينتائج املتعلقة بعجز املحتليل ال 
 ة العامة، سواء بسبب السياسة التوسعية للدولة أو لعدم كفاية اإليرادات العامة. يزانيينتج العجز نتيجة وجود خلل يف تركيبة امل

 (دج مليون الوحدة)    2018-2014الفرتة خالل اجلزائر يف العامة املوازنة عجز تطور(: 04) رقم اجلدول

 2017 2016 2015 2014 لسنواتا

 العجز قيمة
 الموازنة في

العامة

3068021- 3103789- 2285913- 1234745- 

Source: Rapport du ministère des finances pour les années 2014 jusqu'à 2018. 
، يف 2014مليون دج سنة  3068021غت ميثل اجلدول أعاله تطور عجز املوازنة العامة يف اجلزائر، حيث نالحظ أن قيمة العجز قد بل

مليون دج، وقد مت  متويل هذا العجز بصورة كبرية عن  3103789حيث قدر ب  2015حني سجل رصيد املوازنة عجزا قياسيا سنة 
، حيث وصل 2018، 2017، 2016طريق صندوق ضبط املوارد، بعدها شهد رصيد املوازنة العامة اخنفاض يف العجز خالل سنوات 

إىل  2018مليون دج وميكن إرجاع االخنفاض امللحوظ يف عجز املوازنة العامة خالل  887792.5( إىل 2018) سنة األخريةيف ال
 مليار دج. 1000عملية طبع النقود باإلضافة إىل توزيعات بنك اجلزائر، حيث بلغت هذه األخرية يف تلك السنة 

III. 3- يدي:حتليل النتائج املتعلقة بالتمويل غري التقل 
بشكل كبري يف عجز املوازنة العامة للدولة اجلزائرية، فرغم اإلجراءات املتخذة من قبل  2014لقد سامهت الصدمة النفطية لسنة 

 احلكومة واليت من بينها ترشيد اإلنفاق العام إال أهنا مل تكن فعالة يف ختفيف العجز، لذا جلأت احلكومة إىل التمويل غري التقليدي من
 مة. وهو ما يوضحه اجلدول التايل:النقود كٍإجراء من شأنه ختفيف عجز املوازنة العاخالل طبع 

 (دج مليون الوحدة)     2019-2017 الفرتة خالل اجلزائر يف النقود طبع حصيلة تطور(:05) رقم اجلدول

 2017 2018 2019 

 1363.8 1400 - جانفي

 - 420 - سبتمبر

 - 1187.2 570 أكتوبر

 - - 1615 نوفمبر

 1363.8 3007.2 2158 المجموع

 .2019 لسنة العامة السياسة وبيان اجلزائر بنك تقارير على باالعتماد الباحثني إعداد من املصدر:
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مليار دج  570حيث قام بنك اجلزائر بطبع ما قيمته  2017نالحظ من خالل اجلدول أن عملية طبع النقود انطلقت خالل أكتوبر 
مليار دج  2158مليار دج خالل شهر نوفمرب أي مت طبع ما جمموعه  1615مومية، لرتتفع حصيلة طبع النقود إىل لصاحل اخلزينة الع

، 2018مليار دج خالل سنة  3007.2وهو مبلغ كبري، يف حني عرفت حصيلة طبع النقود ارتفاعا لتصل إىل   2017خالل سنة 
مليار دج. جتدر اإلشارة إىل أن عملية طبع النقود توجه  1363.8ىل إ 2019بعدها اخنفضت حصيلة طبع النقود لتصل يف جانفي 

لتمويل عجز املوازنة العامة، تسديد الدين العام الداخلي، متويل الصندوق الوطين لالستثمار، ومن خالل ما مت عرضه يف اجلدول السابق 
تقريبا باملقارنة مع  العجز املسجل خالل  %55ة سامهت يف ختفيض عجز املوازنة بنسب 2017( فإن عملية طبع النقود سنة 04رقم)
 .2017مقارنة مع سنة 2018يف سنة  %25، ليواصل عجز املوازنة العامة يف االخنفاض ب 2016سنة 
III. 4- :آثار التمويل غري التقليدي على الكتلة النقدية 

تطور ل فرتة زمنية معينة، واجلدول املوايل يوضح الكتلة النقدية هي مجيع وسائل الدفع والقرض اليت تصدرها السلطة النقدية خال
 الكتلة النقدية يف اجلزائر:

 (دج مليون الوحدة)   2018-2016 الفرتة خالل اجلزائر يف النقدية الكتلة تطور(: 06)رقم اجلدول

 2018 سنةالسداسي األول من  2017 2016 السنوات

 15936.669 14974.578 13816.309 النقدية الكتلة

Source: www.bank-of-algeria.dz. 

 

بلغ حجم الكتلة النقدية  2016، ففي سنة 2018-2016نالحظ من خالل اجلدول أن الكتلة النقدية يف تطور مستمر خالل الفرتة 
مليار دج،  14974لة النقدية يف تلك الفرتة حبوايل حيث قدرت الكت 2017مليار دج، لتشهد ارتفاعا ملحوظا سنة  13816ما يفوق 

مليار دج تقريبا، وميكن إرجاع  15936ليصل إىل  2018مث ارتفع حجم الكتلة النقدية بشكل كبري خالل النصف األول من سنة 
يدي عن طريق قيام البنك إىل تبين احلكومة اجلزائرية سياسة التمويل غري التقل 2018و 2017الزيادة يف الكتلة النقدية خالل سنيت 

املركزي بضخ كمية هائلة من السيولة يف االقتصاد دون أن يصاحبها زيادة حقيقية يف السلع واخلدمات األمر الذي سينجر عنه ال حمالة 
 ارتفاع املستوى العام لألسعار)التضخم( واخنفاض القدرة الشرائية.

III. 5- :آثار التمويل غري التقليدي على التضخم 
رب التضخم ظاهرة اقتصادية تتمثل يف االرتفاع يف املستوى العام لألسعار، مما ينتج عنه اخنفاض يف القدرة الشرائية للنقود، يعت

 :2019-2014التضخم خالل الفرتة  واجلدول املوايل ميثل تطور معدالت

   ()%       2019-2014 الفرتة خالل التضخم معدل متوسط(: 06) رقم اجلدول

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 1.9 4.27 5.59 6.4 4.78 2.92 التضخم معدل متوسط

Source : Rapport du ministère des finances pour les années 2014 jusqu'à 2019. 
. 

 إىل 2016و 2015، لريتفع سنوات 2014سنة  %2.92نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن متوسط معدل التضخم قد بلغ 
على التوايل، وذلك بسبب اخنفاض أسعار البرتول، ومع تطبيق سياسة التمويل غري التقليدي فقد عرف متوسط  %6.4و  4.78%

، ليشهد أدىن مستوىل له خالل الفرتة 2018سنة  %4.27، مث 2017سنة  %5.59معدل التضخم اخنفاضا ملحوظا إذ بلغ 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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مليار دج ال  6500قول أنه وبالرغم من ضخ كتلة نقدية هائلة تفوق . لذا ميكن ال2019سنة  %1.9حيث بلغ  2014-2019
تقابلها زيادة حقيقية يف السلع واخلدمات إال أن معدالت التضخم اخنفضت وهذا غري منطقي، وميكن اعتبارها معدالت مفربكة )غري 

  اخنفاض مستمر يوما بعد يوم.صحيحة( ألن ما نعيشه اليوم خري دليل على ذلك فالقدرة الشرائية للدينار اجلزائري يف
IV-  :اخلامتة 

، واليت مرت هبا اجلزائر على غرار سائر الدول النفطية إىل اهنيار أسعار احملروقات، واليت 2014لقد أدت األزمة النفطية أواخر
ة اجلزائرية على املفاضلة بني ألقت  بظالهلا على عجز املوازنة العامة للدولة نظرا لتآكل صندوق ضبط اإليرادات، واليت أجربت احلكوم

 بديلني متويليني مها: االستدانة اخلارجية وما تفرضه من شروط تعسفية، أو التوجه خليار التمويل غري التقليدي عن طريق طبع النقود.
ويل، بل البد من إال أن التمويل غري التقليدي يعترب سياسة ظرفية فقط يف احلاالت االستثنائية ال ميكن األخذ هبا على املدى الط

 دراسة اآلثار النقدية واملالية هلذه التقنية التمويلية على املدى الطويل، مع استحداث بدائل متويل حقيقية وتنويع االقتصاد الوطين.
يف األخري ميكن القول أن التمويل غري التقليدي اجنر عنه آثار سلبية كبرية أبرزها: ارتفاع معدالت التضخم، اخنفاض القدرة 
الشرائية، اخنفاض سعر صرف العملة جتاه العمالت األجنبية، ارتفاع نسبة البطالة. لدى جيب تنويع االقتصاد الوطين خارج احملروقات، 

ية يف استخدام الصكوك يف ظل اخنفاض احلصيلة اجلبائية، وبالتايل نقرتح االستفادة من التجربة السودانخاصة وإتباع سياسات متويلية فعالة 
 مية.اإلسال

 اإلحاالت واملراجع :  -

 .والنشر للطباعة السالم دار(.  1ط اجمللد) والتطبيق النظرية بني اإلسالمية الصكوك(. 2009. )دواية حممد أشرف.1
 (.10 دالعد)والسياسية القانونية والدراسات البحوث جملة. العامة امليزانية على املالية الرقابة آليات(. تاريخ بال. )ياسني بربح بن.2
 اجمللد االقتصادية، البشائر جملة. واملأمول الواقع االقتصادية، الضرورة إىل اخليار من اجلزائر يف التقليدي غري التمويل(. 2019,  جوان. )فايزة بوشناف.3

 (.01 العدد)05
 .اإلسكندرية امعيةاجل الدار. العامة املالية مبادئ(. تاريخ بال. )أيوب إبراهيم مسرية درار، اجمليد عبد حامد.4
 للبحوث ميالف جملدة الكمي؟ بالتسيري يتعلق األمر هل والقرض النقد تعديالت وفق اجلزائر يف التقليدي غري التمويل(. 2018 جوان. )رملي محزة.5

 (.06 العدد)04 اجمللد والدراسات،
 (.04 العدد)االقتصادية والسياسات للعوملة اجلزائرية جمللةا. واألهداف األدوات التقليدية، غري النقدية السياسة(. 2013. )علي صاري.6
. االقتصادية العلوم يف العلوم دكتوراه شهادة نيل أطروحة تأليف. للدولة العامة املوازنة عجز عالج يف امليزانية سياسة(. 2013/2014. )دردوري حلسن.7

 .بسكرة خيضر، حممد جامعة
 .املصارف منشأة: االسكندرية. املصريف االئتمان اقتصاديات (.1997. )احلمزاوي حليل كمال  حممد.8
 دكتوراه درجة نيل أطروحة تأليف(. 2004-1990) اجلزائر حالة االقتصادي التوازن حتقيق يف ودورها املالية السياسة(. 2006-2005. )درواسي مسعود.9

 .اجلزائر جامعة. الدولة
 أ والو اليابان من كل  جتربة-األزمات ظل يف النقدية السياسة إلدارة حديث سلوبكأ  الكمي التسيري سياسة. (2016. )فتيحة راشدي القادر، عبد مطاوي.10

 (.11 العدد)اقتصادية رؤى جملة. م
 السيادية الديون أزمة مواجهة يف األورويب املركزي للبنك التقليدية وغري التقليدية النقدية السياسة أدوات فعالية(. 2015. )بوطورة فضيلة مسايلي، نوفل.11

 (.44 العدد)االقتصادية للعلوم بغداد كلية  جملة. األوروبية
 اليومية: الشروق جريدة من ،2020, 01 29 االسرتداد تاريخ. السوسيال سياسة يف باالنتقائية يتمسك أوحيي(. 2019, سبتمرب 08. )ع وليد.12

www.echoroukonline.com. 



 

 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة في الجزائر كاليةوإشالعجز املوازني : الكتاب الجماعي 
 

 .دراسة حالة مجهورية مصر العربية - رقمنة املالية العامة للحد من العجز املوازين 
"Digitizing Public Finance to Reduce the Budget Deficit"- (The 

Egyptian Case) 
 .1نشأت ادوارد ناشد، د

 . hoo.comnashaat691@yaمصر -وكيل معهد العبور العايل لإلدارة واحلاسبات ونظم املعلومات 1
 

 :امللخص
يساعدها يف إعداد موازنة عامة حيدة لذلك فهي حتتاج إىل  قيام احلكومات جبمع املعلومات ومعاجلتها ومشاركتها     

القطاع اخلاص يساعد الدولة  ،استخدام االقتصاديات الرقمية للحصول على نتائج دقيقة آمنه تدعم االقتصاد الذكي
للحد من املخاطر لقدرته على استخدام التكنولوجية الرقمية بشكل أسرع وأعمق لرغبته يف  باإلمداد باملعلومات احلديثة

احلصول على ربح أعلى مما جعل احلكومات تلتجأ للمشاركات اجملتمعية باحلوار واملسامهات إلعداد موازنة عامة دقيقة 
،  املوازنة العامة املصرية لشرييد اإلناا  وتعظيم اإليرادذات إجيابية عالية لسد العجز املوازين.هلذا الرقمنة هلا أمهية كبرية يف

 هلذا كان حبثنا بعنوان " رقمنة املالية العامة للحد من العجز املوازين " )احلالة املصرية(.
Abstract:  
    Governments collect ،process ،and share information that helps them prepare a single 
general budget ،so they need to use digital economics to get accurate ،safe results that 
support the smart economy ،The private sector helps the state by providing modern 
information to reduce the risks of its ability to use digital technology faster and deeper 
for its desire to obtain higher profit ،which has made governments resort to community 
participation through dialogue and contributions to prepare an accurate public budget 
with high costiveness to bridge the budget deficit  ،This digitization has great 
importance in the budget The Egyptian public to rationalize spending and maximize 
revenue ،For this reason ،our research was titled "Digitizing Public Finance to Reduce 
the Budget Deficit" (The Egyptian Case) 
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 : املقدمة
الية من للال تييري كياية قيام احلكومات جبمع املعلومات ومعاجلتها تعد الرقمنة بإعادة تشكيل السياسة امل 

ميكن أن حتسن املعلومات ذات اجلودة األعلى ليس فقط تصميم سياسة الضرائب بل ، ومشاركتها والتصرف بناًء عليها
ت"فأصبحت تتعامل معه يف سياسة اإلناا  أيًضا؛ حكومات هذا القرن إنتبهت إىل التطور السريع يف التعامل مع "اإلنشرن

بشكل تنافسي حبكم الواقع يف تقدمي اخلدمات العامة بطريقة إلكشرونية يف كافة القطاعات ومنها القطاع االقتصادي من 
مما ، أجل الظهور على الساحة الدولية بوسائل مبتكرة تتعامل مع إدوات تكنولوجية ورقمية يف تقدمي لدماهتا العامة 

 ، احلكومات الوسائل اإللكشرونية يف تقليل العجز املوازين وتعظيم اإليرادات وترييد اإلناا  العاماستلزم أن تستخدم تلك 
يعد حبثنا بعنوان" رقمنة املالية العامة للحد من العجز املوازين " يلقي الضوء على دور الرقمنة يف ختايض العجز املوازين    

يف الدولة فاخلدمات  مات العامة االقتصادية وحتسني اإليرادات العامةكمستحدث يف حتسني تقدمي اخلد  يف املالية العامة
متيزها عن التقليدية .وجودة اخلدمة العامة اإللكشرونية له دور أساسي يف تقليل  العامة اإللكشرونية هلا لصائصها الىت

حتسني الدلل  تنعكس على -تقليدية أو إلكشرونية  -بتقدمي سلعة / لدمة اقتصادية  العجز للموازنة العامة للدولة
 القومي .وعن طريق النشاط اإللكشروين والرقمي يستخدم يف حتسني كلا من العجز املوازين وتقدمي اخلدمات والسلع 

كياية تقليل العجز املوازين والتعامل مع املوازنات بطريقة إلكشرونية   يهدف حبثنا إىل التعرف على املستجدات يف 
.وبالرغم من أن  مة اإللكشرونية اليت تريد من اإلناا  العام وتعظم من اإليرادات وجتنب املخاطرباضل اإلبتكار يف األنظ

هناك مشاكل مرتبطة بالبحث ممثلة يف قلة املراجع وضعف اإلحصائيات املوثقة وعدم وجود طر  تيسر من حساب ذلك 
ما كتب يف هذا الشأن مع التوضيح لبعض النماذج  إال اننا انتهجنا منهجًا اعتمد على اإلستنباط واستقراء، بسهولة ويسر

 : لبعض الدول الرائدة يف هذا اجملال من للال لطة مكونة من مبحثني مها
 ماهية الرقمنة يف املالية العامة .: املبحث األول
 ، العجز املوازين انعكاس الرقمنة على : املبحث الثاين

 
 .مةماهية الرقمنة يف املالية العا :املبحث األول

 .اوال:مفهوم الرقمنة يف املالية العامة
دفع تقدم تكنولوجيا اتصاالت ، إن منوذج صنع القرار يف سلوك املستهلك يتحول تدرجييًا من الناس إىل اآلالت

مما تسبب يف العديد ، ( هذا التحول النموذجيAI( وتكنولوجيا التعلم اآليل والذكاء االصطناعي )ICTاملعلومات )
يطلب املستهلكون املنتجات بسهولة يف مراكز التسو  عرب اإلنشرنت ، ت يف سلوك الشراء لدى املستهلكنيمن التييريا

 ...، دون احلاجة إىل التحقق منها مبايرة يف املتاجر غري املتصلة باإلنشرنت
ومعاجلتها تعد الرقمنة بإعادة تشكيل السياسة املالية من للال تييري كياية قيام احلكومات جبمع املعلومات 

ميكن أن حتسن املعلومات ذات اجلودة األعلى ليس فقط تصميم سياسة الضرائب ، ومشاركتها والتصرف بناًء عليها
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وإدارة الربامج ، وتقدمي اخلدمات العامة، مبا يف ذلك إدارة الضرائب واالمتثال، ولكن أيًضا أنظمة إدارهتا، واإلناا 
جيب على البلدان رسم مساراهتا اخلاصة لتحقيق التوازن الاعال بني الاوائد ، واملزيد ،واإلدارة املالية العامة، االجتماعية

والسبل اجلديدة للاحتيال ، وخماوف اخلصوصية، مبا يف ذلك القيود املؤسسية والقدرات، احملتملة واملخاطر والتحديات
 ، (1والتهرب )
 : االقتصاد الرقمي: ثانًيا

التنمية يساهم يف بناء قدرات الدول اليت تعمل على سد الاجوة الرقمية برغم  تسخري االقتصاد الرقمي ألغراض 
حمدودية الارص املتاحة أمامها .خيدم االقتصاد الرقمي مهارات جديدة حنو التحول الكبري يف سو  العمل بإلتااء بعض 

اعل التقدم التكنولوجي لتقوم وإنتشار فرص ألرى لوظائف املستقبل املستحدثة ب لوظائف التقليدية يف بعض القطاعات
 .(2)الوظائف املستحدثة على االستخدام األمثل للموارد

ولتجنب خماطر االقتصاد الرقمي حنو انتهاك األمن السيرباين حنو تيسري أنشطة اقتصادية غري مشروعة تُبىن على  
 اإلستخدام اخلاطئ للمستندات املزياة .

مة تشجعها على اإلستخدام األمثل للاقتصاد الرقمي يف الوقت ناسه تعاين تستحوذ بعض البلدان للتكنولوجيا املتقد
بعض الدول من بذل مزيدا من الوقت واجلهد واملال من أجل املواكبة وجتنًبا إلتساع تلك الاجوة يتطلب التعاون على 

تطورت حركة إلنشرنت العاملية من وقد ، الصعيد الدويل إلتاحة البيانات عن اآلثار الرقمية اليت تنتجها املؤسسات واألفراد
معاصرة إلنشاء املنصات  جيجا بيت /ثانية 150700إىل  2022لتصل عام  2002جيجا بيت /ثانية عام  100

يف اخلدمات املقدمة للمستايدين منها ويف ضوء تلك املنصات الرقمية اآللية اليت متتلك  الرقمية اليت أحدثت إضطرابا
األطراف املختلاة أصبحت منوذج يف أعمال رئيسة للشركات الرقمية الكربى اليت من حقها  هيكلًا يدعم املبادالت بني

والدولة واملستادين  للمؤسسة أن تدعم القطاعات املميكنة رقمًيا.كل ذلك يعكس لنشاط اقتصادى يتم ترمجته مالًيا
 (.3ادات )لتشجيع الدول التعامل باالقتصاد الرقمي عن طريق حتويل البيانات لتوليد إير 

 : اآلثار احملتملة لالقتصاد الرقمي: ثالًثا
وتقدم ، متميزة مؤسسات الدولة معنية بالتنمية املستدامة واالقتصاد الرقمي وفهي تقدم لدمة فس يكل ناقة 

 ة(ومنها اخلدمات الرقمي4) على دراسات لكافة القطاعات اإلنتاجية واخلدمية يف الدولة أيًضا لدمات تكنولوجية مبنية
وتقدمي عمل رقمي أيًضا لأليخاص األقل مهارة .مستيلة الظروف املواتية حبسب ، لأليخاص املتمتعني مبهارات مرتاعة

 .هتدف إىل الربح يف املقام األول اخلدمات اإللكشرونية األلرى ألهنا ال بدافع من املنافسة من مقدمي املتاحة املقدرة املالية
 : الرقمية لوجيارابًعا:التنبؤ االقتصادي للتكنو 

 احلاسب نظام يعتمد املتحدة، اململكة فاي، دافعي الضرائب فرادى بيانات جلمع حاليا للياية فعالة أساليب مثة          
والشركات  احلكومة مصادر من كبرية جمموعة على Connect امللكية واجلمارك اإليرادات إدارة لدى اآليل املستخدم

ما  دقة مدى تقييم يف الحقا واستخدامه الضرائب دلل دافعي إمجايل لتحديد خاصلألي اإللكشرونية والبصمات
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 ومع، اإليرادات تنبؤات دقة تعزيز يف البيانات معاجلة زيادة قدرات من أيضا االستاادة وميكن، معلومات من يقدمونه
 والدورة املتحصات الضريبية حجم بني االرتباط استيلال ميكن للحكومات وحتليلها، البيانات ختزين على القدرة زيادة

،  والقروض السيولة من احتياجاهتا النقدية لتقييم أرصدهتا مراقبة أو منعها، ورمبا باألزمات االقتصادية التنبؤ يف االقتصادية
 ريةالتجا إجراء املعامات من والبائعون املششرون ميك ِّن الذي بني النظراء، االقتصادية األنشطة منوذج انتشار فإن كذلك

 إباغ للتكنولوجيا لشركة أوبر ميكن إستونيا، فاي، الضرائب حتصيل عملية جديدة لتطوير فرصا يتيح رقمية، وسائل عرب
 أن النظراء بني االقتصادية األنشطة وميكن ملنصات مبايرة الوطنية الضرائب إىل مصلحة السائقون يكسبه الذي الدلل
 العقارات مالكي عن نيابة الاندقية الضرائب الذي يقتطع Airbnbموقع كذل أمثلة ومن، أيضا احلاظ دور أمناء تؤدي

 الدفع نظم ذلك يف مبا الرقمية، والتكنولوجيا، متقدمة وصاعدة اقتصادات 10 يف املنصات هذه الذين يستخدمون
 على( لضريبيةا القاعدة توسيع إمكانية تتيح كذلك بل فحسب، الضرائب حتصيل تكلاة ختايض يف تسهم اإللكشروين، ال

 باستخدام عليهم االمتثال وتسهيل الضرائب ومراقبتهم دافعي هوية على التعرف آليات تطوير لال املثال، من سبيل
 الرعاية مدفوعات توصيل آليات حتسني أيضا يف التكنولوجيا هذه وتسهم، )احملمول اهلاتف مثل تكنولوجيا وسائل

 Ti Manman  بعض الربامج مثل برنامج تنايذ تكلاة يف كبري تراجع إىل املدفوعات رقمنة فقد أدت، االجتماعية
Cheri4وبرنامج ، يف دعم أسرهم يف هاييت الذي يساعد األمهاتps  يف الالبني الذي يقدم منح نقدية إىل األسر

 األيد فقرًا.
 خامًسا:أمن البيانات االقتصادية:

االقتصادات  يف العامة املالية سلطات هبا هتتم اليت ملهمةاأللرى ا اجملاالت من السرية للبيانات اآلمن التخزين
 أو تكنولوجيا دفشر االستاذBlockchain تشني بلوك سلسلة البيانات جمموعة وتعد، سواء حد على واملتقدمة النامية

ت من للال املؤرخ من التكنولوجيا الواعدة للياية يف هذا اجملال وتعزز تكنولوجيا بلوك تشني الثقة يف نظم املعاملا
 أو حموها ميكن ال دائمة للمعامات قيود هناك تكون حبيث املوزع األستاذ دفشر يف تسجيل البيانات يف سجلات مششركة

 » تشني بلوك « لقيد جترييب واملعايات بشكل العمل وزارة تستخدم املتحدة، اململكة ويف، عليها االستيلاء أو تعديلها
االستاادة  ميكن الرقمية التكنولوجيا أن من وبالرغم، فيها املبالغ املطالبات من واحلد ملزاياا تكنولوجيا مدفوعات الربيطانية

 تستخدم نظم املثال، سبيل فعلى، جديدة نظم الستحداث أيضا أدوات توفر فإهنا احلالية، الضريبية النظم تطوير يف منها
 ألن مستوى نظرا للياية قصري الزمين النطا  هذا كنول، جزايف للتقييم كأساس واحدة سنة فشرة احلالية الدلل ضريبة
 السنة فشرة كذلك تعد،  املبدأ حيث من حياهتم طوال أطول كثريًا للال فشرة دللهم أساس على يتحدد األفراد رفاهية
 املزايا وتقدمي حتصيل الضرائب التكنولوجيا تتيح أن وميكن، العاجلة وفق االحتياجات املزايا حجم لتحديد للياية قصرية

 بأثر والتنبؤ اإلمتثال عدم تقييم خماطر يف أيضا الضخمة البيانات استخدام وميكن، أكثر ملاءمة زمنية فشرات مدى على
 إىل احلاجة يناي أن املبدأ حيث من تكنولوجيا ميكن استخدام وييوع، السلوك على اجلديدة الضرائب واإلناا  سياسات

 باحلصول للشركات السماح مع اإلنتاج من مراحل مرحلة كل على تارض اليت ةاملضاف القيمة ضريبة » تشني بلوك «
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يف  قيدها حال يف يسمح، املعامات من كاملة فوجود سلسلة، املدلات على املدفوعة الضرائب بقيمة لصم ضرييب على
، مراحل اإلنتاج نم مرحلة كل يف باستمرار حتديثه يتم حساب ضرييب بإنشاء ،)للياية مهمة مسألة وهي( آمنة صورة

 .النهائي االستهلاك مرحلة الحقا يف وفرضها الضريبة حساب ببساطة وميكن
 سادًسا:احلد من خماطر التكنولوجيا 

اإلجراءات  إمتام تضمن اليت األساسيات عن جبديدا وهي ليست، الرقمية التكنولوجيا ملزايا بالطبع حدود مثة
أن  ميكن املثال سبيل على الضريبية اإلقرارات يف ملعلومات ميلوطة سبقامل فالتسجيل، الصحيح النحو على والعمليات

، الضريبية فواتريهم من تقلل اليت األلطاء لتصحيح لديهم حافز ليس الضرائب دافعي ألن نظرا التلاعب على يشجع
، واملتطورة بتكرةامل للحلول احلكومة تطبيق دون القدرات البشرية وقيود واملؤسسية السياسية املعوقات حتول وقد

يف  املَشا رة العمليات استخدام ميكن كما الرقمية، النظم يتحايلون على قد الااسدون الضرائب ودافعوا فالبريوقراطيون
بيرض  اجلديدة التكنولوجيا من الدلل منخاضة استاادة البلدان عن للحديث وبالنسبة، الضرائب دفع من التهرب
 كبرية من يرائح تستطع مل إذا حمدودة القازة هذه مثل إمكانية حتقيق ستكون تقدما، األكثر االقتصادات بركب اللحا 
جمال  يف ومكلاة ناجحة غري مبشروعات حيال املاضي نتذكر أن أن بنا وجيدر، الرقمي العامل إىل الدلول السكان

 اإللكشروين باألمن يتعلق مافي خماوف جديدة تثري الرقمية التكنولوجيا أن ذلك من واألكثر، املعلومات تكنولوجيا
مدى  اخلارجية ووزارة الضرائب مصلحة مثل اهليئات األمريكية من البيانات سرقات أبرزت فقد، واخلصوصية واالحتيال

املضافة،  القيمة ضريبة السشرداد عديدة احتيالية األوروبية مطالبات البلدان بعض يهدت وقد، احلكومية النظم ضعف
 رقمنة املالية أن نتوقع أن وينبيي).5 (جمملها يف ضخمة االنتباه ولكن تلات ال حبيث القيمة ةمنخاض منها كل وكانت
 أدت الشركات، عامل ويف، دائما اخلريية احلكومات نصيب من النصر فيه يكون ال قد قوة سبا  على ستنطوي العامة

 ألاابت مثل فشركات، املادي للشركات الوجود على يركز الذي احلايل النظام تواجه التحديات اليت تااقم إىل الرقمنة
 ومثة، منعدم أو حمدود املادي وجودها رغم أن البلدان يف كبري اقتصادي تواجد هلا يكون أن وفيسبوك ميكن وأبل وأمازون

اليت  لاألعما مناذج أن –وهذه قضايا للافية للياية -آناا إذ يعتقد الكثريون إليها أيرنا أمهية أكثر أساسية ألرى قضية
 اخلدمات عرب مستخدمي عن ولكن فقط ناسه النشاط ال عن )اإلعلانات يركات سيما ال( التجارية قيمتها تنتج

 على فرض ضريبة األوروبية البلدان بعض اقشرحت لذلك، واستجابة، احلالية املناهج مع كثريا تتناسب ال أيضا اإلنشرنت
 أن غري، كبرية عن املستخدمني الناجتة القيمة تلك تكون عندما ألرباح،ا من األعمال، بدال حبجم املرتبطة العناصر بعض
 هذه ألن نظرا احلال، مشكلات بطبيعة على ينطوي غريها دون الرقمية الشركات لاصة على ضريبية معاملة تطبيق

 صناعيال الذكاء جماالت يف أثار التطور كذلك،  بالاعل الشركات مجيع لعمليات أصبحت ضرورية التكنولوجيات
 صناع يواجه أن احملتمل فمن هذه املخاوف، صحت وإذا، املساواة وعدم البطالة معدالت تزايد خماوف من والروبوتات
 فرض امللاحظني بعض ويقشرح، الرعاية االجتماعية مدفوعات يف وزيادة الضريبية القاعدة حجم تراجعا يف السياسات

 يف فعلي تقدم أنه على ذلك اآللر البعض ويرى، العمالة حمل حتل يتال الروبوتات من املكو ن املال على رأس ضرائب
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األرباح  على ضرائب وفرض املال رأس ملكية توزيع العدالة يف من مزيد على ذلك من بدال ويشجعون جمال الضرائب،
،  التكنولوجيا اجلديدة استخدام باضل احملققة اإلنتاجية زيادة احلااظ على على رأيهم يف سيساعد مما األمتتة، عن الناجتة

 قياس على اليت تعتمد بالنظم مقارنة تطبيقها تكلاة ارتااع رغم األساسي املعمم الدلل لاكرة متزايد تأييد يوجد كذلك
 .املالية السعة

 : الرقمية سابًعا:التحول للتقنيات
 طريق (عن6شكل الكشروين )املستايدون من الناقات احلكومية ميكن عن طريق طر  خمتلاة وايسر للدولة تطبيقها ب 
 وكل األدوات احملمولة واهلواتف اإلنشرنت باستخدام الرقمية التقنيات واالبتكار إن والكااءة، االجتماعي، االحتواء تعزيز

 هاتاا حمموال متلك اليت األسر فعدد، سريعا انتشارا حققت قد وتبادهلا رقمي وحتليليها وختزينها املعلومات جلمع األلرى
السكان  ُُخْس أفقر من املائة يف 70 وحنو النظياة، املياه الكهرباء أو هلم يتوفر الذين عدد من أكرب النامية لدانالب يف

 مليار من أعوام عشرة للال أمثاله ثلاثة من أكثر مستخدمي اإلنشرنت عدد وزاد، حمموال هاتاا ميتلكون النامية بالبلدان
 فورية لاصة مكاسب الرقمية الثورة وحققت،  2015 عام هناية يف مليار 3.2 بنحو يُقدَّر ما إىل 2005 يخص عام

 يف ضخمة رقمية عوائد هل حققت ولكن، الشرفيه من جديدة وأيكال املعلومات، مصادر االتصاالت وزيادة تيسري —
 تبني اليت املقنعة األمثلة من الكثري الواقع يف اخلدمات؟ وهناك وحتسني العمل فرص املزيد من وهتيئة النمو زيادة يكل

 من باحلد األساس يف ذلك عملت وقد، والناس واحلكومات الشركات واالتصال املعلومات تكنولوجيات كيف أفادت
 القرارات، واختاذ واملساومة عليها، املعلومات واحلصول عن البحث تكلاة :واالجتماعية االقتصادية تكلاة املعاملات

 حقيقية: فوائد حققت التقنيات ذهه إن، املعاملات وإنااذها ومراقبة
 : املقرضني  ألن املالية اخلدمات على احلصول إمكانية الاقراء اآلن من الكثري لدى، املعلومات قاعدة من توسع فهي

 يتعاملون عرب الذين النائية باملناطق التجار أما، احملمول عرب اهلاتف سجلات باستخدام االئتمانية اجلدارة مراقبة بوسعهم
، اخلدمات العامة على احلصول املواطنني من أكرب ألعداد اهلوية الرقمية وتتيح، العاملية باألسوا  ربطهم فيمكن شرنتاإلن
 ، االجتماعي االحتواء فهي أمهية األكثر الاائدة أما

  املعاملات كلاة اخنااض مع وأيسر وأسرع األنشطة أرلص أصبحت لقد، املعلومات تكلاة التقنيات هذه ختاض ،
، أقل بتكلاة اخلدمات تقدم واحلكومات أكثر إنتاجية، باتوا والعمال السهولة، من مبزيد اإلنتاج عمليات فالشركات تنسق

 ، الكااءة زيادة من يستايدون واحلكومات الشركات والناس إن
  األمتتة إىل اإلنتاج إجراءات وأحيانا العمليات حني تتحول لاص ييء حيدث، معلوماتية سلع التقنيات هذه ختلق 

 واملوسيقى اإللكشرونية التجارة منصات مع هو احلال كما تقريبا، صار إىل للمعاملات احلدية التكلاة الكاملة وتنخاض
تكلاة  لاض على تعتمد اليت اخلدمات فإن االجتماعي والكااءة، االحتواء على وعلاوة، اإلنشرنت عرب الرقمية واأللبار

 .االبتكار تعزيز على تعمل حيث اجلديد باالقتصاد املعلومات ترتبط أو التوافقات يف تقريبا الصار إىل املعاملات
 .العجز املوازين )احلالة املصرية( انعكاس الرقمنة على: املبحث الثاين
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 .تمعية يف فخفي  العجز املوازين املشاركة اجمل : أوال
ملا  قتصادية املختلاة والسيما القطاع اخلاصوسيلة داعمة للمساواة يف القطاعات اال يعد املشاركة االقتصادية

 فالتربع ألن اإلنسان حمور االقتصاد وليس الربح والعون واملساعدة والتكافل والعدالة من تقاسم املخاطر تقوم عليه
ضمن العقد االجتماعي    sharing economyواملبادلة تعترب أسس هامة يبىن عليها االقتصاد التشاركي  والتعاون

قبل تسعني  على جملس النواب مشروعها ويعرض، دون استثناء ومصروفاهتا كافة إيراداهتا  ل املوازنة العامة للدولة(تشم7)
للمجلس أن  ويتم التصويت عليه بابًا بابًا وجيوز، إال مبوافقة عليها وال تكون نافذة، من بدء السنة املالية على األقل يوًما

يف  التعديل زيادة ترتب على حمدد على الدولة .وإذا إللتزام عدا اليت ترد تنايذا، ازنةالناقات الواردة يف مشروع املو  يعدل
وتصدر ، بينهما حتقق إعادة التوازن لإليرادات مصادر على تدبري وجب أن يتاق اجمللس مع احلكومة، الناقات إمجايل

ال جيوز أن ، ويف مجيع األحوال، يق هذا التوازن بالقدر اللازم لتحق جيوز أن يتضمن تعديلا يف قانون قائم املوازنة بقانون
وطريقة إعداد ، حتميل املواطنني أعباء جديدة .وحيدد القانون السنة املالية أي نص يكون من يأنه يتضمن قانون املوازنة

مبلغ من باب وجتب موافقة اجمللس على نقل أي ، وحساباهتا  واهليئات العامة وأحكام موازنات املؤسسات، العامة املوازنة
وتصدر املوافقة بقانون.وجيب ، أو زائد على تقديراهتا، وعلى كل مصروف غري وارد هبا، من أبواب املوازنة العامة إىل آلر

انتهاء  عرض احلساب اخلتامي للموازنة العامة للدولة على جملس النواب للال مدة ال تزيد على ستة أيهر من تاريخ
ويتم التصويت ، احلساب اخلتامي قرير السنوي للجهاز املركزي للمحاسبات وملاحظاته علىويعرض معه الت، السنة املالية

وللمجلس أن يطلب من اجلهاز املركزي للمحاسبات أية بيانات أو  ،ويصدر بقانون، على احلساب اخلتامي بابًا بابًا
 ( .8تقارير ألرى)

 االعتماد عن املسئولة هي التشريعية السلطة أن نييف ح املوازنة بإعداد املنوطة السلطة يه التنايذية السلطة
 ىف الرئيسية املسئولية الوزراء جملس عاتق على ويقع، للدولة العامة املوازنة وضع األطراف ىف من جمموعة وتششرك، واملراقبة

 السياسة وتنايذ عن رسم ئولاملس هو املالية وزير ويعترب، لتحقيقها اللازمة املوارد وتوفري االقتصادية التنمية حتديد أولويات
 ، حسب ختصصه كل املختلاة السياسات بتنايذ املعنيني الوزراء ويضطلع املالية

قد يجع على املشاركة اجملتمعية من للال حثه للقطاع اخلاص ألداء مسئوليته  (9)وحيث أن الدستور املصري 
وخياض من العجز  لى الدولة يف إعداد املوازنة العامةهذا خياف العبئ ع، واجملتمع يف لدمة االقتصاد الوطين االجتماعية

 املوازين هلذا من الضروري مشاركة األطراف اجملتمعية ذات الثقل املايل يف إعداد املوازنة ونعتربها جزء أساسي من التمويل
 (.10وسد العجز .ألن ال يوجد حقو  دون مسئولية )

لتحقيق تنمية ياملة مستدامة  لتمويل اخلزانة العامة ماهريييف حاجة إىل الدعم اجل غالبية األنظمة االقتصادية
خللق حالة من  للخدمة أو السلعة املقدمة ألن ما قامت به احلكومات يف العصور السابقة ال تعكس التكلاة احلقيقية

لاساد االجتماعي والبحث عن بدائل للتمويل ويف املقابل سرعة انتشار ا مما أدي إىل تقليص الناقات اجملتمعي االستقرار
 (.11وزيادة الاقر )
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 : اقتصاديات البيانات الرقمية كمورد للذكاء الرقمي: ثانًيا
املؤسسات التعليمية العالية هلا ، أصبحت البيانات الرقمية اليت يتم حتويلها إىل ذكاء رقمي مورد اقتصادي جديد 

  الرقمية يف مجيع التكنولوجيات جلوهرية افسية نظرًا ألمهيتهاوحتويلها مبزايا تن وحتليلها القدرة على مجع البيانات وختزينها
 .(12)ومجيع اخلدمات املقدمة إلكشرونًيا  السحابية واحلوسبة وإنشرنت األيياء، والذكاء اإلصطناعي كتحليل البيانات

 املواطنون قىمعظم الدول، يتل ويف، احملمولة هواتاهم ضرائبهم باستخدام دفع للمواطنني ميكن، يف الدول النامية
 هوية لتحديد فريدة بيومشرية بقياسات املربوطة املصرفية حساباهتم يف مبايرة االجتماعيةالرعاية  ومدفوعات الدعم

 عن معلومات الضريبية السلطات جتمع الصاعدة، األسوا  واقتصادات املتقدمة االقتصادات من عدد ويف، املستايدين
 ثورة أيضا العامة املالية وتشهد، فورية بصورة االقتصادي الوضع عن فكرة يعطيها مما احلقيقي، الوقت يف واألجور املبيعات

 توزيع وإعادة واملزايا، اخلدمات لتقدمي وإنااقها األموال مجع فن هي العامة واملالية، كثرية ألرى جماالت مثل مثلها رقمية
 على قدرهتا على كبريا اعتمادا املهام هذه أداء يف تاحلكوما كااءة وتعتمد، االقتصادية الدورة تقلبات ومتهيد الدلل،

 العاطلني وعدد والعاملني، الشركات دلل قيمة :أساسها على القرارات واختاذ ومعاجلتها املعلومات من كبرية جمموعة مجع
                                                       ، احلكومية املزايا ومستحقي العمل، عن

سياسات  تصميم كياية حيدد الذي األساسي اجلانب املعلومايت هذا تشكيل إعادة يف الرقمنة دأتب وقد
، جديدة متاما سياسات واستحداث احلالية السياسات لزيادة فعالية أدوات تتيح حيث وتنايذها، واإلناا  الضرائب

 اجلدال اإللكشروين واحتدام واألمن والسرية اخلصوصية بشأن املخاوف تااقم إىل الرقمنة أدت فقد :مظلم جانب مثة ولكن
 .وإعادة التوزيع املساواة عدم بشأن نطاقا األوسع

 : ثالًثا:تعزيز استخدام البيانات التكنولوجية للخدمات االقتصادية
وتطورت معارف األفراد ووعيهم يف مدة قليلة نسبيًا وأدت  من اإلجنازات كثري  املعلومات حققت البشرية مع ثورة

أفضل وإتاحة للشعوب الاقرية الوصول إىل ثروة  علومات ووسائل التقنية إىل وضع علمي وثقايف واقتصادي وانساينامل
 ، (13معلوماتية غري مسبوقة )

يف  حقيقية أو متوقعة وهي ذات قيمة ملستخدميها وهلا معىن اليت مت جتهيزها البيانات املعلومة هي جمموعة
 والواجهات اإللكشرونية، املوحدة اإلبلاغ وصيغ الرقمية النظم للال (.من14إلختاذ القرار ) أو املستقبلة العمليات اجلارية

 مثل أنشطة اخلاص عن القطاع مجعها اليت املعلومات من الثري إىل املخزون الوصول على أقدر الضريبية السلطات تكون
 عن بيانات تتلقى السلطات املثال، سبيل على حدةاملت واململكة أسشراليا فاي، البنوك يف الاوائد من والدلل املعاملات

 بيانات على اإللكشرونية االطلاع الاواتري نظم تتيح وروسيا، الربازيل ويف، فور صرفها األعمال أرباب يدفعها اليت األجور
  .تنايذها فور الشركات مبيعات

 مجع أساليب تطوير كوماتللح ميكن على معاجلتها، القدرة وزيادة البيانات مجع أساليب حتسن ظل ويف
البيانات  وملعاجلة الضريبية، اإلقرارات مللء تكلاة أسهل وأقل وسيلة اإللكشرونية اإلقرارات وتتيح، حاليا الضرائب املطبقة
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 الثالث حبيث الطرف عن للياية ياملة معلومات على علااحلايل االط الوقت يف وميكن، احلكومات قبل من فيها الواردة
 على وال يكون مسبقا، الضريبية اإلقرارات يف البيانات تسجل الضريبية اليت السلطات من متزايد ولكن يلقل عدد يوجد

 النظام باضل السلطات تتمكن الربازيل، ويف، عليهم املعروضة من املعلومات التحقق سوى احلالة هذه يف الضرائب دافعي
تكنولوجيا  الصني وتستخدم، الشركات على دلل املاروضةال ضريبة التزامات حتديد من الدفاتر ملسك العام الرقمي

 وهي لطوة بالاعل، دفعوها وأن سبق املضافة القيمة اسشرداد ضريبة يف الراغبني التجار أن من للتحقق الاواتري مراجعة
 .العامل حول الضرائب مجع سلطات معوقات أمام فرضت طاملا مشكلة حل حنو للياية كبرية

 .وازنة العامةتصادية يف املاالق رابًعا:البصمة
كالتحويلات النقدية املبايرة وبرنامج   اليت ميكن تقدميها لبعض افراد اجملتمع تتعدد أيكال اإلعانات والصور

ودعم اإلسكان  واملساعدات الطبية وحصص اليذاء والتجويلات النقدية وكبار السن الىت لديها اطاال مساعدة األسر
 لزيادة البصمة البيومشرية تكنولوجيا يستخدم بلد أول هي اهلند (.كانت15اه حنو الرفاهية )اإلجت اليت هتدف مجيعها ايل

 األصابع بصمات مثل االقتصادية، وتسجل السمات تراقب اليت التكنولوجيا االجتماعية وتتيح املزايا من املستايدين عدد
، فقط مستحقيها إىل املزايا وصول يضمن مما راد،هوية األف من للتحقق تكلاة وأقل دقة أكثر وسيلة حدقة العني، ومسح
 من )واملصروفات اإليرادات( احلكومية الدفع عمليات فإن رقمنة ويركاه، ماكينزي يركة أعدهتا اليت للتقديرات ووفقا
 عيال ترا التقديرات هذه ولكن، النامية االقتصادات يف الناتج احمللي إمجايل من %1 عن تقل ال وفورات حتقيق يأهنا
 املثال، سبيل فعلى، الضريبية القاعدة وتوسيع العامة اخلدمات تقدمي حتسني آليات عن الناجتة املبايرة غري اإلجيابية اآلثار
 يف % 50 بنسبة الضرائب املسجلني دافعي عدد زيادة إىل اهلند يف واخلدمات على السلع اجلديدة الضريبة فرض أدى
، املتنقلة التكنولوجيا تتيحها اليت اإلمكانات اهلائلة استيلال يف أيضا النامية داتاالقتصا بدأت وقد، واحد عام من أقل
 احملمول، اهلاتف مدفوعات استخدام تكنولوجيا يف الرائدة البلدان من كينيا وتعد وحدها، جنوب الصحراء إفريقيا فاي

 احللول هذه تكون ب وقدوالذي ميكن استخدامه يف دفع الضرائ 2007يف عام  P-Pesaاستحدثت نظلم  حيث
 استخدام أيضا وميكن، املزايا الضرائب وصرف حتصيل عمليات والاساد الصراع يعو  حيث الدول اهلشة يف للياية واعدة

 من التحقق وسائل واستخدام، ونشر املعلومات الطبية السجلات ومتابعة العامة اخلدمات حتسني املتنقلة يف التكنولوجيا
 أدوات على االعتماد من حيد قد توجيه الدعم آليات حتسني يف الرقمية الدفع ونظم ائص البيومشريةاخلص للال من اهلوية
 أهنا من بالرغم واليت، الضروريات، على القيمة املضافة ضريبة معدالت ختايض ذلك أمثلة ومن، غري الاعالة التوزيع إعادة

 األكثر الائات مساعدة يأهنا من اليت بدقة املدفوعات املوجهة وتعد، األغنياء على األكرب بالناع تعود تستهدف الاقراء،
 استحداث مصادر إمكانية يف التكنولوجيا دور اجلدل من يثري مزيدا ومما، وفعالية كااءة أكثر وسيلة موثو  حنو فقرا على

 يف ألاابت، جتمع لشركة التابعة جوجل ويركة فيسبوك يركة الشركات، مثل من فالعديد، الضريبية لإليرادات جديدة
 «حنتاج، كما هل أو ذلك، صح وإذا، اإلنشرنت عرب معها تعاملهم عملائها عند عن للياية قيمة معلومات احلايل الوقت
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 مورد أي مع هو احلال كما البيانات على ضرائب لارض لاص نظام أن إىل البعض يقول » اجلديد الناط هي البيانات
 آلر؟ طبيعي

 للتغري االقتصادي: خامًسا:التطور اإلداري
املوازنة  إعداد وحتضري مربر إلسناد مهمة-كل حسب التصاصه   - التضامن بني السلطتني التشريعية والتنايذية

 تتجاوز القضايا هذه ولكن (16حتقيق أهداف اجملتمع )  فالسلطة األوىل مسئولة عن اقرار املوازنة والسلطة الثانية العامة
 التيريات مع لتأقلم بكياية تتعلق واحلكومات حتديات واجملتمع األسوا  على الرقمية الثورة رضإذ تا، العامة املالية نطا 

يف  االبتكارات لسرعة ونظرا، للياية عميقة اإلجيابية والسلبية اآلثار تكون أن احملتمل من للحكومات، وبالنسبة، املستمرة
 اآلن التجارب حىت وتشري، املخاطر وختايف الارص نم بسرعة للاستاادة للعمل واضحة ضرورة توجد اخلاص، القطاع

 الشركيز على البلدان يتعني الرقمية، الثورة مكاسب مجيع من وللاستاادة، حتقيقها يسهل الرقمنة مزايا من العديد أن إىل
 حمدودة الائات حتديد صعوبة يف جتد اليت النامية فاالقتصادات، األولوية امللحة ذات احتياجاهتا تليب اليت احللول على

 يف تستخدم اليت )االجتماعية السجلات ( املعلومات ونظم القياسات من األكرب تستايد بالدرجة قد ومساعدهتا الدلل
، التسرب من للحد املتنقلة اإللكشروين والتكنولوجيا الدفع نظم ألرى بلدان تستخدم وقد، الربامج االجتماعية تنايذ
 اإللكشرونية واهلجمات الرقمي العامل املخاطر االستبعاد من لتجنب لطوات اختاذ عليها البلدان سيتعني مجيع ولكن

 رييدة. وحوكمة قوية وسياسية مالية عامة مؤسسات وجود ذلك وسيتطلب، اخلصوصية واالحتيال وانتهاك
 مكاسب اقتصادية ومالية:  سادًسا:حتقق

 يف الدولة لكافة أوجه النشاط االقتصادي رة عن تقديراتختتلف املوازنة العامة عن املوازنة القومية فاأللرية عبا 
 على والتأثري (17العامة ) من املوازنة فهي أمشل وبالتايل ومكوناته وتوزيعه حجم الدلل القومي مقبلة فهي تضمن يف فشرة
 من أقل الرقمية اإلمجايل للتقنيات التأثري فإن النجاح، قصص من الكثري وجود املنشود رغم احلد إىل يصل مل التنمية

 وحُتدِّث، بالبطء العاملية يتسم اإلنتاجية منو أن غري مضى، وقت أي من ترابطا اآلن أكثر فالشركات، اآلن حىت التوقعات
 التااوتات كما تزداد االستقطاب، من مبزيد تتسم أصبحت العمل أسوا  العمل، لكن عامل يف تييريا الرقمية التقنيات

بعض  فإن واسع، نطا  على النقاش من يس رت قد اإلنشرنت حني أن ويف ).18 (البلدان من كثري يف البلدان بني فيما
 حتدث ألهنا ال القلق تثري االجتاهات هذه إن، سوءا النزيهة تزداد احلرة االنتخابات نسبة مثل العامة اإلدارة مؤيرات

 الرقمية الاجوة أن هو األول: اثنني لسببني اذا؟مل، التكنولوجيا هذه رغم باقية ألهنا بل التكنولوجيا، انتشار بسبب سرعة
 ميكنهم ال ث   ومن اإلنشرنت، االتصال بشبكة من حمرومني مازالوا العامل سكان من املائة يف 60 فحوايل، واسعة مازالت
، الرقمية قنياتللت املتصو رة بعض املنافع حتقيق دون حتول جديدة خماطر أن الثاين، االقتصاد الرقمي يف الكاملة املشاركة

 ب،النخ صوت إىل تعزيز الرقمية التقنيات يف العام القطاع استثمارات تؤدي لاضعة للمساءلة، مؤسسات غياب ومع
 يف مستوى للوظائف األمتتة أن بيد العمل، سو  يف تظهر جديدة إن وظائف، الدولة سيطرة زيادة إىل يؤدي ما وهو

 الطبيعية، االحتكارات حتايب لإلنشرنت االقتصادية وألن اخلصائص، لعملا سو  اضمحلال يف تسهم املتوسطة اإلدارة
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 أن عجب فلا، القائمة الشركات على بالناع مما يعود الشركُّز يديدة أسوا  إىل ياضي قد تنافسية أعمال بيئة فإن غياب
 من حيد الذي األمر افع،املن جينون معظم من هم اجليدة العلاقات أصحاب من قدرة واألكثر األفضل تعليما األفراد
 .الرقمية عن الثورة النامجة املكاسب انتشار

 للنشاط االقتصادي واملايل الرقمية سابًعا: إعاقة الفجوة
وحنو  العريض، النطا  إنشرنت يخص مليارات ستة لدى تتوفر القدرات ال يف أو باإلنشرنت االتصال يف سواء        

، حممول هاتف لديهم ليس يخص ملياري اإلطلا  وحوايل على باإلنشرنت التصالا إمكانية لديهم ليس مليارات أربعة
 االتصال إمكانية احتمال يزيد أفريقيا، فاي، واملوقع والنوع والعمر الدلل تقسيمات مجيع يف قائمة الاجوات الرقمية إن

 االتصال وإمكانية األدىن، املائة يف بني األربعني احتماله عن مرات ثلاث حوايل األغىن املائة يف بني الستني باإلنشرنت
 تتباين العلاقات، أصحاب ومن بني، الريف وسكان سنا األكرب إمكانية عن مرتني تزيد وسكان احلضر الشباب لدى

 أكثر يف لدمات اإلنشرنت يستخدمون الذين املواطنني عدد يزيد األورويب، فاي االحتاد، كبريا تباينا الرقمية القدرات
، بلد دالل كل والاقراء األغنياء بني مماثلة فجوة وجود مع فقرا، أيد البلدان يف عددهم عن مرات ثلاث اءً ثر  البلدان

أن   بيد التكنولوجيا تكلاة اخناضت وقد، ملح ة أولوية ميسورة ميثل وبتكلاة للجميع متاحة اإلنشرنت جعل فإن ث   ومن
 العادية احملمول اهلاتف لدمات سعر كان،  2013 فاي عام، سعاوا تباينا متباينة مازالت عليها املستهلك حصول كلاة

 مائة بزيادة الرسوم تتباين العريض، بالنطا  وفيما يتعلق، تكلاة البلدان أقل يف عنها مرة 50 أعلى تكلاةً  أكثر البلدان يف
 الضرائب يف فراطواإل اخلصخصة، تعثر عمليات مثل السياسات جمال يف إلااقات هو ذلك يف الرئيسي  والسبب، مرة

 هذه على التيلب يف ينجح ميكن أن الذي ما، اإلنشرنت على العاملية البوابات على وسيطرة االحتكارات املاروضة،
، للقطاع الااعلة واللوائح التنظيمية واخلاص، العام القطاع بني والشراكات االتصاالت التنافسية، أسوا  اإللااقات؟

 إىل للوصول البلد عرب حيت متر ما وتستمر بلد إىل اإلنشرنت فيها تدلل لنقطة اليتا عند اإلصلاحات تبدأ أن وجيب
 املعلومات تكنولوجيا ومنتجات الطيف إدارة السياسات مثل يف أوسع مسائل أيضا تتضمن أن وجيب النهائي املستخدم
 تكلاة يارضان ومراقبته احملتوى غربلة إن، ماتوحة وآمنة اإلنشرنت على احلااظ هو ذلك من صعوبة واألكثر، واالتصال
 املايد االستخدام من حيد ما واجلرمية اإللكشرونية، اإلنشرنت على اخلصوصية بشأن املخاوف مع احلال كما هو اقتصادية،
 اإلنشرنت؟ استخدام على زيادة القدرة مقابل اخلصوصية عن يتنازل أن املستخدم على جيب فهل، التقنيات هلذه اجتماعيا

 سرية على ميكن احلااظ كيف اإلنشرنت؟ على التعبري حرية اعتباره ينبيي الذي احملتوى، وما على القيود ربرتُ  ومىت
 العامة لإلنشرنت اإلدارة منوذج أفضل هو وما العام؟ للصاحل ذاته الوقت الكلية يف البيانات تعبئة مع الشخصية، املعلومات

ماعما  عامليا نقايا تستحق األسئلة هذه لكن بسيطة إجابة ال توجد للجميع؟ واآلمن املاتوح الوصول يضمن العاملية
 .باحليوية
 

 : التكنولوجيا املالية ثامًنا:إجيابية جمال
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تااعل  لكياية الاهم حتسني الرقمية العوائد تعظيم خماطر يستلزم أيضا جتلب لكنها - منافع حتقق الرقمية الثورة
يف  بتحسينات ذلك يقشرن أن دون املهام ألمتتة ُتطبَّق التكنولوجيا وعندما، للتنمية ةاملهم العوامل من غريها مع التكنولوجيا

كم ِّلات“ التقرير يسميها — األلرى العوامل
ُ
 .النطا  واسعة مكاسب حتقيق يف تاشل فإهنا قد — ”املناظرة امل

للاف  األلرى القطاعات ويف ،واستخدامها التكنولوجيا الشركات اعتماد كياية ما بلد   يف األعمال بيئة تشكل •
 وبني، الرقمية التقنيات اعتماد من املكتسبة واملصاحل مناخ األعمال ضعف يقيد ما غالبا واالتصال، املعلومات تكنولوجيا
ما  وهو املهيمن موقعها استيلال الطبيعية للاحتكارات قد تتيح اإلنشرنت اقتصاديات فإن اإلنشرنت، عرب العاملة الشركات

 اجلهات فإن اإلنشرنت، عن بعيدا العاملة وتلك عرب اإلنشرنت العاملة الشركات تتنافس وحني، واملورد ستهلكبامل يضر
 سيارات أي متلك ال فيه األجرة لسيارات أكرب يركة عامل يف والعامل املستهلك مصاحل لصون جاهدة الرقابية تسعى

 احلكومات أن إىل ضمنا تشري التنظيمية التكنولوجيا واللوائح بني العلاقة فهذه، عقارات أي متلك ال يركة للضيافة وأكرب
 .بسهولة وتتنافس الشركات مجيع فيه ترتبط لألعمال ضمان مناخ تريد
يرجع  البلدان من بكثري املتوسط املستوى يف الوظائف وتراجع نسبة املال رأس إىل العمالة من الدلل يف التحول إن •

 اللازمة املهارات العامل ميلك فحني، املكتبية الوظائف كثري من يف حىت األمتتة ستوىم ارتااع إىل األقل على جزئيا
 يف الوظائف على اآللرين ينافس فإنه ميلكها، وحني ال، أجره ويزيد إنتاجية أكثر يصبح التقنيات، من للاستاادة

 التكنولوجيا بني للسبا  مرحلة أحدث هي هذه، االخنااض إىل الوظائف هذه أجور يدفع مما املستوى املنخاض
 مبهارات يطالب الذي العمل عامل مع العمل التكيف وأسوا  االجتماعية واحلماية التعليم على يتعني واملهارات، حيث

 .وزيادة املرونة خمتلاة
 مثل مراقبتها يسهل اليت واخلدمات املعلومات لتحسني عرض بااعلية الرقمية التقنيات عديدة حكومات استخدمت •
 كياية ومها العامة، اإلدارة تواجه مشكلتني حتل أصعب مل لكنها، االنتخابات وإدارة التجاري العمل دار تراليصإص

 فاي واملؤسسات، التكنولوجيا بني كبرية فجوة ومازالت هناك، رأيه عن املواطن تعبري زيادة وكياية اخلدمات حتسني إدارة
 .متكينه من بدال املواطن على السيطرة على التقنيات الرقمية تساعد ما غالبا العام، القطاع مساءلة مستوى حني ينخاض

 يستلزم الباقية الرقمية الاجوة سد واملؤسسات إن واملهارات التنظيمية اللوائح قوي مناظر إىل أساس حباجة الرقمية الثورة
 فبلدان، كافيا ليس ولكن ذلك، تتقنيا من هبا تتصل وما اإلنشرنت تتيحها اليت الارص الكاملة من االستاادة حتقيق
 بعضها ببعض باالتصال للشركات تسمح تنظيمية لوائح :مهمة مكم لات مناظرة تدعيم إىل أيضا حباجة العامل

 السياسات مع أولويات وتتيري، للمساءلة ولاضعة قادرة تستبدهلا؛ ومؤسسات وال التكنولوجيا تعززها مهارات وبالتنافس؛
 . الرقمي التحو ل جمال يف البلدان تقدم
 املهمة فإن نايئا، مازال الرقمي االقتصاد وحيث للاتصال باإلنشرنت منخاضة قدرات لديها اليت بالبلدان يتعلق فيما •

 وجود عدم مثل اجلوهرية احلواجز إزالة وتتضمن اإلصلاحات، واستخدامها التقنيات هذه اعتماد لزيادة الظروف هي هتيئة
 وارتااع املنتجات، ألسوا  املارطة واللوائح البنية التحتية ومساندة واالتصال املعلومات وجيالتكنول املستوى األساسي
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 التعليم على تركز أن إىل التعليم أنظمة وحتتاج، بعض البلدان يف املائة يف 25 وتزيد الرقمية السلع على الرسوم اجلمركية
 اخلطوات ومن، التقنيات هلذه الباليني تعلم وأن تشجع توى،واحمل املدرسني بني تربط وأن الرقمية، األساسي واملهارات
 وتدعيم احملمول، اهلاتف عرب بسيطة لدمات معلوماتية تقدمي العام القطاع يف املؤسسي التييري على الصيرية للتشجيع

 .الدولة غري أطراف من اخلدمة تقدمي من املتابعة، واالستاادة عملية
 الستخدام نسبيا مرتاع مستوى ولديها االقتصاد الرقمي إىل التحو ل طريق على ريتس اليت بالبلدان يتعلق فيما •

 أن املختلاة البلدان على جيب فعالة، تصبح املنافسة ولكي، للجميع الارص إتاحة ضمان هي املهمة التكنولوجيا، فإن
 املهارات تعليم على الشركيز إىل راتاملها وحتتاج أجندة، اإلنااذ عمليات وتدعم حممية قطاعات تاتح لوائح تنظيمية تضع

 أقل إن حيث معينة، وظائف ييل من بدال املناصب القيادية لشيل اإلعداد مثل املتقدمة، العاطاية املعرفية واالجتماعية
 تدعم أو احلكومات تطبق أن وميكن، الراهن يف الوقت قائمة مهنة يف يعملوا أن ميكنهم اآلن التلاميذ نصف عدد من

 للمواطنني اإللكشرونية اخلدمات أو)19 (املالية نظم اإلدارة أو الرقمية اهلوية حتديد مثل اإللكشرونية حلكومةأدوات ا
 .الشاافية مستوى وزيادة اخلدمات مقدمي حوافز تييري والشركات مع
 املشكلات هي الرئيسية املهمة فإن الرقمي، إىل االقتصاد التحو ل مرحلة بالاعل وصلت اليت بالبلدان يتعلق فيما
 تؤذي ال الرقمية املنصات أن ضمان مثل مهامَّ  يتضمن هذا األعمال، قطاع فاي، اإلنشرنت فيها تتسبب الصعبة اليت

، اإلنشرنت تستخدم ال اليت واخلدمات اإلنشرنت تُقدم عرب اليت اخلدمات بني العادلة املنافسة وتشجع موقاها املهيمن
واالتصال،  املعلومات تكنولوجيا يف املتقدمة املهارات التشديد على من مزيدا والتدريبية التعليمية األنظمة تضع وينبيي أن

تكون  وحيثما، احلياة طوال للتعل م الارص من مزيد وذلك بتقدمي سريعا، الشيخولة فيها تنتشر اليت اجملتمعات ولاصة
اجلهات  مجيع بني الوثيق التنسيق من تيس ر أن لألدوات الرقمية ميكن فاعلة، األساسية اإللكشرونية احلكومة وظائف

تشاركية  عملية يف املواطن مشاركة من (وتزيد20العام واخلاص ) القطاع لدمات بني التام بالتكامل وتسمح احلكومية،
 .السياسات لصنع بالاعل

 : يف املوازنة العامة املصرية تاسًعا:أمهية الرقمنة
 : العامة اإليرادات-أ

اد على الدفع الضرييب نضج سياسي وأللاقي ملنع التهرب الضرييب حىت ال تضيع حقو  يتطلب اقبال األفر  
الرقمنة يف جمال حتصيل  أو جتنبها بطريقة مشروعة أو تربيرها للتهرب منها فإن (املتمثلة يف اليش الضرييب21اخلزانة العامة )

 : املزايا ما يلياإليرادات حيقق عدة مزايا ملنع تااقم عجز املوازنة العامة ومن تلك 
وتنمية ثقافتهم  وعي املمولني، جودة اخلدمات املقدمة من املرافق العامة، (22الشعور بعدالة النظام الضرييب )

وحتسني الوضع االقتصادي للبلاد وسهولة والسرعة  ارتااع احلصيلة الضريبية، وتقليل الاساد السياسي والضرييب الضريبية
يف املعاملات الضريبية  وزيادة الشاافية والوضوح يل من األلطاء املادية واحلسابيةتقلوال ية للدولةيف الوفاء بااللتزامات املال

والكشف عن  وتقليل الرياوى والكشف عن النشاط االقتصادي اخلاي يل من تداول العملات النقديةوالتقل والتجارية
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والتوسع من  واإلحتيالية ختايض املعاملات املزياة، بيةالتمويل األجنيب املؤدي إىل غسيل األموال ودعم العمليات اإلرها
وتأمني الوضع االجتماعي للعاملني بالقطاعات  ملختصةادية املصرح هبا من قبل اجلهات االكشف عن األنشطة االقتص

بارتااع حصتهم من ايشراكات الضمان االجتماعي مما يؤدي إىل حتسني مستوى العدالة  احلكومية والعامة واخلاصة
واحلد من اإلفصاح الكاذب يف  وامكانية تتبع حركة أموال املمول دعم الثقة بني املمول واإلدارة الضريبية، االجتماعية

وحتسني جودة اخلدمات  من مأموري الضرائب بزيادة مستوى اإللتزام الضرييب وانعدام السلطة التقديرية اإلقرارات الضريبية
 . التهرب الضرييب رصةمما جيعل إنعدام ف الضريبية املقدمة

 : النفقات العامة-ب
تقوم الدولة بتقدمي لدماهتا العامة يف يكل ناقات عامة ليس بيرض الربح ولكن هبدف حتقيق الناع العام يقوم  

ومع تطور اإلناا  العام ختتلف كل دولة يف التلاف نظمها وأحواهلا االقتصادية ، ومتمثلا يف نقود بإنااقه يخص عام
ومن صور االقتصاد الرقمي يف   الرقمي دور يف ر ختايض تكلاة اإلناا  العام مما يقلل من العجز املوازين تصادوكان للاق

اجتماعية من للال برنامج تكافل وكرامة وحصول بعض األفراد على  توفري مزايا: مصر يف جانب اإلناا  العام ما يلي
لى كروت بنكية ذكية مما جيعل تقلليل توافر السيولة النقدية يف زيادة عدد احلائزين ع، معاش نقدي من للال كروت ذكية

، فضلا عن عدم السماح بالصرف للائة النقدية األقل قيمة وحبسب نوع البنك يد املنتاعني هبا وتقلل من حدة التضخم
 دعم لألسرةومن مزايا الكروت الذكية يف وزارة التموين أن خيصص الدعم النقدي للمواد اليذائية من للال كروت 

من للال  وحصول الارد على فار  لنقاط السلع اليري مستهلكة .كما توجد آالت الصرف الذايت إلمتام املعاملات املالية
 البطاقات البنكية اإللكشرونية باإلضافة إىل التعامل بالشيكات اإللكشرونية واحملاظة اإللكشرونية .

الكشرونية مما جيعلها تريد يف االستهلاك وتقلل من العجز املوازين لصاحل فكافة الوزارات املصرية تؤدي لدماهتا بطريقة 
 التنمية املستدامة . حتقيق عناصر األجيال القادمة باإلجتاه حنو

 خماطر لسد العجز املوازين: -ج
ي علاقة هبا تعد العملة االفشراضية من االبتكارات النقدية احلديثة اليت هلا متثيل رقمي لقيمة ليس للبنك املركزي أ

وهي عاملية  ليس هلا سقف حمدد لإلناا ، يتم تبادهلا بالعملات الرمسية، ويقبلها الناس للتعامل هبا وهي عملة غري نظامية
يصعب تتبعها .يستخدمها اإلرهابيون يف تدمري اقتصاديات الدول بالوسائل االلكشرونية احلديثة عرب الاضاء  النطا 

ني مؤيد ومعارض للتعامل مع تلك العملات وهناك دول ال متنع وال توافق صراحة على وختتلف الدول ب، اإللكشروين
التعامل هبا .هذه العملات واخلدمات والسلع اليت تقدم للمواطنني يكون هلا مقابل نقدي ليس الكشروين ولكن عملة 

بعكس دول  جسيمة من التعامل هبا واملشرع املصري يرفض متاما التعامل بالعملات اإلفشراضية ملا هلا أضرار افشراضية
وتكون قيمة االسهم بالعملات  والصني اليت بدأت تكوين يركات جتارية مسامهة ألرى تؤيدها كاإلمارات العربية املتحدة

أما الدولة احملايدة كاليابان ال ترفض التعامل هبا ولكنها تلزم املتعاملني هبا بالكشف عن حجم تعاملاهتا ، الإلفشراضية
      .اخلارجية حىت تتمكن من مراقبة حجم تعاملاهتا العملات االفشراضية بتلك
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 خامتة:
حد العوامل الاعالة حملاربة أل شك ِّ بل وأصبح يُ  ،عادياً  أمراً  العجز العجز املوازين يف املوازنة العامة السنويةبات 
ألن املهم يف هذا هو "التوازن االقتصادي العام"،  ؛أمهية كبرية اد ذعلى اعتبار أن التوازن احلسايب مل يعُ  ؛الركود والبطالة

 قصد منه أنه جيب على امليزانية العامة أن تكون يف عجز دائم، أو أن كل عجز يف امليزانية مايد  هذا األلري الذي ال يُ 
 ،القتصادية واالجتماعيةبأوجهها السياسية ا ، ولكن اجلديد فيها هو إلراج امليزانية من عزلتها املالية، والقبول مبدئياً حتماً 

ل أداة لتجميد ارتااع شك ِّ أن يُ  ومن جهة ثانية فإنه ميكن للاائض يف امليزانية العامة إذا كان مدروساً  ،هذا من جهة
ى ما تتعدَّ  لذلك غالباً  ؛منها م عنه من امتصاص لكمية النقود املتداولة عن طريق سحب جزء  ملا ينجُ  ؛األسعار والتضخم

 ة حدود سنتها املالية.أبعاد امليزاني
هدف حبثنا إال أن هذا اجلانب النظري يف املوازنة العامة وبيض النظر عن مدى حتققه على أرض الواقع، فقد 

كياية تقليل العجز املوازين والتعامل مع املوازنات بطريقة إلكشرونية باضل اإلبتكار يف   إىل التعرف على املستجدات يف
.وبالرغم من أن هناك مشاكل  تريد من اإلناا  العام وتعظم من اإليرادات وجتنب املخاطراألنظمة اإللكشرونية اليت 

مرتبطة بالبحث ممثلة يف قلة املراجع وضعف اإلحصائيات املوثقة وعدم وجود طر  تيسر من حساب ذلك بسهولة 
مع التوضيح لبعض النماذج لبعض  إال اننا انتهجنا منهجًا اعتمد على اإلستنباط واستقراء ما كتب يف هذا الشأن، ويسر

 .الدول الرائدة يف هذا اجملال
  : املراجعاإلحاالت و 
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  ملخص:

زنة العامة يف اجلزائر،ونظرا خلصوصية االقتصاد اجلزائري الذي هتدف هذه الدراسة إىل توضيح املفاهيم املتعلقة بصندوق ضبط املوارد ودوره يف متويل عجز املوا
من من صادراته ،مما جيعله عرضة لتقلبات أسعار أسواق النفط العاملية نزوال وصعودا،جاءت الفكرة  %97يعتمد بشكل كبري على اإليرادات النفطية بنسبة 

، وهذا ما جتسد فعال خالل فرتة زينة عموميةالصدمات من خالل متويله للعجز اخل تبين أساليب وقائية منها إنشاء صندوق ضبط املوارد المتصاص هذه
 املوازنة العامة إىل غاية نفاذه. وازنتحمافظة على الدراسة من خالل إسهامه الكبري يف 

 .ملوازنة العامةاخلزينة العمومية،ا االقتصاد اجلزائري، صندوق ضبط املوارد، متويل عجز لكلمات املفتاح : ا
Résumé: 

Cette étude vise à clarifier les concepts liés au fonds de régulation des recettes et son rôle dans le 
financement du déficit budgétaire public en Algérie, et compte tenu de la spécificité de 
l'économie algérienne, qui dépend fortement des revenus pétroliers avec 97% de ses 

exportations, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations des prix des marchés pétroliers 
internationaux de haut en bas, d’ou  l'idée est venue d’ Adopter des méthodes préventives, par la 
création d’un fonds de régulation  des recettes pour absorber ces chocs à travers son financement 

du déficit du trésor ,  qui s'était  concrétisé au cours de la période d'étude par sa mis a 
contribution a grande échelle  au financement du déficit budgétaire public par sa contribution 

significative au maintien de l'équilibre du budget public jusqu'à qu’il soit vide. 
  
les mots clés:  

L'économie algérienne, le fonds de régulation des recettes,  financement du déficit trésor public, 

budget public. 

 

mailto:djeneneahmed@yahoo.fr


 

 

 ( 349-334 )ص ص (2018-2000)  خالل الفرتة ندوق ضبط املوارد ودوره يف متويل العجز املوازاين يف اجلزائرص

 

 

335 
 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي 

 

I -  : متهيد 

تعتمد الكثري من البلدان على تصدير سلع أولية حمدودة ذات االجتاه الواحد،مما يؤثر سلبا على مستوى نشاطها اقتصادي، بسبب عدم 
حد من هذه الدول اليت تعتمد استقرار أسعار هذه السلع يف األسواق اخلارجية، قد يؤدي إىل تقلبات حادة يف حصيلة الصادرات واجلزائر أ

 على الصادرات النفطية.
من احتياجاته )  %70  حوايل باسترياداالقتصاد اجلزائري هو اقتصاد ريعي يعتمد على الصادرات النفطية بنسبة كبرية ، ويقوم  باعتبارو 

األساسية للتمويل االقتصاد اجلزائري ،مما جيعله للفائدة العائالت و املؤسسات( من اخلارج ،باإلضافة  إىل هذا يعد الريع النفطي املصدر 
على اإليرادات العامة أو على ميزان  سواءأكثر عرضة  للتقلبات أسعار أسواق النفط العاملية ، فمن األكيد أن يتأثر هبذه تقلبات 

ية أو سلبية حسب توجهات أسعار إما اجياب اآلثاراملدفوعات اخلارجية وعلى احتياطي الصرف و املديونية اخلارجية ، وقد تكون هذه 
أساليب وقائية  للتخفيف أو احلاد من هذه اضطرابات لتفادي اآلثار السلبية ، وذلك من  السوق العاملية، وبالتايل عملت اجلزائر على تبين

  شكالية التالية:صندوق ضبط املوارد ،وأسندت له مهمة حتقيق التوازن يف املوازنة العامة ،وهلذا ارتأينا طرح اإلخالل إنشاء 
 دوره يف متويل العجز املوازين للجزائر؟" "فيما تكمن املفاهيم األساسية املتعلقة بصندوق ضبط املوارد وما هو

للتقلبات أسعار أسواق النفط العاملية  ةعرضعله جيالريعية الذي ها من خصوصية االقتصاد اجلزائري وطبيعته األحادية تستمد الدراسة أمهيت
 سلبية منها شبح املديونية اخلارجية. أثار  إىله عوامل خارجية ما قد تؤدي اليت حتكم

املايل  للميزانية   رباالستقراحتديد الدور الذي لعبه صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين يف اجلزائر الذي مسح  إىلهتدف الدراسة  و 
 العامة و احلد من املديونية .

( وذلك 2018-2000) تركز على الفرتة  هيلبحث يف دراسة  االقتصاد اجلزائري،أما فيما خيص احلدود الزمنية فاملكاين ل اإلطاريتمثل و 
 منذ نشأة صندوق ضبط املوارد إىل غاية نفاذه.

ملتعلقة نظرا لطبيعة املوضوع  ولإلحاطة مبختلف جوانبه ،فإننا اتبعنا املنهج الوصفي التحليلي من خالل مسح كل اجلوانب النظرية او 
باملوضوع باإلضافة إىل االستعانة بالبيانات و املؤشرات من خالل عرضها يف جداول و رسومات لتوضيح دور صندوق ضبط املوارد يف 

 متويل العجز املوازين يف اجلزائر.
 وملعاجلة اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيم البحث إىل ثالث حماور كاأليت:

 اجلزائري وحتمية إنشاء صندوق ضبط املوارد. احملور األول:خصوصيات االقتصاد
 احملور الثاين:مفاهيم أساسية حول صندوق ضبط املوارد اجلزائري.

 احملور الثالث:دور صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين يف اجلزائر.
II -   : الطريقة واألدوات 
II.1-  املواردخصوصيات االقتصاد اجلزائري و حتمية إنشاء صندوق ضبط: 

،و باعتبار اجلزائر من %48" بنسبة PIBحيتل قطاع احملروقات مكانة معتربة يف االقتصاد الوطين حيث يساهم يف الناتج الداخلي اخلام "
ائر بني الدول املنتجة واملصدرة للنفط، حيث تظهر مكانة وأمهية النفط يف االقتصاد الوطين من خالل املخططات التنموية اليت باشرهتا اجلز 

( وقد اعترب قطاع احملروقات مبثابة القائد الذي تعتمد على موارد القطاعات األخرى لتحقيق التنمية 1988 –1965خالل الفرتة )
 (1)الشاملة.

ومن جهة أخرى، ال بد أن نشري إىل نقطة هامة ، وهي أنه ميكن تصنيف مراحل للعائدات النفطية اجلزائرية إىل ثالثة ، األوىل من تاريخ 
 مليار دوالر أمريكي. 0,232حيث بلغت حصيلتها من العوائد النفطية  1965إىل غاية  1962حصوهلا على االستقالل أي من عام 
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" يف جمال توزيع األرباح بني الشركة الفرنسية واحلكومة اجلزائرية، وكانت اإلتاوة على كل برميل أقل من  " ايفيانوبعدها مت مراجعة اتفاقية 
 هذا ما مل يسمح بزيادة عوائد النفطية اجلزائرية ألنه واحد دوالر و 

 كانت قيمة اإلتاوة تقريبا رمزية.
مليار دوالر ومتيزت هذه الفرتة  25,75حيث عرفت وفرة يف عوائد النفطية حيث بلغت  1978إىل غاية  1965أما املرحلة الثانية من 

 .1971فيفري  24يف " واىل جانب تأميم احملروقات أوبك بربوز القوي للمنظمة "
( " وذلك من خالل حتقيق De Bernisبرنيس"  ) وقد اعتمدت اجلزائر على احملروقات كمصدر للتمويل التنمية من خالل منوذج " دو

التنمية املتسرعة عن طريق الصناعة املصنعة و إىل جانب تثمني الفالحة بتوفري اآلالت الفالحية واملبيدات واألمسدة املستخرجة من 
 (2)نفط.ال

كما عملت احلكومة اجلزائرية آنذاك على حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي وذلك برتقية قطاع احملروقات وإدماجه يف قطاعات األخرى إىل 
 جانب توفري الطاقة الالزمة لالقتصاد الوطين.

مليار دوالر أي تضاعفت  110يل ( سجلت العوائد النفطية حتسن معتربا حيث بلغت حوا 1991 – 1979ويف املرحلة الثالثة ) 
 (3)مرات مبقارنة مع الفرتة السابقة. 4بأكثر من 

 140ات نظرا لبلوغ أسعار النفط للمستويات خيالية )جتاوز يو هكذا تواصلت العائدات النفطية يف التحسن خاصة يف سنوات األلفين
 اجل دعم النمو االقتصادي. دوالر أمريكي للربميل النفطي( وهذا ما مسح بتبين برامج متوالية من 

دوالر للربميل للنفط  9حيث اهنارت األسعار إىل مستويات قياسية )  1986باستثناء الصدمة اليت عرفها سوق النفط العاملية يف عام  
ت و من االقتصاد اجلزائري الذي يهيمن عليه قطاع احملروقات ومن جانب الصادرا ورداتالربنت ( ، ونظر للطبيعة هيكل صادرات و 

ما جانب الواردات التبعية املطلقة ألسعار األسواق العاملية للمواد األساسية خاصة ،هذا ما أدى إىل آثار سلبية على االقتصاد الوطين، و 
عجل بالسلطات العمومية من مباشرة جمموعة من اإلصالحات االقتصادية يف ظل برامج صندوق النقد الدويل لالنتقال من االقتصاد 

 4إىل اقتصاد السوق وذلك من أجل اسرتجاع توازناهتا وتصحيح االختالالت. املوجه
فضال عن ذلك، يعترب قطاع احملروقات من أهم القطاعات ألن يساهم يف ثلث الثروة الوطنية ويساهم يف دخول الدولة الضريبة بنسبة كبرية 

 (5)من حجم الصادرات اجلزائرية. % 97باإلضافة إىل أن ميثل 
أن نشري إىل نقطة هامة هنا ، وهي اليت تتعلق حبجم الصادرات النفطية اجلزائرية اليت عرفت تطورا ملحوظا خالل الفرتة )  كما البد

( ما  1999 – 1971مليون طن حمروقات خالل الفرتة )  72( حيث بلغ متوسط حجم الصادرات السنوي  2007 – 1971
( تضاعفت حجم الصادرات النفطية حيث بلغ متوسط  2007 – 2000لفرتة ) مليار دوالر أمريكي مبقارنة مع ا 9يعادل قيمة 

مليار دوالر أمريكي سنويا وهذا ما يوضحه املخطط  34مليون طن حمروقات ما يعادل قيمة  132الصادرات السنوي خالل هذه الفرتة 
 املوايل.
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 ( 2007 – 1971رتة ) (: تطور حجم الصادرات اجلزائرية من احملروقات للف01الشكل رقم ) 
 
 
 

 
Source :Rapport d’évolution  du secteur de l’énergie et des mines 1962-

2007,Ministère de l’énergie et des mines, édition boasem ,Algérie 2008 , p 40. 
ية من خالل نسبة مسامهتها  عالية يف امجايل صادرات اجلزائرية وهذا ما يوضحه كما تربز أمهية الصادرات النفطية يف قطاع التجارة اخلارج

 ( املوايل.01اجلدول رقم ) 
 (2017-2001(: مسامهة احملروقات يف إمجايل الصادرات اجلزائرية  خالل الفرتة) 01اجلدول رقم ) 

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                                     
 

 البيان
 السنوات

 (%روقات) احملصادرات  نسبة مسامهة روقاتاحمل صادرات إمجايل الصادرات

2001 19132 18484 96.6 

2002 18825 18090 96.1 

2003 24465 23988 98.05 
2004 32217 31550 97.9 
2005 46334 45588 98.4 
2006 54741 53608 97.9 
2007 60590 59605 98.2 
2008 78590 77194 98.2 
2009 45186 44415 98.3 
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2010 57091 56121 98.3 
2011 72888 71661 98.3 
2012 71736 70584 98.4 
2013 64713 63663 98.4 
2014 59996 58362 97.3 
2015 34566 33081 95.7 
2016 29310 27918 95.2 
2017 34569 33202 96.1 

 
  .2017إىل  2001من إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوية لبنك اجلزائر من سنة  املصدر:

من الصادرات من احملروقات  من  % 97من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن نسبة الصادرات من احملروقات متثل نسبة كبرية تفوق 
هذه السنوات وهذا ما أدى بدوره إىل تسجيل فوائض معتربة يف ميزان التجاري،  الصادرات اإلمجالية، كما أهنا عرفت تزايدا مستمر خالل

 بسبب ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية .
كما تتأثر اجلزائر  بتقلبات السوقية ألسعار النفط ،هذا ما نوضحه من خالل تبني العالقة بني مستويات أسعار النفط يف سوق العاملية 

حيث هذه الفرتة متيزت بتقلبات اليت  2017إىل غاية  2001العامة اجلزائرية وذلك بأخذ فرتة طويلة نوعا ما من سنة  وتطور اإليرادات
 أثرت على مستوى الطلب العاملي على النفط نتيجة تراجع معدالت النمو االقتصاد العاملي.

بلغ سعر  2008قياسية مل يسبق هلا من قبل مثال يف جويلية  و نشري من جهة أخرى أن السوق النفطية خالل هذه الفرتة املختارة أرقاما
 دوالر أمريكي. 147الربميل من النفط اخلام الربنت للبحر الشمال 

باإلضافة إىل عرض  2017إىل غاية  1997وفيما يلي سوف نقوم بعرض يف جدول تطور أسعار اخلام اجلزائري ) صحاري اجلزائر ( من 
العامة اجلزائرية لنفس الفرتة السالفة الذكر حىت نربز أثر تقلبات أسعار السوق العاملية على اإليرادات العامة تطورات مستويات اإليرادات 

 اجلزائرية من خالل هذا اجلدول املوايل.
 

 (: يوضح العالقة بني تطور أسعار النفط واإليرادات العامة اجلزائرية 02اجلدول رقم )
 ( 2017 – 1997للفرتة ) 
 ) مليار دينار جزائري (اإليرادات العامة  بالدوالر األمريكي ()عر الربميل من اخلام اجلزائريس السنوات

1997 19,5 926,6 
1998 12,9 774,6 
1999 17,8 950,5 
2000 28,5 1578,1 
2001 24,3 1505,5 
2002 25,2 1603,2 
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2003 29,0 1974,4 
2004 38,7 2229,7 
2005 54,6 3081,7 
2006 65,7 3639,8 
2007 74,8 3687,8 
2008 99,9 5190,5 
2009 62,2 3676,0 
2010 80,2 4379,6 
2011 112.9 5790.1 
2012 111 6339.3 
2013 108.9 5957.5 
2014 100.2 5738.4 
2015 53.1 5103.1 
2016 45 5110.1 
2017 54 6182.8 

 
 مديرية اخلزينة العامة اجلزائرية .املصدر: من جتميع الباحثني من تقرير بنك اجلزائر و 

دوالر أمريكي  19,5مليار دينار جزائري عند مستوى  926,6( يتضح لنا أنه بلغت اإليرادات العامة 02من خالل اجلدول رقم )
حمسوسا مليار دينار جزائري أي تراجعا  774,6سجلت اإليرادات العامة اجلزائرية  1998، أما يف سنة 1997للربميل من اخلام عام 

بسبب انتشار  % 33,84دوالر أمريكي للربميل أي اخنفاض بنسبة  12,5نتيجة تراجع سعر النفط حيث بلغ  % 16,4بنسبة 
تداعيات األزمة اآلسيوية على مستوى العاملي ، مما أدى إىل تراجع معدالت منو اقتصاد العاملي وبالتايل اخنفاض مستوى الطلب العاملي 

 سلبا على سعر النفط .على النفط مما انعكس 
 1578,1مليار دينار جزائري و  950,5( حيث بلغت  1998وكما سجلت زيادة يف اإليرادات العامة اجلزائرية ) مبقارنة مع سنة 

دوالر أمريكي  28,5و  17,8على التوايل، نظرا للتحسن سعر النفط )  2000و  1999مليار دينار جزائري يف كل من عامي 
 على التوايل (. 2000و  1999م لكل من عام للربميل من اخلا

 1505,5اخنفضت إىل  2000مليار دينار جزائري عام  1578,1عرفت اإليرادات العامة تراجعا طفيفا بعدما كانت  2001يف عام 
 6دوالر أمريكي للربميل من اخلام (. 24,3إىل  28,5مليار دينار جزائري وهذا راجع الخنفاض سعر النفط ) من 

ما ميكنه استنتاجه نفس املالحظات السابقة، أي أن هناك عالقة وطيدة ما بني تطور أسعار  2010إىل غاية  2002 الفرتة أما يف
ية  أسواق النفط العاملية ومستوى اإليرادات العامة للدولة اجلزائرية، و ما ميكن استخلصه أنه كلما حتسنت أسعار النفط يف األسواق العامل

ت العامة اجلزائرية والعكس صحيح كلما تراجعت أسعار النفط كلما اخنفضت اإليرادات العامة و هذا ما يوضحه كلما زادت اإليرادا
 املخطط البياين املوايل.
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 (: العرض البياين لتطورات مستويات أسعار النفط واإليرادات العامة اجلزائرية. 02الشكل رقم )

 اإليرادات العامة)مليار دج(
 يل )دوالر امريكي(سعر النفط للربم

 (02من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم )  املصدر:
 ( وذلك يف اجلدولني املوالني .2017-1997كما سوف ندعم هذا الطرح من خالل عرض وضعية عمليات اخلزينة اجلزائرية للفرتة )

 ( 2003 – 1997ا(: وضعية عمليات اخلزينة اجلزائرية للفرتة ) -03اجلدول رقم ) 

 الوحدة: مليار دج
 البيان   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 جمموع اإليرادات العامة      926,6 774,6 950,5 1578,1 1505,5 1603 1974

 إيرادات احملروقات     592,5 425,9 588,3 1213,2 1001,4 1008 1350

 إيرادات خارج احملروقات     334,1 348,7 358,4 364,9 488,5 595,1 624,3

 جمموع النفقات العامة      845,1 876 961,7 1178,1 1321 1151 1690

 رصيد امليزانية      81,5 101,3 11,2 400 184,5 52,6 284,2

 رصيد ميزانية خارج صندوق التطهري      85,1 108,3- 16,5- 398,8 171 10,5 438,5

 رصيد إمجايل      66,1 108,2- 16,5- 398,8 171 10,5 438,5

 متويل      66,1- 108,2 16,5 398,8 171- 10,5 439-

 

 املصدر: املديرية العامة للخزينة العمومية اجلزائرية
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 ( 2010 – 2004ب(: وضعية عمليات اخلزينة اجلزائرية للفرتة ) -03اجلدول رقم )

 الوحدة: مليار دج 

 البيان   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 جمموع اإليرادات العامة   2229,7 3081,7 3639,8 3687,8 5190,5 3676 4379,6

 إيرادات احملروقات   1570,7 2352,7 2799 2796,8 4088,6 7’2412 2905

 إيرادات خارج احملروقات   652,5 723,4 840,5 883,1 1101,6 1262,4 1470,2

 جمموع النفقات العامة   1891,8 1985,9 2453 3108,5 4191 4246,3 4512,8

 رصيد امليزانية   337,9 1095,8 1186,8 579,3 999,5 570,3- 133,2-

 رصيد ميزانية خارج صندوق التطهري   436 1102,9 1150,6 456,8 906,9 713,1- 115-

 رصيد إمجايل   436 1102,9 1150,6 456,8 906,9 713,1- 115-

 متويل   436- 1102,9- 1150,6- 456,8- 906,9- 713,1 115

 املديرية العامة للخزينة العمومية اجلزائرية املصدر:
 ( 2016 – 2011ج(: وضعية عمليات اخلزينة اجلزائرية للفرتة ) -03اجلدول رقم )

 الوحدة: مليار دج

 البيان   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 جمموع اإليرادات العامة   5790.1 6339.3 5957.5 5738.4 5103.1 5110.1 6182.8

 إيرادات احملروقات   3979.7 4184.3 3678.1 3388.4 2373.5 1781.1 2372.5

 إيرادات خارج احملروقات   1810.4 2155 2279,4 2349.8 2729.6 3329     3810.3

 جمموع النفقات العامة   5853.6 7058.1  6024.1 6995.7 7656.3 7297.5 7389.3

 رصيد امليزانية   -63.5 -718.8 -66.6 -1257.3 -2553.2 -2187.4 1206.5-

 رصيد ميزانية خارج صندوق التطهري   -168.6 -710.9 -143.7 -1375.3 -2621.7 -2245.3 1662.2-

 رصيد إمجايل   -168.6 -710.9 -143.7 -1375.3 -2621.7 -2245.3 1662.2-

 متويل   168.6  710.9  143.7 1375.3 2621.7 2245.3 1662.2

 املديرية العامة للخزينة العمومية اجلزائرية املصدر:
 

إىل  1997أ ( للوضعية عمليات اخلزينة للفرتة سبقت إنشاء صندوق ضبط املوارد من الفرتة -03لقد عمدنا يف عرض يف اجلدول رقم )
بـ  1999مليار دينار جزائري سنة  101,3بـ  1998ل من سنة اليت متيزت بالعجز يف ميزانية العامة للدولة وذلك خالل ك 1999غاية 

دوالر  12,9مليار دينار جزائري وهذا راجع أساسا إىل تقلبات أسعار النفط  يف سوق العاملية حيث بلغ اخلام جزائري إىل  11,2-
 .1997نة دوالر أمريكي يف س 19,5بعدما كان  1999دوالر أمريكي سنة  17,8و  1998أمريكي للربميل سنة 
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و  1998و  1997دوالر أمريكي للربميل للقوانني املالية  19ال بأس أن نذكر أن احلكومة اجلزائرية اعتمدت على سعر مرجعي املتوقع 
ونتيجة هذا الفارق بني السعر املرجعي املتوقع الذي كان أكرب من السعر احلقيقي الفعلي أدى إىل اختالل امليزانية العامة للدولة  1999

 سبب تراجع يف نسبة اإليرادات العامة احلقيقية مقارنة باملتوقعة.ب
مليار دينار جزائري كما هو موضح يف  20,2مليار دينار جزائري وبتمويل غري بنكي بـ  95,9وقد مول هذا العجز بالتمويل البنكي بـ 

 .1998أ( يف سنة -02جدول رقم )
مليار دينار جزائري وقد مول جزء بتمويل بنكي واجلزء اآلخر  16,5-لعامة للدولة بلغ رصيد اإلمجايل للميزانية ا 1999أما يف سنة 

 بتمويل غري بنكي.
تعرضت ميزانية الدولة للصدمات خارجية بسبب اخنفاض  1999و  1998ومن كل ما سبق ميكن أن نستنتج أنه خالل كل من سنة 
 مليزانية العامة للدولة.أسعار النفط يف األسواق العاملية مما أثر سلبا على توازن ا

اقرتنت باالرتفاع الكبري يف أسعار النفط يف األسواق العاملية  2014إىل غاية  2000أما املرحلة اليت مت إنشاء صندوق ضبط املورد منذ 
مما أثر إجيابا على  حيث سجلت أرقاما قياسية سبق أن تعرضنا إليها وهذا ما أدى إىل حتسني مستوى اإليرادات الناجتة عن اجلباية النفطية

 -03أ ( وجدول رقم  ) -03توازن امليزانية وقد استطاع صندوق ضبط املوارد أن ميتص هذه الفوائض كما هو موضح يف جدول رقم ) 
تراجع يف سنة املوالية بسبب تراجع  2000مليار دينار جزائري سنة  453,2ج (حيث بعدما سجل  -03ب ( و جدول رقم  ) 

باإلضافة إىل بداية تطبيق خمطط  2001دوالر أمريكي للربميل سنة  24,3دوالر أمريكي للربميل إىل  28,5فط من الطفيف لسعر الن
( الذي يهدف إىل حتفيز الطلب الداخلي يف جمال البنية التحتية واهلياكل  2004 – 2001اإلنعاش االقتصادي األول من نوعه للفرتة ) 

ظروف االجتماعية للمواطنني وقد تبنت احلكومة اجلزائرية خمطط آخر لإلنعاش االقتصادي الثاين من القاعدية ومشاريع اإلسكان وحتسني ال
وما يوضح جتسيد هذه الربامج التنموية يف جدول عمليات اخلزينة هو الزيادة يف نفقات الرأمسالية حيث   2008إىل غاية  2005سنة 

 مليار دوالر أمريكي.  7جزائري أي ما يعادل مليار دينار  650كلف برنامج إنعاش االقتصادي األول 
مل تعرف اجلزائر صدمة نفطية سالبة للتعويض  2000وبصفة عامة ما ميكن قوله عن صندوق ضبط املوارد أنه منذ تاريخ إنشاء يف سنة 

إىل  2000ر النفط منذ سنة النقص احلاصل يف إيرادات الدولة نتيجة اخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية وهذا راجع لتحسن أسعا
 يف السنوات االخرية. حلسن احلظ و لكن بعد اهنيار أسعار النفط ساهم كثريا يف امتصاص الصدمات  2010غاية

كما استخدمت احلكومة اجلزائرية صندوق ضبط املوارد فقط لتسديد املديونية العمومية وختفيف عبئها عن طريق الدفع املسبق هلا، وقد  
سنوات من  3تسمح بتغطية  2010" لسنة  FRRالية اجلزائري " كر م جودي " أن املتاحات يف صندوق ضبط املورد "صرح وزير امل

 7.شهر باإلضافة إىل هذا تسمح بتجسيد برامج تنموية عن طريق االستثمارات العمومية 36الواردات أي 

II.2- :مفاهيم أساسية حول صندوق ضبط املوارد 
II.1.2- دوق ضبط املوارد اجلزائري ومفهومه:ظروف نشأة صن 

فقد سبقتها عدة  «  fond de régulation des recettes" «FRRمل تكن اجلزائر سباقة يف إنشاء صندوق ضبط املوارد "
دول يف ذلك، فقط اختلفت من حيث تسمياهتا وقد مسيت يف بعض الدول بصناديق التثبيت وأخرى بصناديق النفط أو صناديق 

لكن تبقى أسسها و هدفها واحد، إما ملعاجلة املشكالت الناشئة عن تقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية اليت قد تؤدي  االستثمار،
أو من أجل  8إىل آثار ضارة على ميزانية الدولة نظرا لعدم إمكانية التكهن بتوجهات األسواق وبالتايل يقوم هذا الصندوق بضبط املوارد،

 رادات النفط لألجيال املقبلة.ادخار جزء من اإلي
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ال بأس أن نشري إىل أن احلكومة اجلزائرية اختذت إجراءات صارمة إلعداد ميزانية للدولة وذلك من خالل اعتماد سعر مرجعي متوقع 
كي للربميل دوالر أمري 19ألسعار النفط تقدر على تقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية وقد اعتمدت احلكومة آنذاك سعر مرجعي 

ولكن شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبريا يف األسواق العاملية حيث بلغ متوسط سعر الربميل  2000خالل إعدادها قانون مالية سنة 
عن السعر املرجعي املتوقع   % 33,33دوالر خالل نفس السنة ،أي زيادة بنسبة  28,5"  *صحاري اجلزائرالواحد من خام اجلزائري " 

وهذا ما أدى إىل ارتفاع يف اإليرادات العامة للدولة أي من اجلباية البرتولية ،وهذا ما دفع باحلكومة اجلزائرية  2000لية لسنة يف قانون ما
تستخدمه الدولة لتغطية العجز الذي قد  كاحتياطيف تفكري يف إنشاء صندوق لعمل على امتصاص هذا الفائض ،وتصبح هذه املوارد  

 . 9يف مستقبل نتيجة تقلبات أسعار النفط يف السوق العاملية ) بالسلب أي االهنيار ( حيدث يف ميزانية الدولة
وميكن تعريفه بأنه:" صندوق ضبط املوارد هو صندوق ينتمي إىل احلسابات اخلاصة باخلزينة وبالضبط إىل حسابات التخصيص 

ال  أهناة أي أهنا ال ختضع لقواعد ومبادئ وتنفيذ امليزانية العامة كما اخلاص،أهم ما مييز هذه احلسابات أهنا مستقلة عن املوازنة العامة للدول
 ."10ختضع لرقابة السلطة التشريعية 

الصادرة يف  2000من قانون املالية التكميلي لعام  10قررت السلطات اجلزائرية أن تؤسس صندوق ضبط املوارد  مبوجب املادة كما 
واليت تنص على ما يلي: " يفتح يف كتابات اخلزينة حساب  2000جوان  28بتاريخ  37م اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رق

 بعنوان صندوق ضبط املوارد " ويقيد يف هذا احلساب جانبني: 302 – 103ختصيص رقم 
 جانب اإليرادات: –أ

 فوائض القيمة اجلبائية الناجتة عن ارتفاع مستوى ألسعار النفط على تلك املتوقعة صمن قانون املالية. -
 كل اإليرادات األخرى املتعلقة بسري الصندوق.  -
 جانب النفقات: –ب
 ضبط نفقات وتوازن امليزانية اللذين حددمها قانون املالية السنوي واحلد من املديونية العمومية. 

 ن وزير املالية هو املكلف بصرف هذا احلساب. كما أ
 ومن خالل حتليلنا لنص املادة املذكورة أعاله تربز وظائف هذا الصندوق يف:

 امتصاص الفائض من إيرادات اجلباية النفطية والذي يفوق توقعات وتقديرات قانون املالية. -
فاض إيرادات اجلباية النفطية ) بسبب اخنفاض أسعار النفط يف تسري وسد العجز يف امليزانية العامة للدولة الذي قد ينجز عن اخن -

 األسواق العاملية ( واليت قد تكون أقل من تقديرات وتوقعات قانون املالية.

 تسديد املديونية العمومية للدولة اليت حان وقت سدادها باإلضافة إىل الدفع املسبق هلا إذ أرادت الدولة ختفيض عبئ املديونية. -

لتقلبات أسعار أسوق النفط العاملية ،هذا ما ينعكس على موارد الدولة اجلزائرية نتيجة تعلق صادراهتا بالنفط ، مت إنشاء هذا  إذن نظرا
 االجيابية أو السلبية. سواءصندوق للتخفيف من حدة الصدمات اخلارجية 

، قد يكون أداة للتحكم  يف  يز ، ويف نفس الوقتكما يساهم هذا الصندوق من جهة أخرى يف التنمية من خالل متويل ميزانية التجه  
 التضخم  من خالل جتميده للجزء من الفوائض املالية يف حالة ارتفاع مستوى أسعار النفط يف السوق العاملية عن السعر املرجعي احملدد يف

  11ميزانية الدولة اجلزائرية.

II.2.2- :أمهية صندوق ضبط املوارد و تعديالته 
 12من كونه أداة فعالة تساعد احلكومة على جتسيد سياستها املسطرة وميكن إبراز هذه األمهية فيما يلي:يستمد أمهيته 

 يساهم يف التقليل من مديونية الدولة عن طريق استخدام موارده املالية املتأتية أساسا من اجلباية النفطية. -
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 ضبط الفوائض النفطية وتوجيها فيما خيدم االقتصاد الوطين. -
 تغطية العجز يف اخلزينة العمومية عامة ويف امليزانية العامة خاصة. -
يساعد على امتصاص أثر الصدمات النفطية اخلارجية واحتوائها من خالل ختفيف حدهتا مبا يسمح باحملافظة على التوازنات املالية  -

 الداخلية لالقتصاد اجلزائري.
 اإليراداته فإما أن يهتم مبعاجلة املشكالت املتعلقة بالتقلبات على مستوى ميكن أن يأخذ الصندوق أدوار مزدوجة حسب أهداف -

النفطية لألجيال القادمة  اإليراداتالنفطية وسوء تقديرها وهنا يعترب صندوق ضبط أو تثبيت،كما ميكن أن يستخدم يف ادخار جزء من 
 وهنا يسمى صندوق ادخار.

 66، حيث نص املادة 2004ندوق ضبط املوارد وذلك من خالل قانون املالية لسنة وقد مت تعديل بعض أسس اليت أنشأ من خالهلا ص
حيث يكمن هذا تعديل يف جانب اإليرادات  2003ديسمرب  28املوافق لـ  1424ذي القعدة عام  4املؤرخ يف  22 – 23من قانون 

املديونية اخلارجية ويعود ذلك لتحسن الوضع املايل  من حساب الصندوق وذلك بإضافة إليها تسبيقات بنك اجلزائر املوجهة لتسيري نشاط
 لبنك اجلزائر ) زيادة احتياطاته من العملة الصعبة ( مما مسح له بتبين إسرتاتيجية جديدة تتمثل يف الدفع املسبق للمديونية اخلارجية.

ة العجز يف املوازنة ألنه مل يكن من مهامه كما نشري إىل أنه مل تستخدم موارد الصندوق خالل السنوات الست األوىل من إنشائه لتغطي
تغطية العجز،وذلك للحفاظ على موارده واستعماهلا فقط لتمويل عجز حيدث بسبب اهنيار أسعار النفط حتت مستوى مرجعي،حىت مت 

 فيما خيص أهدافه وقواعده واستخداماته. 2006إدخال تعديالت يف سنة 
 

II.3- لعجز املوازين يف اجلزائردور صندوق ضبط املوارد يف متويل ا 
 :قبل تعرض لدور صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين يف اجلزائر البد أن نعطي تعريفا ملفهوم العجز املوازين كاآليت

هذا العجز بأهنا تلك الوضعية اليت تكون فيها النفقات العامة أكرب من اإليرادات العامة،وهو مسة تكاد تعرفها معظم الدول ،وقد يكون 
،أو غري مقصودة ناتج عن قصور الدولة يف حتصيلها لإليرادات أو زيادة 13نتيجة إدارة عمومية قد يكون مقصود لتحقيق أهداف معينة

 .14النفقات عما كان مقررا
تثناء عام باس 2015أي منذ تأسيس صندوق ضبط املوارد وإىل غاية سنة  2000وقد عرفت امليزانية العامة عجزا متزايدا منذ سنة 

،وذلك بسبب الربامج التنموية لإلنعاش االقتصادي اليت أطلقتها احلكومة اجلزائرية واليت كانت موزعة على أربع برامج تنموية  2001
 15كاأليت:

 (.2004-2001برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ) -
 (.2009-2005الربنامج التكميلي لدعم النمو ) -
 (.2014-2010ي )برنامج توطيد النمو االقتصاد -
 (.2019 -2015برنامج اخلماسي للتنمية ) -

كما نشري من جهة أخرى، أنه منذ إنشاء صندوق ضبط املوارد مسح بامتصاص كل تقلبات أسعار سوق النفط العاملية سواء باإلجياب من 
يسمح بتغطية ميزانية الدولة ملدة  مليار دينار جزائري ، وهذا ما 4842حوايل  2010خالل امتصاصه للفوائض حيث بلغ مستواه سنة 

الستثمارات العمومية الذي نفذ بكل ارتياحا ( 2019-2015األخري )ثالثة  سنوات متتالية ، وأحسن دليل هو الربنامج اخلماسي 
   16"املدير العام للسياسة و التقدير بوزارة املالية اجلزائرية .عبد املالك زبرييحسب ما أكده  "
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ن اجلزائر كانت يف مأمن من  جانب  النفقات العمومية على املدى املتوسط ، وهذا نتيجة اعتمادها على سعر مرجعي ومنه ميكن القول أ
،و هذا ما مسح  هلا من تسجيل فوائض مالية معتربة  2008دوالر أمريكي للربميل اخلام  إلعداد ميزانية الدولة و ذلك ابتدئا من عام  37

اق النفط العاملية السعر املرجعي املعتمد، وميكن إبراز إسهام صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز املوازين سنوية، بسبب جتاوز أسعار أسو 
 (أي منذ تأسيسه من خالل اجلدول املوايل.2014-2000خالل  الفرتة )
 ( نسبة مسامهة صندوق ضبط املوارد يف متويل عجز امليزانية العامة للجزائر04اجلدول رقم ) 

 (.2014-2000رتة )خالل الف
 الوحدة:مليون دج

ختفيض  جمموع املوارد السنوات
 املديونية

تسبيقات 
 بنك اجلزائر 

متويل عجز 
 اخلزينة

نسبة 
التمويل

%  

استخدامات 
 الصندوق

الرصيد 
املتبقي يف 

 الصندوق
2000 453237 221100 0 0 / 221100 232137 
2001 356001 184467 0 0 / 184467 171534 
2002 198038 170060 0 0 / 170060 27978 
2003 476892 156000 0 0 / 156000 320892 
2004 944391 222703 0 0 / 222703 721688 
2005 2090524 247838 0 0 / 247838 1842686 
2006 3640686 618111 0 91530 14 709641 2931045 
2007 4669893 314455 607956 531952 41 1454363 3215530 
2008 5503690 465437 0 758180 55 1223617 4280073 
2009 4680747 0 0 364282 33 364282 4316465 
2010 5634775 0 0 791938 53 791938 4842837 
2011 7143157 0 0 176145

5 
71 1761455 5381703 

2012 7917012 0 0 228326

0 
70 2283260 5633752 

2013 7005169 0 0 113852

7 
51 1138527 7005169 

2014 8056740 0 0 277892 93 277892 5284848 
2015 5103122 0 0 288650 90 288650 7005169 
2016 4747435 0 0 138793 59 180373 179747 
2017 5635511 0 0 78445 49 1138527 104262 



 ص      
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2018 6714362 0 0 277892 24 103253 1009 
 

 :     .http :www.mf.gov.dz    وقع االلكرتوين ،عن امل2015املصدر:وزارة املالية،

من خالل معرفة حجم  2014-2000ميكن توضيح مدى مسامهة صندوق ضبط املوارد يف تغطية عجز امليزانية العامة خالل الفرتة 
 حتويالت الصندوق املالية املوجهة لذلك.

،على خالف باقي السنوات 2002مليون دج سنة 26038ومبلغ  2001مليون دج سنة  68709فقد حققت امليزانية فائضا قدر ب 
 أين عرفت فيها امليزانية عجزا متواصال ،مما استدعى من احلكومة اجلزائرية اللجوء إىل الصندوق واالستعانة مبوارده لتغطية هذا العجز.

مليون دج أي 709641ت قيمتها ،حيث بلغ2006وقد بدأت االقتطاعات من صندوق ضبط املوارد لتمويل عجز امليزانية العامة سنة 
،غري أن هذه النسبة مل تتوقف عند هذا احلد بل %41مليون دج ما يقارب نسبة  1454363إىل 2007لرتتفع سنة  %14بنسبة 

مليون دج، وذلك بسبب ارتفاع النفقات العمومية  2283260أي ما يعادل قيمته  %70بنسبة  2012ارتفعت لتبلغ أقصاها سنة 
دوالر للربميل )متوسط عري  111فاع أسعار النفط يف السوق العاملية واليت بلغت أعلى سعر هلا على اإلطالق واملقدر ب  املصاحبة الرت

 سنوي( خالل نفس السنة ،غري أنه مل يصاحبه زيادة يف السعر املرجعي إلعداد امليزانية ،وهو ما جعل نسبة العجز يتزيد لرتتفع معها نسبة
 للتمويل العجز. %70وتبلغ  التحويالت من الصندوق

 3400، وقد عمدت احلكومة إىل اقتطاع أكثر من 2016و  2014كما جلأت احلكومة بصورة  كبرية لصندوق ضبط املوارد ما بني 
،خاصة مع تراجع أسعار متوسط أسعار النفط 2016و 2014مليار دوالر خالل الفرتة املمتدة ما بني  32مليار دينار أو ما يعادل 

أي يف حدودي متوسط  % 50تراجعت بنسبة حوايل  2015ويف سنة 2014دوالرأمريكي سنة 100ئري حيث بلغت  من اجلزا
دوالر أمريكي  مما يكشف اتساع حجم العجز يف 45تواصل هذا تراجع إىل متوسط سعر  2016دوالر أمريكي و يف سنة 53.06

  امليزانية العمومية حسب تقرير بنك اجلزائر هلذه الفرتة.

،إلغاء  2017وعلى خلفية التطور املتسارع الخنفاض مدخرات صندوق ضبط اإليرادات، فإن احلكومة أقرت يف مشروع قانون املالية 
مليار دوالر، وهو ما يعكس االخنفاض املتوقع لناتج الصندوق خالل السنوات الثالث  6.7مليار دينار أو ما يعادل  740التسقيف دون 

 املقبلة.
مليار دينار أو ما يعادل  5284.8حوايل  2014صندوق ضبط املوارد سنة  قيمة  بلوغ  يشري إىل   2017انون املالية و يف مشروع ق

مليار دوالر أي أنه فقد  40.55مليار دينار أو ما يعادل  4408.1إىل  2015مليار دوالر، وأنه عرف تراجعا مع هناية سنة  51.18
  مليار دوالر، و استمر الصندوق بالرتاجع،يسبب اخنفاض أسعار النفط . 10.63خالل سنة واحدة جراء االقتطاع منه 

، أي باقتطاع قياسي بلغ 2016مليار دوالر يف سنة  18.93مليار دينار أو ما يعادل  2072.2ناتج الصندوق ضبط موارد  كما بلغ
مليار دوالر   9.52مليار دينار أو ما يعادل  1042.6، مع بلوغ الناتج 2017يف سنة  مليار دوالر. وتواصلت االقتطاعات  21.61

كما ميكن تلخيص توضيح مسامهة صندوق ضبط موارد يف متويل العجز ميزانية العامة يف اجلزائر يف ظل تذبذب أسعار النفط منذ سنة  
 .أي إىل غاية نفاذه،من خالل الشكل املوايل  2019اىل سنة 2014
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 (2019-2014)      موارد يف متويل العجز ميزانية العامة يف اجلزائر خالل فرتة (:مسامهة صندوق ضبط 04الشكل رقم )

 
algeria.com/node/236-http://www.eco : Source 

، أما البقية فتم توفريه من 2016سنة  باملائة من العجز 75.4كما نشري من جهة أخرى أنه مت اللجوء لصندوق ضبط اإليرادات لتغطية 
 317.6، حيث مت مجع 2016عملية إصدار سندات الدولة يف إطار القرض السندي الوطين للنمو االقتصادي اليت بدأت يف أفريل 

تلك اليت مت  باملائة من العجز مت تغطيته من موارد أخرى و من أمهها 6.6باملائة من العجز يف حني أن  18مليار دينار وهو ما ميثل 
والر، توفريها عند اللجوء لالقرتاض من البنك اإلفريقي للتنمية. وحسب مصادر "إيكو أجلرييا" فإن هذه اهليئة املالية أقرضت اجلزائر مليار د

 مليون دوالر لدعم مشاريع سونلغاز. 200مليون دوالر لدعم ميزانية الدولة و ختصيص  800 ومت توجيه 
مع استهداف تعزيز امليزانية جبعلها قادرة على حتمل  2019و 2018و 2017ت مت اعتماد ميزانيات سنوات وعلى ضوء هذه املعطيا

 مال17دوالر أمريكي . 50ضغط هذه الظروف غري املالئمة مع سعر مرجعي 
III-  ومناقشتها : النتائج  

 إىل  مجلة من النتائج التالية: من خالل حبثنا توصلنا
  اقتصاد ريعي يعتمد على النفط مما جيعله عرضة ملختلف تقلبات أسعار أسواق النفط العاملية ،إذ تكون يعد االقتصاد اجلزائري

 أثارها اجيابية أو سلبية على مؤشرات االقتصاد اجلزائري.

 عترب صندوق ضبط املوارد حساب ختصيص خاص تعتمد عليه احلكومة اجلزائرية وذلك المتصاص الفوائض املتأتية أساسا من ي
 .ئض إيرادات اجلباية البرتوليةفا

http://www.eco-algeria.com/node/236


 ص      
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  أين سجل فائض يف 2001جنح صندوق ضبط املوارد يف امتصاص عجز املوازنة العامة يف اجلزائر منذ نشأته باستثناء سنة
 امليزانية العامة،كما ساهم يف تفادي شبح االستدانة اخلارجية لتمويل العجز.

 
IV-  :اخلالصة 

التصديرية ،حيث جند قطاع احملروقات مسيطر على صادراته,وهو موجه له من خالل متويل خمتلف  ميتاز االقتصاد اجلزائري باألحادية
الربامج التنموية املعتمدة من قبل احلكومة،ما جيعله عرضة ملختلف اهلزات وتقلبات األسواق النفطية العاملية واليت هي عرضة ملتغريات 

احلكومة اجلزائرية تستخلص درس من السنوات الفارضة اليت شهدت عجزا متعاقبا  وعوامل خارجية ال تتحكم اجلزائر فيها،هذا ما جعل
ات ومتزايد أكثر مما شهدت فائضا يف امليزانية العمومية ) نتيجة تقلبات السوق النفط العاملية ( وهذا ما أدى يف غالب األحيان إىل ختفيض

مية وبزيادة خماطر املديونية العمومية، وحلماية االقتصاد الوطين من تقلبات أسعار ميزانية مضرة باالقتصاد وبالفعالية يف تسيري الربامج العمو 
المتصاص هذه الفوائض املالية املتأتية  بفضل ارتفاع  2000سنة  أسواق النفط العاملية، فقد قررت السلطات إنشاء صندوق ضبط املوارد

ستغالل هذا الصندوق خالل فرتة الصدمات للتخفيف من حدهتا من خالل أسعار النفط عن السعر املرجعي املعتمد يف قانون املالية وا
 متويل عجز املوازنة العامة.

 :اإلحاالت   -

                                                                 

 .290ص:.وم السياسية جبامعة القاهرة، مصر) رسالة ماجستري( ،كلية  االقتصاد والعلعية لالقتصاد اجلزائريدور قطاع احملروقات يف التنمية الصنا(. 1989بييب ،يوسف.) (1) 
(2)  Mustapha Baba, Ahmed.)1999(. l’Algérie : diagnostic d’un non développement. Harmattan. Canada.p :27. 
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 امللخص:
ة البرتولية اليت يعترب موضوع العجز املوازين من املواضيع اهلامة واحلساسة واليت تؤرق معظم الدول، خاصة تلك اليت تعتمد ميزانيتها على مداخيل اجلباي

 صصبت  تعاين وضعا اتتصاييا متززما  ي لل عجزاا عن تطيية نققااها العامة، بعد تراعع صسعار الفق  مؤخرا، تتصف بعدم االستقرار، على غرار اجلزائر اليت
، واو ما يفذر باخلير خاصة  ي 2016، وجتاوز عتبة األلقني مليار ييفار سفة 2015حيث سجل  عجزا ميزانيا فاق ثالثة صالف مليار ييفار عزائري سفة 

 ضب  اإليرايات.لل تآكل مواري صفدوق 
 العجز امليزاين، اجلباية البرتولية، الفققات العامة، صفدوق ضب  اإليرايات.الكلمات املفتاحية: 

 JEL :.. H61،H61،P43تصنيف 

Abstract: 
The issue of the budget deficit is one of the important and sensitive issues that plague most 

countries, especially those whose budget relies on the unstable revenues of oil revenues, such as 
Algeria, which is suffering from a difficult economic situation due to its inability to cover its public 
expenditures. Where it recorded a budget deficit exceeded three thousand billion Algerian dinars in 

2015, and exceeded the threshold of two thousand billion dinars in 2016, which is alarming, 
especially in light of the erosion of resources of the Revenue Regulation Fund. 

Keywords: Budget Deficit, Petroleum Taxation, Expense, Revenue Regulation Fund 

. Jel Classification Codes : H61،H61،P43 
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 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي 

 

 
 --I:مقدمة 
ع تفامي تعترب امليزانية العامة للدولة صياة اامة من صيوات السياسة امليزانية و اليت تستعملها الدولة من صعل بلوغ صادافها التفموية، لكن م 

ن االتتصايي واالعتماعي ازيايت صعباء الدولة، وازياي معها حجم اإلنقاق العام الدور الذي صصبت  تلعبه احلكومات على الصعيدي
 ي  بدرعة تقوق وترية منو اإليرايات العامة، واو ما يؤيي  ي األخري إىل لهور عجز ميزانية الدولة، واجلزائر كطرياا من الدول تعاين عجزا

 ية نتيجة تراعع صسعار الفق ، و على ضوء ما سبق ميكن طرح التساؤل التايل:  ميزانيتها العامة خاصة  ي لل تراعع حصيلة اجلباية الفقي
 ؟ 2017-2000ما هو واقع و حجم العجز يف امليزانية العامة للجزائر خالل الفرتة املمتدة من  -

 :  تتلخص صاداف اذه الورتة البتثية فيما يلي:هدف الدراسة
  للدولة و كيقية إيارته وصام صساليب متويله.التعرف على مقهوم العجز  ي امليزانية العامة 

  2017 -2000إلقاء الضوء على تيور العجز  ي امليزانية العامة للجزائر خالل القرتة. 
  .االطالع على مصاير متويل العجز  ي املوازنة العامة امليبقة  ي اجلزائر 

 :التالية احملاور معاجلة سيتم الرئيسي،على التساؤل  لإلعابة لكي حتقق اذه الدراسة األاداف املرعوة مفها وو 
 اإلطار املقاايمي لعجز امليزانية العامة للدولة.احملور األول : 
 2017-2000: واتع و تيور عجز امليزانية العامة  ي اجلزائر خالل القرتة املمتدة من احملور الثاين. 

 العامة للجزائر. : صفدوق ضب  املواري كزياة لتمويل العجز  ي امليزانيةاحملور الثالث

 
I.1- :اإلطار املفاهيمي لعجز امليزانية العامة للدولة 

: بالرغم من تعدي التعاريف اليت تفاول  عجز امليزانية العامة، إال صهنا مجيعها تتقق على صن العجز  ي مفهوم عجز امليزانية العامة -1
امة )الضرائب والرسوم, إيرايات صمالك الدولة، اإلعانات والتربعات( لتطيية امليزانية العامة للدولة او  ي حقيقته عدم كقاية االيرايات الع

ن التزايد املتواصل  ي حجم الفققات العامة )الفققات التشطيلية كرواتب املولقني  ي صعهزة الدولة، والفققات التيويرية كالتعليم والشؤو 
 :(2)مبفظارينوبشكل عام ميكن الفظر اىل عجز امليزانية العامة  1االعتماعية

عجز امليزانية العامة او زياية الفققات عن اإليرايات، بشرط صن تتضمن امليزانية مجيع نققات الدولة املنظور املايل واحملاسيب:  -1-1
 إيرايااها.

املالية امليبقة، حيث يتمثل عجز امليزانية العامة جبملة االثار السلبية املتزتية من السياسة املنظور االقتصادي واالجتماعي:  -1-2
 واملفهج املتبع  ي إعداي امليزانية وتفقيذاا، اذا عفدما تكون الفتائج املتتققة من عراء تفقيذ امليزانية سلبية صكثر مفها اجيابية. 

 :(3عجز امليزانية العامة للدولة يزخذ عدة صشكال نذكر مفها : إنأنواع عجز امليزانية العامة -2

اذا الفوع من العجز بالقرق االمجايل بني جمموع صنواع االنقاق واإليرايات العامة لكل اهليئات احلكومية  : يقاسالعجز اجلاري -2-1
ميروحا مفه االنقاق احلكومي املخصص لسداي الديون املرتاكمة من السفوات السابقة، مبعىن اخر او ذلك القرق بني االنقاق العام اجلاري 

 وااليرايات العامة اجلارية.
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 ويهدف القوائد، استبعاي خالل من امليزانية احلالية السياسات عن واضتة صورة لفا يقدم العجز من : اذا الفوعالعجز األساسي -2-2

 اجلارية. امليزانية للسياسات نتيجة احلكومية على املديونية حدث الذي التداور صو التتسن مدى على التعرف إىل املقياس اذا

 فوائد من يفع اجلزء الذي مفه خمصوما العام والقياع احلكومي االترتاض متيلبات ميثل الذي العجز لكذ او : العجز التشغيلي -2-3

 الفقدي. التصتيح معامل خالل من وذلك التضخم، تصتيح صعل من

حنرافات صسعار القائدة : او العجز الذي يستبعد صثر العوامل املؤتتة اليت تؤثر على املوازنة العامة، مثل االعجز اهليكلي )البنيوي( -2-4
هنا عن تيمتها  ي األعل اليويل، وتبدالت األسعار وتطريات الدخل، كما يستبعد ايضا االيرايات املالية املتزتية من بيع األصول احلكومية أل

ل االتتصايي للدولة، متثل إيرايات غري عايية...وغرياا،  فعجز املوازنة العامة حبسب اذا املقياس او صقة ايكلية ترتب  خبصائص اهليك
  .(4)وناجتة عن اخللل الذي يعرتي اذا األخري،  فكلما ازياي اخللل اهليكلي صيى ذلك إىل زياية عجز املوازنة العامة واستمراره

 لفققاتإمجايل ا بني السالب القرق يقيس املايل فالعجز املايل، للعجز الرائج صو التقليدي التعريف عن عبارة : واوالعجز الشامل -2-5

 اإليرايات متضمفة اإليرايات احلكومية وبني احلكومية، الديون إاتالك مدفوعات على مشتملة وغري القوائد مدفوعات متضمفة احلكومية

 اجلهاز إىل باإلضافة ليشمل العجز مقهوم توسيع الشامل حیاول فالعجز االترتاض، من الدخل على مشتملة غري و الضريبية، وغري الضريبية

 للقرق مساويا العجز يصبح ومفه للدولة، العامة واملشاريع الالمركزية واهليئات كاهليئات احمللية األخرى احلكومية الكيانات مجيع ومياحلك

 العام. والقياع احلكومة نققات وجمموع العام احلكومة والقياع إيرايات جمموع بني

د السليب بني اإليرايات العامة والفققات العامة، لذا فإن عوار  تضية عجز او عبارة عن الرصيأسباب العجز: إن العجز يف امليزانية  -3
ل املوازنة العامة  تكمن  ي وعوي تباين شديد بني معدالت منو الفققات العامة، ومعدالت منو اإليرايات العامة لذا فإن صسباب العجز تتمث

 :(5)فيما يلي
 : من صبرز اذه العوامل:ةعوامل التزايد يف معدالت منو النفقات العام -3-1

  اللجوء املتعمد إىل سياسة التمويل بالعجز كوسيلة من وسائل متويل التفمية هبدف تسريع عمليات تكوين رصس املال عن طريق إحداث
 الدولة لعجز  ي موازنتها العامة مموال من خالل زياية االئتمان املصر ي املمفوح حلكومتها صو اللجوء إىل طبع الفقوي. 

 مل التضخم، وما يرافقه من تداور تيمة الفقوي، واذا ما يؤيي إىل التزايد الظااري لإلنقاق العام.عا 

 تزايد صعباء الدين العام، فمن املعروف ان صعباء خدمة الدين تظهر  ي امليزانية العامة ضمن الفققات، فإذا ما تقاتم الدين العام عراء 
احلكومية والتورط الكثري  ي االستدانة اخلارعية، فقد حیدث ما يشبه االنقجار  ي مدفوعات  االفراط  ي طرح صذونات اخلزيفة والسفدات

 خدمة اذه الديون. 
: واي نتيجة لعدم مواكبة االيرايات العامة للدولة للفمو احلاصل  ي الفققات العوامل املؤدية إىل تقليص حجم االيرادات العامة -3-2

 ة وذلك بسبب:العامة وخاصة االيرايات الضريبي

   ضعف الياتة الضريبية )نسبة احلصيلة الضريبية اىل الفاتج احمللي االمجايل( خاصة  ي الدول الفامية، وذلك بسبب اخنقاض متوس
 الدخل القريي، وعدم خضوع الكثري من الدخول املرتقعة للضريبة بسبب الفقوذ السياسي واالعتماعي ألصتاهبا.

 .اخنقاض الوعي الضرييب 

  الفظام الضرييب، فعدم تيوير الفظام الضرييب وتيويعه خلدمة ااداف التفمية يسهم بشكل كبري  ي إضعاف مواري الدولة السيايية،  مجوي
 كما صنه ال ميكن من زياية االيرايات بشكل يواكب زياية الدخل الوطين.

 ستوى املهين والتقين للعاملني  ي اجلهاز الضرييب.ارتقاع مستويات التهرب الضرييب نتيجة كثرة االستثفاءات والتعقيدات، وتدين امل 



 

 

 (368-350ص ص ) 2000/2017دور صندوق ضبط املوارد يف متويل العجز يف امليزانية العامة للجزائر خالل الفرتة 

 

353 
 استدامة املوارد املالية للموازنة العامة للدولة يف اجلزائر وإشكالية: العجز املوازين الكتاب اجلماعي 

 

 .تداور صسعار املواي اخلام اليت تصدراا الدول الفامية خصوصا واليت عاية ما يتم إعداي املوازنات العامة على صساس ايرايااها 

  إطاره، بشكل كلي من اخلضوع اتساع نيلق االتتصاي املوازي وما يرافق ذلك من إفالت الدخول احملققة من األنشية املمارسة  ي
 للضريبة.

 .كثرة االعقاءات واالمتيازات الضريبية يون صن يقابلها توسع  ي األوعية الضريبية 

 .التزخر  ي حتصيل املستتقات املالية للدولة مبختلف إشكاهلا 

اخلية وصخرى خارعية، وذلك نتيجة لقصور : يتم متويل عجز امليزانية العامة للدولة مبصاير يطرق واليات عالج عجز امليزانية العامة -4
 االيرايات العامة للدولة عن الوفاء مبتيلبات اإلنقاق العام، وخاصة إذا كان  مثة خي  تفموية طموحة اهدف الدولة إىل حتقيقها عن طريق

 التوسع  ي اإلنقاق العام, ويتم متويل العجز باليرق التالية:

 وذلك من خالل :لعامة: عالج العجز عن طريق اإليرادات ا -4-1

: تعد القروض الداخلية من صام مصاير متويل عجز امليزانية العامة متويل عجز امليزانية العامة بواسطة االقرتاض الداخلي -4-1-1
بية عن للدولة، حبيث تستعمل لتعبئة املدخرات ومتويل االنقاق العام على وعه التتديد، و تلجز إليها الدولة عفد عجز السياسة الضري
هات تطيية الفمو املتزايد  ي الفققات العامة، وميكن تعريف الدين العام الداخلي، بزنه جمموعة األموال املقرتضة من تبل احلكومة وتكون اجل

م املقرضة ممثلة  ي اجلمهور، واملؤسسات املالية غري املصرفية، واجلهاز املصر ي، ويعترب اللجوء اىل القروض الداخلية بواسية صيو  ات الدين العا
 ي منو  املمثلة  ي سفدات اخلزيفة من األساليب الرئيسية لتمويل عجز املوازنة العامة ألنه  ي اذه احلالة ميول العجز مبدخرات حقيقية ال تؤثر

 .(6)العرض الفقدي ومفه ال يكون هلا تزثري  ي زياية املستوى العام لألسعار

: يعترب االترتاض اخلارعي من صام الوسائل اليت ميكن للدولة صن تلجز سطة االقرتاض اخلارجيمتويل عجز امليزانية العامة بوا -4-1-2
إليها لتطيية عزء من عجز موازنتها العامة،  ي حالة عدم تدرة مصاير التمويل الداخلية على توفري التمويل الضروري، خاصة الفققات 

ت والتتويالت من املؤسسات الدولية )صفدوق الفقد الدويل، البفوك اإلتليمية، املتعلقة بالفقد األعفيب، صي التمويل بواسية التدفقا
 .(7)مؤسسات التفمية والتمويل الدويل...(

ويعين االترتاض من البفك املركزي عن طريق إصدار نقدي عديد، وفضال عن ربوية القرض من احلكومة  اإلصدار النقدي: -4-1-3
تضخميا يتسبب  ي تداور تيمة العملة، ومن مث فإنه يدخل  ي خانة األساليب التضخمية من الدرعة والبفك املركزي، فهو يعترب متويال 

األوىل، وتد صثار اذا األسلوب التمويلي عديد الفقاشات حول االثار اليت حیدثها على التطريات احلقيقية، واليت حبسب البعض تتوتف على 
 :(8)ار الفقدي متمثلة كااليتالتمييز بني ثالث فرضيات مت على اساسها االصد

: الكتلة الفقدية اليت مت إصداراا جتد مقابال هلا  ي استجابة سريعة للجهاز اإلنتاعي  ي زياية االنتاج, ومن مث ال تكون الفرضية األوىل -أ
 افاك اثار تضخمية فالعرض تاير على االستجابة لليلب.

راا سوف يتم اكتفازاا صو ايخاراا، و ي اذه احلالة ال حتدث اثار تضخمية لعدم : الكتلة الفقدية اليت مت إصداالفرضية الثانية -ب
حصول ارتقاع  ي اليلب لكن يبقى اذا السلوك مؤتتا، فيتتمل ضخ اذه املبالغ  ي صي حلظة  ي القفوات االتتصايية مما يقوي اىل ارتقاع 

 ااها على جمرى احلياة االتتصايية.مباشر وسريع  ي اليلب، مما حیدث صدمة تضخمية يصعب تقدير انعكاس

: الكتلة الفقدية اليت مت إصداراا سوف تفعكس  ي شكل ارتقاع  ي املداخيل مبا يؤيي اىل زياية اليلب على احلاعات الفرضية الثالثة -ج
 االستهالكية، فيفتج عن ذلك ارتقاعا  ي األسعار، وتصبح املفتجات احمللية صتل تفافسية وتفخقض الصايرات.
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: تعترب املصاير اجلبائية صحد صام مصاير متويل عجز امليزانية العامة، وذلك من خالل ثبات حصيلتها نسيبا املصادر اجلبائية -4-1-4
 :(9)مقارنة بباتي املصاير وكذا يورية حتصيلها، فهي املصاير العايية األساسية  ي متويل امليزانية العامة، واذه املصاير تتمثل  ي

تعترب الضريبة صام صياة من صيوات متويل العجز امليزاين من خالل تشعب تفظيمها القين الذي صمداا بفسب خمتلقة وتواريخ : لضرائبا -ص
تسديد متقرتة، توفر لالتتصاي سيولة يائمة موزعة خالل كل السفة املالية، فالضريبة على القيمة املضافة حتصل بعد كل نشاط للمكلف، 

الدخل االمجايل صو الضريبة على صرباح الشركات  ي اخر السفة املالية فتعترب موري للميزانية العامة تبدص هبا السفة بيفما حتصل الضريبة على 
ل عجز املالية اجلديدة، ومفه فإن الضريبة عبارة عن موري متجدي للميزانية حیقق هلا السيولة واستمرارية االنقاق ما جيعلها صحسن مواري متوي

 .امليزانية العامة

تدفع مقابل انتقاع املكلف خبدمة معيفة تؤييها له الدولة، فكلما زاي نشاط الدولة املوعه اىل االفراي كان  حصيلة الرسوم الرسوم:  -ب
صكرب، وباعتبار صن العجز امليزاين او عبارة عن زياية  ي الفققات مقابل نقص  ي االيرايات، فإن الدولة مل حیدث هلا عجز اال من خالل 

نتيجة ها  ي اخلدمات املقدمة لألفراي، مما تد يفتج عفه زياية  ي حصيلة الرسوم، فإذا زاي العجز امليزاين تابلة بالضرورة زياية  ي الرسوم توسع
 زياية  ي اخلدمات املقدمة للجمهور واليت توعب استتقاق رسم معني.

 خالل:ويتم ذلك من عالج العجز عن طريق عن طريق السياسة اإلنفاقية:  -4-2

 للدولة العامة املوازنة عجز عالج صعل من العام اإلنقاق لتخقيض ترمي اليت السياسات صام : منختفيض النفقات العامة -4-2-1

 :(10)مايلي

  االعتماعي. اليابع ذات التتويلية الفققات ختقيض 
  االتتصايي. الدعم من التخلص 
   والتعليم. للصتة املوعهة الفققات على الضط 
  التوليف. جتاه الدولة سياسة تطيري 
  االستثمارية. اجملاالت  ي اخلوض عن الدولة ابتعاي 

ويقصد به زياية الكقاءة االنتاعية لإلنقاق العام  ي اجملاالت اليت يوعه إليها اذا اإلنقاق، وذلك ترشيد النفقات العامة:  -4-2-2
ع يرعة مسامهته وفاعليته  ي حل املشاكل اليت يتصدى هلا، وذلك كله بدعم تدرته على احلصول على صفضل الفتائج من اذا اإلنقاق، ورف

بزتل تدر ممكن من التكاليف، صي ضرورة الضط  على صعه االنقاق االستهالكي احلكومي غري الضروري صو الذي يتسم باإلسراف، 
ري العامة بني االستخدامات املختلقة، احلاضرة ويهدف ترشيد اإلنقاق العام بصقة صساسية اىل حتقيق الكقاءة االتتصايية  ي ختصيص املوا

والكقاءة اإلنتاعية  ي استخدام تلك املواري مبا يعظم االنتاج لكل وحدة من املدخالت )العمل، ، واملستقبلية وبني املفاطق اجلطرافية املختلقة
 .(11)رصس املال، املواري اليبيعية والبشرية(

I.2-2017-2000للجزائر خالل الفرتة املمتدة من  : واقع وتطور عجز امليزانية العامة 

 .2017إىل  2000حتليل تطور حجم النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة من  -1
، صخذت بعض املؤشرات االتتصايية  ي التتسن، على إثر عوية صسعار 1998بعد االنتهاء من تيبيق برنامج التعديل اهليكلي سفة 

، واو ما يفع الدولة إىل االنتقال من السياسة التقشقية اليت كان  متبعة آنذاك، إىل 2000ابتداء من سفة  الفق  إىل االرتقاع من عديد
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و إتباع سياسة إنقاتية توسعية، حيث شرع  احلكومة  ي تفقيذ برامج لالستثمارات العمومية ) ثالثية ومخاسية ( ، بطية الرفع من معدل الفم
 شي لألفراي، واو ما صيى إىل التزايد املستمر لفققات التسيري و التجهيز على حد سواء.االتتصايي وحتسني املستوى املعي

 :2017جوان  -2000تطور نفقات التسيري خالل الفرتة من  -1-1
 (:01لقد تيورت نققات التسيري بشكل كبري والف ، وللوتوف صكثر على حجم اذا التيور، لزم االستعانة مبعييات اجلدول رتم ) 

 
 )الوحدة مليار دينار(.  .                2017إىل هناية جوان  2000(: تطور نفقات التسيري خالل الفرتة من 1رقم ) جدول

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 290,4 2 642,7 1 452,0 1 232,5 1 241,2 1 163,4 1 038,6 1 037,7 1 881,0 نفقات التسيري

ن اإلنفاق نسبتها م
 اإلمجايل

73,43 70,51 67,40 67,21 66,73 58,55 57,09 51,42 54,68 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 473,1 2 585,5 4 617,0 4 494,3 4 131,5 4 691,3 4 945,1 3 736,2 2 255,1 2 نفقات التسيري

نسبتها من اإلنفاق 
 اإلمجايل %

53,70 58,75 64,83 66,50 68,58 64,24 60,30 62,84 63,80 

: Source : disponible sur le site Ministère des Finances, Prévision et Politique, rétrospective, budget de l’état 
Politiques/512/R%C3%A9trospective.html-et-http://www.mf.gov.dz/article/42/Pr%C3%A9vision     23/11/2017تاريخ االطالع ;   

            et  Situation des Opérations du Trésor a fin juin 2017, disponible sur le site : 
http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A9sor.html    25/11/2017تاريخ االطالع  . 

 

 .2017إىل جوان  2000(: تطور نفقات التسيري خالل الفرتة  املمتدة من 01الشكل رقم)

 

 (.01: من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات الجدول رقم)المصدر

http://www.mf.gov.dz/article/42/Pr%C3%A9vision-et-Politiques/512/R%C3%A9trospective.html
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ا كان  و إىل يومفا اذا، فبعدم 2000(، صن نققات التسيري اي  ي تزايد مستمر مفذ سفة 01نالحظ انيالتا من اجلدول رتم )
 691,3 4بقيمة بلط  حوايل  2012، ارتقع  بشكل كبري لتصل ألعلى مستوى هلا سفة 2000مليار ييفار سفة  881 ي حدوي 

مليار ييفار، ويرعع سبب اذا االرتقاع الكبري إىل عدة عوامل، لعل صبرزاا تسديد الدين العام، إضافة إىل ارتقاع صعباء  األعور و 
، نتيجة تيبيق شبكة األعور اجلديدة بعد تعديل القوانني األساسية 2008و يظهر اذا االرتقاع عليا بعد سفة التتويالت االعتماعية، 

( SMNGوصنظمة التعويضات املتعلقة باملولقني التابعني للوليقة العمومية، إضافة إىل تيام احلكومة برفع األعر الوطين األيىن املضمون)
واو ما زاي من صعباء نققات التسيري ، اذا ناايك عن االرتقاع املتزايد حلجم التتويالت  ،2012ييفار عزائري سفة  18000إىل 

بعد اعتماي سياسة يعم صسعار املواي الواسعة االستهالك)حبوب، حليب، زي ، سكر(، باإلضافة إىل  2006االعتماعية ابتداء من سفة 
مليار ييفار سفة  1763,7، إىل 2005مليار ييفار سفة  460ن يعم السكن ، حيث ارتقع  التتويالت االعتماعية بشكل كبري م

مليار ييفار اذا  4131,5مليار ييفار، حيث بلط   560، فشهدت نققات التسيري اخنقاضا حبوايل 2013. صما  ي سفة (12)2012
ما واصل  نققات التسيري ارتقاعها  االخنقاض راعع إىل االنتهاء من يفع مؤخرات الزياية  ي األعور اليت صشرنا هلا سابقا ، لكن سرعان

مليار ييفار نتيجة التوسع  ي عملية التوليف خاصة  ي تياعي الصتة والتعليم، صما  ي سفة  617 4تيمة  2015جمديا لتبلغ سفة 
فق  ابتداء مليار ييفار لعل ذلك راعع الختاذ احلكومة لسياسة تقشقية نتيجة اخنقاض صسعار ال 31,5فاخنقض  تليال بقيمة بـ  2016
 .2015من سفة 

 

لقد شهدت نققات التجهيز اي األخرى منوا متسارعا ابتداء : 2017جوان  -2000تطور نفقات التجهيز خالل الفرتة من  -1-2
 (.02، واذا ما يبيفه اجلدول رتم)2017واىل غاية هناية عوان من سفة  2000من سفة 

 .              )الوحدة مليار دينار(2017إىل هناية جوان  2000ن (: تطور نفقات التجهيز خالل الفرتة م2جدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 898,0 1 552,2 1 091,4 1 872,5 618,7 567,5 502,3 434,0 318,8 نفقات التجهيز

نسبتها من اإلنفاق 
 اإلمجايل

26,57 29,49 32,60 32,79 33,27 41,45 42,91 48,58 45,32 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 403,3 1 711,9 2 039,3 3 501,4 2 892,6 1 363,0 2 140,2 2 921,4 1 944,6 1 نفقات التجهيز

نسبتها من اإلنفاق 
 اإلمجايل

46,30 41,25 35,17 33,50 31,42 35,76 39,70 37,16 36,20 

: Source re des Finances, Prévision et Politique, op citMinistè ;  et  Situation des Opérations du Trésor a fin   
juin 2017, op cit. 
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 .2017إىل جوان  2000(: تطور نفقات التجهيز خالل الفرتة من 02الشكل رقم)

 

 (.02الجدول رقم ): من إعداد الباحثين  باالعتماد على معطيات المصدر
 

، 2000(، صن نققات التجهيز اي األخرى شهدت ارتقاعا مستمرا انيالتا من سفة 02ما ميكن مالحظته انيالتا من اجلدول رتم )
، واذا 2004مليار ييفار سفة  618,7، تضاعق  مرتني لتصل إىل حدوي 2000مليار ييفار سفة  318,8فبعدما كان   ي حدوي 

-2001حلكومية اجلزائرية لسياسة انقاتية توسعية عن طريق تبين برناجما لإلنعاش االتتصايي ميتد لثلث سفوات )راعع إىل انتهاج ا
مليار ييفار، يهدف باألساس إىل تزايل البفية التتية األساسية واألشطال الكربى )اليرتات،  525(، بطالف مايل يقدر حبوايل 2004

من  % 21,7اش اإلنتاج )القالحة والصيد البتري(، ويعم التفمية احمللية   ) خصص هلا حوايل السكك احلديدية، الري..اخل( و يعم إنع
مليار ييفار، بفسبة فات   1944,6، حوايل 2009، وامسرت نققات التجهيز  ي الزياية حيث بلط  سفة (13)املبلغ اإلمجايل للربنامج(

مة لسياسة توسيع اإلنقاق بعدما صطلق  الربنامج التكميلي لدعم الفمو من إمجايل اإلنقاق العام، و ذلك راعع ملواصلة احلكو  46%
مليار ييفار موعه صساسا لـ: حتسني البيئة املعيشية للسكان)توفري  4202,7بطالف مايل إمجايل تدر بـ  2009إىل  2005واملمتد من 

مليار ييفار، و تيوير املفشآت القاعدية لقياع  1908,5 السكفات، الرتبية والتعليم وتفمية املفاطق اجلفوبية( مبخصصات مالية تدرت بـ
مليار ييفار، باإلضافة إىل تيوير اخلدمة العمومية  1703الفقل و األشطال العمومية واهيئة اإلتليم وإنشاء السدوي خصص  له حوايل 

مليار ييفار  254تصال وخصص له ما جمموعه )تياعات العدالة، والداخلية، واملالية، والتجارة، والربيد..اخل ( وترتية تكفولوعيا اال
، بزياية تدرت 2014مليار ييفار سفة  2501,4، وواصل  نققات التجهيز ارتقاعها بوترية متسارعة إىل صن بلط  ما تيمته (14)تقريبا
لتفمية اخلماسي والذي ، اذا التيور راعع بالضرورة إىل مواصلة احلكومة  ي تفقيذاا لربنامج ا2009عما كان  عليه سفة  %22حبوايل 
مليار ييفار، وعه صساسا لالستثمارات العمومية، ومشل  21214بطالف مايل إمجايل تدر بـ   2014وامتد إىل غاية  2010بدص  ي 

ـ مليار ييفار، صما الشق الثاين واملقدر ب 9700شقني اثفني، الشق األول وعه الستكمال املشاريع الكربى اجلاري اجنازاا مببلغ تدره 
فقد بلط  نققات التجهيز صعلى تيمة هلا حبوايل  2015، صما  ي سفة (15)مليار ييفار فقد خصص إلطالق مشاريع عديدة 11534
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-2015من إمجايل اإلنقاق العام، واذا راعع الستمرار احلكومة  ي تفقيذ املخي  اخلماسي  %39، بفسبة تدرت حبوايل 3039,3
2019. 

 .2017إىل  2000العامة يف اجلزائر خالل الفرتة من  حتليل تطور حجم اإليرادات -2

يقتضي حتليل تيور اجلباية البرتولية االستعانة : 2017جوان  -2000تطور إيرادات اجلباية البرتولية خالل الفرتة من  -2-1
 (. 03ببيانات اجلدول رتم)

 .           )الوحدة: مليار دينار(2017ية جوان هنا -2000(: تطور إيرادات اجلباية البرتولية خالل الفرتة من 3جدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 99,00 74,40 65,40 54,33 38,63 28,9 25,31 24,9 28,59 أسعار النفط

 715,4 1 973,0 916,0 899,0 862,2 836,1 916,4 840,6 720,0 البرتولية اجلباية

 داتاإليرانسبتها من 
 ةاإلمجالي

63,22 60,00 58,36 54,99 53,91 52,27 49,90 49,86 59,25 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 50,0 40,0 60,0 99,1 109,1 110,70 112,9 79,91 61,52 أسعار النفط

 121,3 1 682,5 1 722,9 1 577,7 1 615,9 1 519,0 1 529,4 1 501,7 1 927,0 1 البرتولية اجلباية

 اإليراداتنسبتها من 
 ةاإلمجالي

58,83 49,13 44,02 39,93 41,48 40,17 37,85 33,57 30,96 

: Source Ministère des Finances, Prévision et Politique, op cit ;  et  Situation des Opérations du Trésor a fin   

juin 2017, op cit. 
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 2017إىل جوان  2000(: تطور إيرادات اجلباية البرتولية خالل الفرتة من 03)الشكل رقم 

 

 (.3: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول رقم ) المصدر

يوالر صمريكي، رافقه حتسن  ي حصيلة  28.59بعد بلوغها سعر  2000نظرا للتتسن الذي شهدته صسعار الفق  ابتداء من سفة 
لبرتولية، واو ما يعا احلكومة إىل االعتماي من عديد على اجلباية البرتولية  ي إعداي امليزانية، حيث صصبت   اجلباية البرتولية اجلباية ا

من إمجايل اإليرايات العامة، وشهدت اجلباية  %63,22املقيدة  ي امليزانية )احملتسبة على صساس السعر املرععي لربميل الفق ( متثل حوايل 
مليار ييفار، واذا  970مليار ييفار و 840، حيث تراوح  ما بني  2007إىل  2001ية املقيدة نوعا من االستقرار خالل القرتة البرتول

يوالر صمريكي للربميل الواحد من الفق  كسعر مرععي  19راعع إىل مواصلة صسعار الفق   ي االرتقاع من عهة، واىل اعتماي الدولة سعر 
مليار  1715,4ارتقع  اجلباية البرتولية املقيدة  ي امليزانية إىل  2008لية املقيدة  ي امليزانية، لكن ابتداء من سفة حلساب اجلباية البرتو 

يوالر صمريكي للربميل الواحد من الفق ،  37ييفار، وذلك بعد تبين احلكومة لسعر مرععي عديد  ي حساب اجلباية البرتولية يقدر بـ 
يوالر صمريكي من عهة وحماولة إجياي إيرايات إضافية لتطيية زياية اإلنقاق العمومي من عهة  100لفق  عتبة وذلك راعع إىل بلوغ سعر ا

كتد صتصى   1723، و 2010مليار ييفار كتد صيىن سجل سفة  1501صخرى، وتراوح  اجلباية البرتولية املقيدة بعد ذلك مابني 
 %59,25سامهة اجلباية البرتولية  ي اإليرايات العامة حيث اخنقض  من ، لكن شهدت اذه القرتة اخنقاض نسبة م2015سجل سفة 

، واو ما يعكس توعه احلكومة %34إىل ما يون  2016وواصل  اخنقاضها لتصل سفة  2012سفة  %39,93اىل  2008سفة 
 لالعتماي صكثر على اإليرايات العايية  ي لل عدم استقرار صسعار الفق 

 

. 
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 .2017جوان  -2000اية العادية خالل الفرتة من تطور إيرادات اجلب -2-2

 )الوحدة: مليار دينار(                 .2017جوان  -2000(: تطور إيرادات اجلباية العادية خالل الفرتة من 4جدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 1179,8 978,4 919,5 820,8 737,1 684,4 653,9 560,3 418,9 اجلباية العادية

 إمجايلنسبتها من 
 اإليرادات

36,78 40,00 41,64 45,01 46,09 47,73 50,10 50,14 40,75 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 500,8 2 329,0 3 829,6 2 350,0 2 279,4 2 2285,5 1944,7 1555 1348,4 اجلباية العادية

 إمجايلنسبتها من 
 اإليرادات

41,17 50,87 55,98 60,07 58,52 59,83 62,15 66,43 69,04 

: Source Ministère des Finances, Prévision et Politique, op cit ;  et  Situation des Opérations du Trésor a fin   
juin 2017, op cit. 

 

 .2017إىل جوان  2000الفرتة من (: تطور إيرادات اجلباية العادية خالل 04الشكل رقم )

 

 (.04: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول رقم)المصدر

مليار ييفار سفة  419(، صن إيرايات اجلباية العايية  ي زياية مستمرة ، حيث انتقل  من حوايل 04نالحظ من خالل اجلدول رتم )
، 2000مليار ييفار بزياية جتاوزت الضعقني مقارنة بسفة  978إىل حوايل  2007، لتققز سفة 2004مليار سفة  737، إىل 2000

، اذه الزياية امللتولة راععة الرتقاع حصيلة الضريبة على الدخل 2012مليار ييفار سفة  2285واستمرت  ي الزياية  لتبلغ 
اصل  إيرايات اجلباية العايية ارتقاعها لتبلغ صعلى مستويااها سفة ، وو 2008( نتيجة الزياية  ي األعور ابتداء من سفة IRGاإلمجايل)
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مليار ييفار عزائري، ورافق اذا االرتقاع املستمر  ي إيرايات اجلباية العايية ارتقاع  ي نسبة مسامهتها  ي  3329ببلوغها تيمة  2016
، مث واصل  االرتقاع 2007و 2006 الفصف سفيت ، ارتقع  لتصل إىل حوايل%37اإليرايات العامة للدولة، فبعدما كان  ما يون 

، واذا إن يل عن شيء فإمنا يدل على حماولة احلكومة اجلزائرية 2016سفة  %66، لتتجاوز 2012سفة  %60لتصل إىل حوايل 
 إحالل اجلباية العايية مكان اجلباية البرتولية  ي لل عدم ثبات صسعار الفق .

إن إتباع اجلزائر لسياسة ميزانية تعتمد  ي األساس على : 2017جوان  – 2000دولة خالل الفرتة تطور رصيد امليزانية العامة لل -3
التوسع  ي حجم اإلنقاق العام،  ي إطار تفقيذ مجلة من برامج االستثمارات العمومية، كان له صثر واضح على الوضعية العامة للميزانية، 

 (.05واذا ما يوضته اجلدول رتم )
 

 .                 )الوحدة: مليار دينار(2017 – 2000(: تطور رصيد امليزانية العامة للدولة خالل الفرتة 05جدول رقم )
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 895,2 2 951,4 1 835,5 1 719,8 1 599,3 1 520,5 1 570,3 1 400,9 1 138,9 1 اإليرادات

 188,4 4 194,9 3 543,4 2 105,1 2 859,9 1 730,9 1 540,9 1 471,7 1 1199,8 النفقات

 1293,2- 1243,6- 707,9- 385,3- 260,6- 210,4- 29,4 70,9- 60,9- رصيد امليزانية

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 622,1 3 011,6 5 552,5 4 927,7 3 895,3 3 804,5 3 474,1 3 056,7 3 275,4 3 اإليرادات

 876,5 3 297,5 7 656,3 7 995,7 6 024,1 6 054,4 7 085,3 6 657,6 4 199,7 4 النفقات

 254,4- 2285,9- 3103,8- 3068,0- 2128,8- 3249,9- 2611,2- 1600,9- 924,3- رصيد امليزانية

: Source Ministère des Finances, Prévision et Politique, op cit t  Situation des Opérations du Trésor a fin ;  e  

juin 2017, op cit. 
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 2017إىل هناية جوان  2000(: تطور رصيد املوازنة العامة للدولة خالل الفرتة من 05الشكل رقم)

 

 (.05: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول رقم )المصدر

مليار  60,9، حيث شهد رصيد امليزانية عجزا تدر حبويل 2000يزانية العامة تيورا ملتولا بدء من سفة لقد شهد رصيد امل
ماليري ييفار، وذلك راعع لتجاوز الفققات حلجم اإليرايات  10، لكن بزياية تدرت بـ 2001ييفار، وتواصل اذا العجز خالل سفة 

مليار ييفار حيث فات  اإليرايات العامة هلذه السفة  30رصيد امليزانية فائضا مل يتجاوز فشهد  2002العامة املقيدة  ي امليزانية، صما سفة 
 1859,9، بعدما جتاوزت الفققات العامة 2004مليار ييفار سفة  260,6الفققات العامة، لكن بعد ذلك تواصل العجز ليصل إىل 

، تيمة 2008(،  وبلغ العجز سفة 2004-2001االتتصايي ) مليار ييفار، ولعل ذلك راعع لتفقيذ احلكومة لربنامج يعم اإلنعاش
، ويرعع ذلك لزياية الفققات بوترية فات  زياية اإليرايات 2004صضعاف العجز املسجل سفة  5مليار ييفار، واو ما ميثل  1293,2

، مث اخنقض العجز حبوايل 2009إىل  2005العامة، خاصة  ي لل تفقيذ الربنامج التكميلي لدعم الفمو االتتصايي خالل القرتة من 
مليار ييفار، لعل اذا التتسن اليقيف راعع الرتقاع حصيلة اإليرايات العامة إىل مبلغ  924,3، ليسجل تيمة  2009سفة  28%

، بقيمة تدرت 2012مليار ييفار، لكن سرعان ما عاوي العجز  ي امليزانية ارتقاعه جمديا ليصل إىل صعلى مستوى له سفة  3275,4
 2010مليار ييفار عزائري، ولعل اذا العجز الكبري راعع لشروع احلكومة  ي تفقيذ برنامج االستثمارات العمومية من  3249,9وايل حب
، باإلضافة إىل ارتقاق نققات التسيري نتيجة ارتقاع صعور املولقني التابعني لقياع الوليف العمومي واىل زياية صعباء التتويالت 2014اىل 

مليار ييفار  3104، و 2013مليار ييفار سفة  2129، مابني 2016إىل  2013، وتراوح العجز خالل القرتة من االعتماعية
، لكن  ي لل 2016واىل غاية سفة  2006. و حتمل صفدوق ضب  املواري متويل العجز  ي رصيد امليزانية مفذ سفة 2015املسجلة سفة 

ر مواري الصفدوق املهدية بالفقاذ تواعه احلكومة صعوبة  ي مواعهة العجز امليزاين ابتداء ، وتداو 2015تراعع صسعار الفق  ابتداء من سفة 
، واو ما اتتضى من احلكومة البتث عن بدائل صخرى لتمويل العجز ومن بيفها اإلصدار الفقدي صو ما يعرف بالتمويل 2017من سفة 

 الطري تقليدي
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I.3- يف امليزانية:: صندوق ضبط املوارد كأداة لتمويل العجز 

نتيجة ارتقاع صسعار الفق   ي صواخر تسعيفيات القرن املاضي، حقق  اجلزائر  فوائض مالية معتربة، و من صعل استطالل اذه القوائض 
د، تررت و استعماهلا و احلقاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة بالفظر لعدم اليقني الذي مييز صسعار الفق  على املدى املتوس  و البعي

ي احلكومة إنشاء صفدوق لضب  إيرايات اجلباية البرتولية يعمل على امتصاص فائض اجلباية البرتولية الذي يقوق تقديرات تانون املالية الذ
، الذي حدي نوع و 2000عوان  27يتم إعدايه سفويًا، و تد مت إنشاء اذا الصفدوق مبوعب تانون املالية التكميلي الذي صدر  ي 

 و جمال عمل اذا الصفدوق. صاداف 

 ماهية صندوق ضبط املوارد: -1

" او صفدوق يفتمي إىل احلسابات Fonds de Régulation Des Recettes" صندوق ضبط املوارد:تعريف  -1-1
اليت  2000من تانون املالية الّتكميلي لسفة  10اخلاصة للخزيفة، و بالضب  إىل حسابات التخصيص اخلاص و تد صنشز مبوعب املاية 

 (16)"بعنوان "صندوق ضبط املوارد 302 -103يـُـفتح يف كتابات اخلزينة العمومية حساب ختصيص خاص رقم  تفص على ما يلي:
ة، كما . وصام ما مييز اذه احلسابات صهنا مستقلة عن املوازنة العامة للدولة صي صهنا ال ختضع لقواعد و مبايئ إعداي و تفقيذ املوازنة العام

 ختضع لرتابة السلية التشريعية "الربملان".  صهنا ال

ويعترب صفدوق ضب  املواري صو ما ييلق عليه  ي بعض البلدان صفاييق التثبي  صو صفاييق الفق  صحد احللول االتتصايية املبتكرة 
شاء اذا الصفدوق لضمان متويل ملواعهة تعقيدات السياسة املالية  ي الدول الفقيية ، وتعد اجلزائر صحد اذه الدول اليت بايرت إىل إن

الفققات العامة  ي حالة حدوث تقلبات  ي اإليرايات العامة عراء تقلب صسعار الفق ، إضافة إىل تسديد املديونية العمومية )الداخلية و 
لسعر املرععي املعتمد  ي اخلارعية(، وحیصل الصفدوق على مواريه من فائض تيمة اجلباية البرتولية الفاجتة عن القرق بني السعر القعلي وا

 .(17)إعداي امليزانية العامة للدولة

لقد مر صفدوق ضب  املواري مفذ نشزته بعدة حميات ، و سجل تيورات مهمة أهم التعديالت اليت أدخلت على الصندوق:  -1-2
 ل فيما يلي: ي مساره ، وذلك من خالل التعديالت اليت شهداا واليت مس  مكوناته و كيقيات تسيريه، و اي تتمث

  103والذي حدي كيقية سري حساب التخصيص اخلاص رتم  2002فرباير  06الصاير بتاريخ  67-02املرسوم التفقيذي رتم-
 ي كتابات صمني  302 -103إىل فتح احلساب رتم  2002بتاريخ 11حيث صشار اذا املرسوم الصاير باجلريدة الرمسية رتم  302

 كلف باملالية او امآمر بالصرف الرئيسي هلذا احلساب، و صن يقيد  ي اذا احلساب : اخلزيفة الرئيسي، و صن الوزير امل

: فوائض القيم اجلبائية الفاجتة عن مستوى صعلى ألسعار احملروتات على تلك املتوتعة ضمن تانون املالية، و كل  باب اإليرادات ي  -
  ؛اإليرايات األخرى املتعلقة بسري الصفدوق

 ؛:ضب  نققات و توازن امليزانية احملدية عن طريق تانون املالية السفوي ، و ختقيض الدين العمومي باب النفقاتو  ي  -

 حیدي ترار من وزير املالية تائمة اإليرايات و الفققات املسجلة  ي اذا احلساب. 

  احملسوبة من حساب  للسيد وزير املالية و الذي حیدي اإليرايات و الفققات 2002عوان 16الصاير بتاريخ  122ترار رتم
 ؛302 -103التخصيص اخلاص رتم 
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  و الذي   67 -02و اليت حتدي شروط التيبيق احملاسيب للمرسوم التفقيذي رتم  2002عوان 18الصايرة بتاريخ 15تعليمة رتم
 ؛حیدي كيقية سري صفدوق ضب  املواري

 

  للتسيري  بإضافة تسبيقات بفك اجلزائر املوعهةدوق و ذلك و الذي مشل تعديال متعلق مبصدر متويل الصف 2004تانون املالية لسفة
إىل مصاير متويل الصفدوق، مع العلم صن اذا التعديل تزامن مع شروع احلكومة  ي تفقيذ سياسة الدفع   الفش  للمديونية اخلارعية

باإلضافة إىل التسبيقات املقدمة من املسبق للمديونية العمومية اخلارعية ، حيث تتم اذه العملية باالعتماي على مواري الصفدوق 
 ؛ (18)البفك املركزي إىل الصفدوق

 

  متويل عجز اخلزينة الذي مت فيه تعديل اهلدف الرئيسي للصفدوق ليصبح على الفتو التايل: 2006تانون املالية التكميلي لسفة "
يبني بزن متويل عجز املوازنة العامة تد  إن اذا التعديلمليار دينار جزائري"  740العمومية دون أن يقل رصيد الصندوق عن 

ُوِسَع ليشمل متويل عجز اخلزيفة العمومية، كما صن سبب العجز مل حیدي باعتبار صن السبب السابق يتمثل  ي اخنقاض اجلباية البرتولية 
ل اخلزيفة العمومية و إىل مستوى صتل من تقديرات تانون املالية، و او ما يعين صن ادف الصفدوق يتمثل  ي متويل صي عجز يشم

مليار ييفار مما يعين حتديد  740بالتايل املوازنة العامة للدولة مهما كان سبب اذا العجز، على صن ال يقل رصيد الصفدوق عن 
سقف لفققات الصفدوق ال ميكن جتاوزه، و او ما يؤكد رغبة احلكومة على ععل صفدوق ضب  املواري صياة مستدامة لتعديل و 

 .(19)نة العامة للدولة على املدى البعيدضب  املواز 

  مت فيه تعديل باب نققات صفدوق ضب  املواري، ليصبح اذا األخري مكلقا بتمويل عجز اخلزيفة مهما  2017تانون املالية لسفة ،
الخنقاض مليار ييفار، واذا راعع  740كان رصيده، وبالتايل مت تعديل املاية اليت حتدي تسقيف لفققات الصفدوق عفد مستوى 

انية اجلباية البرتولية نتيجة اخنقاض صسعار الفق ، ورغبة الدولة  ي االستقاية من األموال املتبقية لدى الصفدوق  ي تطيية العجز  ي امليز 
 .(20)2017وكذا اخلزيفة للسفة املالية 

 دور الصندوق يف متويل عجز امليزانية واخلزينة. -2
 وضعيته  ي اامة املواري  ي إطار إيارته للقوائض البرتولية، تيورات ضب  صفدوق لقد سجلتطور وضعية صندوق ضبط املوارد: -2-1

 :(5رتم ) اجلدول حتليل خالل من إبرازاا ميكن اليت التيورات واي مفذ إنشائه،
 زائري(                                                                                             )الوحدة: مليار دينار ج       2017جوان  -2000(: تطور وضعية صندوق ضبط املوارد خالل الفرتة 6اجلدول رقم )

 السنوات
2000-
2009 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
م ق م 
2017 

ــوارد ــ  المـ

رصيد الصفدوق  ي هناية 
 السفة السابقة

4280.1 4316.5 4842.8 5381.7 5633.7 5563.5 4408.1 2072.2 1042.6 

اجلباية البرتولية القعلية 
 )اليت مت حتصيلها(

19876.2 2820.0 3829.7 4054.3 3678.1 3388.1 2273.5 1772.6 2200.1 

 2200.1 1682.6 1722.9 1577.7 1615.9 1519.0 1529.4 1501.7 10605.7اجلباية البرتولية  املقيدة  ي 
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 امليزانية

 0 90.0 550.6 1810.3 2060.2 2535.3 2300.3 1318.3 9270.5 لبرتوليةفائض تيمة اجلباية ا

 االستخـدامـات

 0 0 0 0 0 0 0 0 2600.2 ختقيض حجم املديونية

 0 0 0 0 0 0 0 0 608 تسبيقات لبفك اجلزائر

 941.7 1119.6 2886.5 2965.7 2132.5 2283.3 1761.5 791.9 1745.9 متويل عجز اخلزيفة

وق  ي هناية رصيد الصفد
 31/12السفة 

4316.5 4842.8 5381.7 5633.8 5563.5 4408.1 2072.2 1042.6 100.9 

: Ministère des Finances, Notes de présentation des projets de la loi de finances pour 2014 et  2017. Source 

فائض تيمة اجلباية البرتولية الفاجتة عن جتاوز اذه مايا كليا على (، صن مواري الصفدوق تعتمد اعت5يتبني لفا من خالل اجلدول رتم )
األخرية لتقديرات تانون املالية، واليت بلط  مستويات كبرية نتيجة ارتقاع صسعار الفق ، صما فيما خيص استخدامات الصفدوق فقد 

ألخص املديونية اخلارعية ، وكذلك تام مبفح   ي ختقيض املديونية العمومية وبا 2009استخدم  مواريه مفذ نشزته وإىل غاية سفة 
،  2006، إضافة إىل ما سبق وبعد التعديل الذي صيخل على الصفدوق مبوعب تانون املالية لسفة  2007تسبيقات لبفك اجلزائر سفة 

مليار ييفار  2965.7واليت تدرت حبويل  2014صصبح الصفدوق معين بتمويل عجز اخلزيفة العمومية والذي بلغ صكرب تيمة له سفة 
 1800، اخنقض  اجلباية البرتولية احملصلة بشكل ملتوظ حبيث مل تتجاوز 2015عزائري، لكن مع تراعع صسعار الفق  ابتداء من سفة 

مليار  1700، وبالتايل اخنقض  معها تيمة اجلباية البرتولية املقيدة  ي امليزانية العامة للدولة إىل ما يون 2016مليار ييفار عزائري سفة 
مليار ييفار، و ي لل  90ييفار، صما عن القائض  ي اجلباية البرتولية املوعه لصفدوق ضب  املواري فقد بلغ ايين مستوى له، حيث بلغ تيمة 

اذا الوضع، ونتيجة استمرار العجز  ي امليزانية العامة ومعه العجز  ي اخلزيفة، صخذت صرصدت الصفدوق  ي التآكل لتصل إىل ما يون 
، و ي لل اذه الظروف جلزت الدولة مبوعب تانون املالية لسفة 2016مليار ييفار بعد االنتهاء من تفقيذ تانون املالية لسفة  1045
 740، إىل إيخال بعض التعديالت  ي باب نققات الصفدوق، ليصبح الصفدوق معين بتمويل العجز حىت لو تل رصيده عن 2017

 .2017، وذلك بطية تطيية عجز امليزانية لسفة 2006 ي تانون املالية التكميلي لسفة  مليار ييفار عزائري املفصوص عليها
إن إلهار الدور الذي تام به الصفدوق  ي متويل عجز اخلزيفة دور صندوق ضبط املوارد يف استقرار املوازنة العامة للدولة:  -2-2

 (:7عييات اجلدول رتم )العمومية وبالتايل عجز املوازنة العامة يستلزم االعتماي على م
.)الوحدة: مليار 2017جوان  -2000(: متويل عجز اخلزينة عن طريق صندوق ضبط املوارد خالل الفرتة من 7اجلدول رقم )

 دينار(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 -1293.2 -1243.6 -707.9 -385.3 -260.6 -210.4 29.4 -70.92 -60.97 رصيد املوازنة العامة

الرصيد اإلمجايل للخزينة 
 العمومية

54.37- 55.23- 15.07 186.5- 187.3- 472.2- 647.3- 1258.0- 1401.6- 

 758.2 531.9 91.5 0 0 0 0 0 0متويل عجز اخلزينة 
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 )صندوق ضبط املوارد(

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
ن جوان 
2017 

 254,4- 2285,9- 3103,8- 3068,0- 2128,8- -3249.9 -2611.2 -1600.9 -924.3 نة العامةرصيد املواز 

الرصيد اإلمجايل للخزينة 
 العمومية

1113.7- 1496.5- 2395.4- 3281.1- 2205.9- 3185.9- 3172.3- 2343.7- 384.1- 

متويل عجز اخلزينة 
 941.7 1119.6 2886.5 2965.7 2132.5 2283.3 1761.5 791.9 364.3 )صندوق ضبط املوارد(

: Source Ministère des Finances, Notes de présentation du projet de la loi de finances pour 2003, 2005, 
2008,2014, 2017 ; et  Situation des Opérations du Trésor a fin juin 2017, disponible sur le site : 

http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres-/143/Solde-global-du-Tr%C3%A9sor.html  25/11/2017تاريخ االطالع          
مليار  29اليت حقق فيها فائض بقيمة  2002إن رصيد املوازنة العامة سجل عجزا خالل مجيع سفوات الدراسة باستثفاء السفة املالية 

صين مت حتقيق فائض  2002مجايل للخزيفة صيضا عجز  ي مجيع السفوات باستثفاء سفة ييفار، إضافة إىل ذلك سجل الرصيد اإل
، واذا 2015سفة واليت سجل  مليار ييفار عزائري  3103.8مليار ييفار عزائري ، وبلط  صكرب تيمة للعجز امليزاين   15.07تدره

للدولة . وفيما خيص كيقية متويل العجز امليزاين ميكن صن نالحظ العجز راعع إىل ارتقاع اإلنقاق احلكومي بفسبة فات  اإليرايات العامة 
 ( ما يلي:06اعتماًيا على اجلدول رتم )

: خالل اذه القرتة مل تلجز احلكومة إىل مواري صفدوق ضب  املواري من صعل متويل عجز املوازنة  2005إىل   2000القرتة من  -1
مواري الصفدوق خالل اذه القرتة موعهة لتطيية العجز، مما يعين استخدامها ليريقة  والدليل على ذلك صنفا مل نسجل صي اتتياعات من

القرض العام لتطيية العجز، ولعل اذا يقسر برغبة احلكومة  ي احلقاظ على مواري الصفدوق واستعماهلا فق  لتمويل العجز الذي حیدث 
 يوالر صمريكي للربميل من الفق  . 19الل تلك القرتة بـنتيجة الهنيار صسعار الفق  يون مستوى السعر املرععي واملقدر خ

شرع  احلكومة  ي االتتياع من مواري الصفدوق لتطيية العجز  ي  2006: بداية من سفة 2017إىل هناية عوان  2006القرتة من -2
لتعديل الذي صيخل على الصفدوق مليار ييفار عزائري، وذلك عاء نتيجة ل 91.53امليزانية حيث تدرت تيمة االتتياع  ي تلك السفة بـ

، حيث صصبح الصفدوق معين بتمويل عجز اخلزيفة العمومية وبالتايل عجز املوازنة العامة للدولة، و  2006مبوعب تانون املالية لسفة 
الخنقاض  مليار ييفار عزائري، ونتيجة 2965.7بقيمة تدرت حبويل  2014بلط  صكرب مسامهة من تبل الصفدوق  ي تطيية العجز سفة 

مليار  3103.8بقيمة  2015، و نظرا الستمرار العجز  ي امليزانية العامة، وبلوغه صتصى تيمة له سفة  2015اجلباية البرتولية ابتداء من 
 .2017ييفار، من املتوتع صن تستفقذ مجيع مدخرات الصفدوق  ي سبيل تطيية عجز امليزانية للعامة للدولة إىل غاية سفة 

 : القول صن يور صفدوق ضب  املواري  ي متويله لعجز املوازنة العامة تد مت بيريقتني مما سبق ميكن

 طريقة غري مباشرة من خالل املسامهة  ي تسديد املديونية العمومية اليت جلزت إليها احلكومة لتطيية العجز  ي امليزانية . -

 وإىل غاية يومفا اذا. 2006ازنة وذلك ابتداء من سفة طريقة مباشرة من خالل مسامهته املباشرة  ي متويل عزء من عجز املو  -
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 2017جوان  -2006(: متويل عجز اخلزينة عن طريق صندوق ضبط املوارد خالل الفرتة 05الشكل رقم )

 
 (.06: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الجدول رقم )المصدر

 
II :اخلامتة 

داخيل صايرات الفق ، وصمام االرتقاع الكبري لفققات التسيري والتجهيز، تعرض االتتصاي اجلزائري إىل  ي لل االخنقاض  ي م  
، واذا 2001ضطوطات كبرية، توض  مسعى احلكومة  ي احلقاظ على االجتاه العام لإلنقاق العمومي، الذي شرع  فيه مفذ سفة 

لتزامات امليزانياتية، األمر الذي يتيلب حتسني ختصيص املواري امليزانية، والكقاءة الوضع يقرض على احلكومة مستقبال احلذر والصرامة  ي اال
 والرشاية  ي صرف الفققات،  ي انتظار البتث عن بدائل مستدامة لعالج العجز  ي امليزانية، بعد تآكل مواري صفدوق ضب  االيرايات.
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 اإلحاالت واملراجع :  -

                                                                 

 

 

، حبث مقدم اىل املؤمتر الدويل حول "عرض مقرتح متويلي حلالة اجلزائر -الصكوك االسالمية كأداة لتمويل عجز امليزانية العامة يف ظل األزمة النفطية،" 2014صاحل مقتاح، رمية عمري,-1 
 .7والصفاعة املايل االسالمية, كلية العلوم االتتصايية, سييف, اجلزائر, ص  مفتجات وتيبيقات االبتكار واهلفدسة املالية بني الصفاعة املالية التقليدية

ختصص مالية وحماسبة، كلية العلوم ، صطروحة يكتوراه"، -عرض جتارب دولية-متويل عجز املوازنة العامة للدولة بني البدائل التقليدية والبدائل اإلسالمية،"2017 غاملي زارية، -(2)-
 .64، 63الشلف، ، ص ص  -ية وعلوم التسيري، عامعة حسيبة بن بوعلياالتتصايية والتجار 

, صطروحة يكتوراه  ي العلوم االتتصايية, كلية -تونس–دراسة حالة: اجلزائر  –،"سياسة امليزانية يف عالج املوازنة العامة للدولة 2013 حلسن يريوري، -(3)-
 .115العلوم االتتصايية, عامعة بسكرة, اجلزائر, ,ص 

 .68غاملي زارية، مرعع سبق ذكره، ص  -(4)

"، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل حول مفتجات وتيبيقات االبتكار واهلفدسة املالية بني الصفاعة املالية كفاءة الصكوك االسالمية يف متويل عجز املوازنة العامة،" 2014زواق احلواس،  –(5)
 .9، 8سييف، ص ص  -علوم االتتصايية والتجارية وعلوم التسيري، عامعة فرحات عباسالتقليدية والصفاعة املالية اإلسالمية ، كلية ال

 

 .148، مرعع سبق ذكره، ص-تونس–دراسة حالة: اجلزائر  –"سياسة امليزانية يف عالج املوازنة العامة للدولة حلسن يريوري،  -(6)
 

جملة صحباث اتتصايية وإيارية، كلية العلوم االتتصايية والتجارية وعلوم التسيري، عامعة حممد القتصاد الوضعي"، "عجز املوازنة العامة للدولة وعالجه يف ا، 2013حلسن يريوري، -(7)
 . ، ييسمرب14بسكرة، العدي  -خيضر

 .11، 10واس، مرعع سبق ذكره، ص ص زواق احل -(8)

" مداخلة مقدمة للملتقى الدويل األول حول االتتصاي بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي "دراسة مقارنة لتمويل عجز املوازنة العامة 2011ازرشي طارق، لباز األمني، -(9)
 .14، 13اإلسالمي الواتع والراانات املستقبلية،  كلية العلوم االتتصايية، عامعة غرياية، يومي ص 

 

 .147، 146، مرعع سبق ذكره، ص ص -تونس–الة: اجلزائر دراسة ح –سياسة امليزانية يف عالج املوازنة العامة للدولة حلسن يريوري،  -(10) 

 .154، 153غاملي زارية، مرعع سبق ذكره، ص -(11)
 

، 2عة البليدة "، جملة االتتصاي والتفمية البشرية، خمرب التفمية االتتصايية والبشرية، عامظاهرة الفقر يف اجلزائر على االجتماعية التحويالت ألثر قياسية دراسة،"2015كمال تويدري،   -(12)
 .138، ص  -12العدي 

 

"، صطروحة يكتوراه  ي العلوم االتتصايية، فرع التتليل 1990حتليلية نقدية للسياسة امليزانية يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات االقتصادية منذ سنة  دراسة" 2015خالد مفه، -(13)
 .292-282، ، ص 3، عامعة اجلزائر االتتصايي

 .211"، مرعع سبق ذكره، ص تونس -ياسة امليزانية يف عالج املوازنة العامة للدولة، دراسة مقارنة اجلزائرسحلسن يريوري، "  -(14)
 

 .296خالد مفه، مرعع سبق ذكره، ص  -(15)
 

عوان  28ايرة بتاريخ ، الص37مسية  العدي ، اجلريدة الر 10، نص املاية رتم 2000املتضمن تانون املالية التكميلي لسفة  2000عوان  27املؤرخ  ي  02 -2000تانون رتم   -(16)
 . 07، ص2000

 إطار  ي املاعستري شهاية نيل متيلبات من كجزء مقدمة ، مذكرةاالستدامة ضوابط ظل يف االقتصاد اجلزائري هيكلة إعادة يف الطاقوية املوارد حوكمة دور، 2013صباح براعي، -(17)

 . 175، ص:   1االتتصاي الدويل والتفمية املستدامة عن كلية العلوم االتتصايية والعلوم التجارية و علوم التسيري، عامعة فرحات عباس سييف، ختصص  االتتصايية  ي العلوم الدكتوراه مدرسة

 

 .28، ص2003مرب املؤرخ  ي ييس 83اجلريدة الرمسية رتم  66، املاية 2004و املتضمن تانون املالية لسفة  2003ييسمرب  28املؤرخ  ي  22 -03تانون   -(18)

 .08،  ص 2006يوليو  19املؤرخة  ي  47، اجلريدة الرمسية رتم 25، املاية 2006و املتضمن تانون املالية التكميلي لسفة  2006يوليو  15املؤرخ  ي  04 -06األمر  -(19)

 .50، ص 2016ييسمرب  29، املؤرخة  ي 77، اجلريدة الرمسية رتم 121 ، املاية2017، املتضمن تانون املالية لسفة 2016ييسمرب  28املؤرخ  ي  14-16تانون رتم  -(20)
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3-2-3- Les avoirs en compte courant postal de la Banque Centrale  

L’article 48 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit dispose : 

« La Banque d’Algérie maintient auprès du centre de chèques postaux des avoirs correspondant à 

ses besoins normalement prévisibles ». 

En effet, le siège de la banque centrale et toutes ses succursales implantées sur le territoire national 

disposent d’un compte courant postal. Ces comptes sont approvisionnés essentiellement par les 

virements des autres banques qui transfèrent des fonds reçus de leurs clientèles par voie postale et 

qu’elles n’ont aucun intérêt à conserver dans cette forme. 

La Banque Centrale n’ayant pas plusieurs règlements à effectuer par l’intermédiaire de cecompte 

postal, voit ses avoirs s’accroîtraient continuellement et constitueraient une avance importante au 

Trésor, c’est ainsi que la Banque Centrale vire périodiquement le solde de ses comptes courants du 

Trésor. 

Conclusion : 

Pour conclure, il est impératif de souligner que le Trésor public est le représentant de l’Etat 

danstoutes ses opérations financières. Il n’a pas une personnalité morale ni une autonomie 

financière.  

Par ailleurs,Le rôle du Trésor public en matière des finances publiques s’articule essentiellement 

autour de deux fonctions : la première, que l’on peut qualifier de gestion traditionnelle de la 

trésorerie consiste à assurer la centralisation des mouvements de fonds ainsi qu’à l’ajustement infra-

annuel des ressources et des besoins de l’Etat. La seconde tend à assurer la couverture du besoin de 

financement de l’Etat qui résulte, soit d’un déséquilibre du budget, soit de la nécessité corrélative de 

procéder au remboursement des dettes antérieurement contractées. 

Ainsi, le Trésor public dans l’exercice de ses fonctions, est confronté à deux préoccupations 

majeures : d’une part, l’ajustement à tout moment entre les flux de recettes et de dépenses de la 

trésorerie publique, et d’autre part, procurer les ressources nécessaires pour pallier à son éventuel 

déficit annuel. 

Devant la faiblesse de l’épargne et le danger d’un recours systématique aux emprunts extérieurs, le 

Trésor fait appel au système bancaire, en bénéficiant des concours de la Banque Centrale. 

Enfin, la politique de trésorerie ne constitue qu’un des volets de l’action financière de l’Etat, la 

politique monétaire en constitue un autre. 
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3-2- Les concours indirects 

La Banque Centrale dispose d’un autre moyen d’aide au Trésor public, c’est le canal des concours 

indirects qui prennent  trois formes : 

3-2-1- L’escompte des traites et obligation cautionnées 

L’article 47 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit dispose : 

« La Banque d’Algérie peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées 

souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à échéance dans un délai de trois (3) mois ». 

Sur instruction du Directeur Générale du Trésor, les traites et les obligations cautionnées détenues 

par les trésoriers des wilayas en portefeuille, peuvent être portées à l’escompte à la Banque 

Centrale. Le Trésor possède la faculté de recourir au réescompte de la Banque Centrale en 

mobilisant auprès d’elle, comme le ferait une banque lorsqu’elle réescompte un effet de commerce. 

Ce qui constitue une source de liquidités pour la trésorerie publique. 

Le trésorier principal d’Alger est le seul comptable public habilité à présenter les traites et 

obligations cautionnées qui lui sont transférées par les trésoriers des wilayas. 

3-2-2- L’escompte, l’admission et la prise en pension des effets publics 

A cet effet, l’article 45 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit 

dispose « La Banque d’Algérie peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le Conseil 

de la Monnaie et du Crédit, intervenir sur le marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des 

effets publics et des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances.En aucun cas, ces 

opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor, ni des collectivités locales émettrices ». 

La Banque d’Algérie peut réaliser les opérations suivantes : 

 Escompter aux établissements financiers les effets publics ayant au plus trois mois (03)  à 

courir ; 

 Admettre aux avances à trente jours, escompter à échéance conventionnelle et prendre en 

pension aux banques et aux organismes de crédit, des effets ayant plus de trois mois à courir. 

Ces deux opérations représentent une aide indirecte au Trésor public, il s’agit d’une facilité de 

placement des Bons du Trésor, en assurant à leurs détenteurs une possibilité de remboursement 

anticipé. 

 L’intervention directe sur le marché monétaire en achetant et en cédant les effets publics. Il 

s’agit là, d’une action volontaire de la Banque Centrale qui a pour objectif principal de 

« régulariser le marché ».  

Cette intervention de la Banque Centrale sur le marché monétaire par l’achat et la ventes des effets 

publics ne peut que favoriser les souscriptions de Bons du Trésor et comme l’a souligné THONOS 

« que les opérations d’open market sur un titre spécifique peuvent contribuer à développer le 

marché pour ce titre. Car une Banque Centrale, en acceptant de jouer le rôle d’acheteur ou vendeur 

principal d’une valeur donnée peut créer les conditions attrayantes pour l’usage de ce titre »
13

. 
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Les concours directs de la banque centrale au Trésor public sont plus connus sous le 

vocable « Avances de la banque centrale ». La loi n°17-10 du 11 octobre 2017 complétant 

l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit prévoit une deuxième 

forme d’avances, il s’agit des avances exceptionnelles dites « avances non conventionnelles (Art.  

45 bis) ». 

3-1-1- les avances de caisse 

L’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit dispose 

« Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum égal à dix pour cent (10 %) des 

recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque 

d’Algérie peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut 

excéder 240 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année calendaire.Les découverts autorisés 

donnent lieu à la perception d’une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés en 

accord avec le Ministre des Finances. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque 

exercice ». 

Les avances de caisse sont pratiquement des avances permanentes. Le Trésor peut les utiliser de 

manière continue sous réserve des deux conditions suivantes : 

 Un maximum dans le montant qui ne doit pas dépasser 10% des recettes ordinaires réalisées lors 

de l’exercice budgétaire écoulé ; 

 Une durée ne dépassant pas 240 jours et au cours de la même année le Trésor doit rembourser. 

Ce recours à la banque centrale est prévu pour des motifs tout à fait techniques, il doit permettre au 

Trésor de déguiser les problèmes de trésorerie engendrée par les décalages existants entre la 

perception des recettes et la réalisation des dépenses.L’avantage de ces avances réside dans leur 

rémunération, elles sont accordées au Trésor non pas sur la base du taux pratiqué sur le marché 

monétaire, mais suivant une rémunération arrêtée conjointement par la banque centrale et le 

Ministre des Finances.  

3-1-2- les avances non conventionnelles  

L’article 45 bis de la Loi n°17-10 du 11 octobre 2017 complétant l’ordonnance n°03-11 du 26 août 

2003 relative à la monnaie et au crédit dispose : « Nonobstant toute disposition contraire, la Banque 

d’Algérie procède, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, à titre exceptionnel et durant 

une période de cinq (5) années, à l’achat directement auprès du Trésor, de titres émis par celui-ci, à 

l’effet de participer, notamment: 

 à la couverture des besoins de financement du Trésor ; 

 au financement de la dette publique interne ; 

  au financement du Fonds National d’Investissement (FNI)…». 

Elles résultent d’une convention passée entre le Trésor et laBanque d’Algérie.L’institution d’une 

convention s’explique par le caractère dangereux de ces avances qui vient de leur assimilation à une 

pure création monétaire susceptible d’engendrer des amplifications inflationnistes. 
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2-2-2- Fonctionnement du circuit  du Trésor  

Si le Trésor peut être considéré comme un ANFR (Agent Non Financier Résident) empruntant des 

ressources pour financer ses besoins de trésorerie, il peut aussi dans une certaine mesure être 

considéré comme une banque. D’ailleurs à l’instar des banques, il dispose lui-même d’un compte 

auprès de la Banque Centrale. Il gère aussi des comptes, c’est le cas notamment des Comptes 

Chèques Postaux (CCP) gérés par la poste à son profit. 

Du fait de cette gestion des dépôts à vue, il a donc en théorie le pouvoir de création monétaire 

même si à l’inverse des banques il ne peut accorder des crédits. En revanche, il peut créer de la 

monnaie selon une modalité différente : à chaque fois que le Trésor règle un créancier de l’Etat 

(fournisseur ou autre créancier), disposant d’un CCP, il le paie par un simple jeu d’écriture en 

créditant le compte de ce créancier chez lui. Il y a alors création de monnaie scripturale Trésor 

public, sans destruction d’une autre forme de monnaie et donc il y a augmentation de quantité de 

monnaie détenue par les ANFR. A l’inverse, à chaque fois qu’un ANFR titulaire d’un CCP effectue 

un paiement au profit du Trésor (ex : impôt) il y a destruction de monnaie scripturale Trésor public 

et baisse de la quantité détenue par les ANFR. 

2-2-3- Les limites du circuit du Trésor  

Si le circuit monétaire du Trésor était à ce point automatique, il n’y aurait plus d’impératif de 

trésorerie que le Trésor public puisse invoquer pour légitimer une émission d’emprunt, une création 

d’impôt ou de monnaie. En effet, il y a trois limites essentielles
12

 : 

 La premières est représentée par les fuites hors circuit provoquées par les opérations du Trésor, 

lorsque celles-ci sont réalisées en monnaie Banque Centrale ; 

 La seconde limite est constituée par le comportement du public : le fonctionnement du circuit 

intervient dans un domaine celui de la monnaie où la psychologie des foules joue un rôle 

primordial. Les décisions des détenteurs de la monnaie sont dictées par la confiance et la 

rentabilité essentiellement. 

 Le fonctionnement du circuit du Trésor ne peut enfin être totalement automatique, en raison de 

l’importance relative de la monnaie fiduciaire. La fermeture du circuit monétaire du Trésor ne 

pourra être assurée que si toutes les opérations des trois circuits étaient effectuées en monnaie 

scripturale.  

Enfin, la liquidité du Trésor est influencée non seulement par l’ampleur du déficit budgétaire, mais 

aussi par la nature de la monnaie de règlement. 

3- Le soutien de la Banque Centrale au Trésor public 

La banque centrale aide le Trésor public  grâce à deux types de concours : les concours directs et les 

concours indirects. 

3-1- Les concours directs 

                                                             
12

GHENOU. M, Op.Cit, p 72. 
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Du point de vue comptable, l’impasse est pour un exercice donné  l’excès des charges sur les 

ressources du Trésor. Son montant correspond donc au montant du découvert du Trésor, provoqué 

par l’exécution de la loi de finances. 

Du point de vue financier, l’impasse est l’estimation des ressources que l’on escompte trouver sur 

les marchés monétaire et financier pour couvrir les besoins de trésorerie. Étant admis qu’en cas de 

réalisation imparfaite des prévisions formulées, le recours à la Banque Centrale se révélerait 

nécessaire pour combler la différence
9
. 

Donc l’impasse est l’excédent des charges résultant des opérations définitives (budget général, 

comptes d’affectation spéciale) et temporaires (prêts et avance, etc.) prévues par la loi de finances 

sur les ressources évaluées par ce même document (recettes fiscales, produits divers, 

remboursement de prêts, à l’exclusion des emprunts et autres ressources de trésorerie qui ne 

figurent pas parmi les ressources de la loi de finances)
10

. 

Le mot « découvert » est employé souvent comme synonyme de l’impasse, il semble cependant 

possible de les distinguer en réservant le mot « impasse », qui implique un pari sur l’avenir, à la 

désignation de l’excédent de l’ensemble des charges sur l’ensemble des ressources prévues par la 

loi de finances, et en utilisant le mot « découvert » pour désigner l’excédent des charges 

effectivement supportées sur l’ensemble des ressources effectivement recouvrées. Le mot 

« déficit » est réservé pour désigner l’excédent des charges définitives sur les ressources 

définitives
11

.  

2-2- Le circuit du Trésor et ses limites dans le financement du déficit 

La théorie du circuit du Trésor est indispensable pour la compréhension des phénomènes 

monétaires et des problèmes de trésorerie. 

2-2-1- Notion de circuit monétaire du Trésor 

Le mécanisme du circuit  a été mis en évidence dès1938 par Pierre Wolf et permet au Trésor 

d’assurer la collecte automatique des liquidités. Autrement dit, les capitaux tournent indéfiniment 

dans les circuits de l’économie, ne quittant momentanément les caisses du Trésor que pour y 

revenir. Le circuit était donc un ensemble de mécanismes conduisant de nombreuses institutions à 

déposer au Trésor une partie, voire la totalité des ressources collectées. Les institutions concernées 

étaient appelées « les correspondants du Trésor ». 

L’organisation du système monétaire est fondée sur l’existence de deux autres circuits qui sont : 

 Le circuit Banque Centrale où les opérations mettent en circulation les billets, les monnaies 

divisionnaires et les dépôts à la Banque Centrale ; 

 Le circuit bancaire où circule la monnaie scripturale des banques. 

En effet, le fonctionnement du circuit du Trésor dépend étroitement des relations que celui-ci 

entretient avec les autres circuits du système monétaire. 

                                                             
9
BARRERE. A, économie financière, éditions DALLOZ, Paris, 1971, P : 628. 

10
 GAUDEMET. P. M et  MOLIGNIER. J, Op.Cit, P 236. 

11
 BOUVIER. M  et autres, Cp.Cit, P : 716. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1958_num_9_5_407327
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2-1-1- le déséquilibre infra-annuel de la trésorerie publique 

Le déficit du Trésor ne se définit pas uniquement par le déséquilibre budgétaire, mais aussi par les 

découverts temporaires dus au décalage dans le temps entre les recettes fiscales et les 

décaissements. Tandis que les dépenses se répartissent presque régulièrement sur l’année. Le 

recouvrement des recettes accuse une irrégularité inévitable. Ce qui rend la tâche du Trésor plus 

délicate. 

Le rythme d’exécution des opérations de caisse dépend d’un petit nombre de facteurs que l’on peut 

résumer comme suit
8
 : 

 Un certain nombre de contraintes légales, réglementaires ou contractuelles s’imposent aux 

ordonnateurs comme aux comptables. En matière de recettes, les dates d’exigibilité de l’impôt 

sont fixées par le code des impôts qui donne une certaine durée au contribuable pour s’acquitter 

de son dû fiscal. En revanche, les dépenses publiques ont des échéances fixes et se répartissent 

sur toute l’année et le Trésor ne possède aucun choix quant à leur délai de règlement ; 

 Les subventions allouées aux organismes publics et les avances aux collectivités locales sont 

effectuées à chaque début d’année et cela avant même que le Trésor encaisse ses produits 

fiscaux ; 

 Le caractère prévisionnel des recettes fiscales dépend aussi des facteurs économiques qui 

influent directement sur les ressources du Trésor alors que les dépenses publiques subissent 

moins le rythme de l’activité économique. 

2-1-2- Le déficit budgétaire  

Le principe de l’équilibre entre les dépenses et les recettes budgétaire a longtemps dominé les 

finances publiques. Ce principe reste valable au niveau des collectivités locales mais n’est plus 

appliqué aussi strictement au budget de l’Etat. Ce budget ne constitue en réalité qu’une partie de la 

loi de finances et l’équilibre budgétaire ne signifie pas pour autant que l’équilibre financier soit 

réalisé.C’est ainsi que l’on a été amené à distinguer deux notion : celle du déficit budgétaire et celle 

de l’impasse budgétaire (découvert budgétaire). 

 déficit budgétaire 

Le déficit budgétaire correspond à une insuffisance par rapport aux dépenses prévues dans le 

budget, résultant les soules opérations à caractère définitif imputées à un exercice budgétaire. 

Le déficit budgétaire se subdivise en deux soldes : 

 le solde primaire du déficit : est calculé par la différence entre les recettes définitives de 

l’État et les dépenses définitives de l’État sans tenir compte de la charge de la dette ; 

  le second solde qui représente le déficit global ou effectif : c’est le solde primaire plus les 

intérêts sur la dette. 

 L’impasse budgétaire (Le découvert budgétaire) 

                                                             
8
 GHENOU. M, les relations Trésor-Banque centrale (ALGERIE-MAROC), Mémoire de fin d’étude, IEDF, 1992, 

p : 68. 
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 C’est surtout le développement des chèques postaux, en effet, chaque comptable public doit 

posséder un compte de chèques qui lui permet d’obtenir les fonds nécessaire et d’y déposer les 

excédents de caisse. « la Poste est aujourd’hui un des auxiliaire les plus précieux du Trésor »
4
 ; 

 Le développement de la monnaie scripturale, qui permet la réalisation des opérations de recettes 

et de dépenses par un simple jeu d’écritures, à travers les règlements par chèque et par 

versement.  

Ces diverses raisons ont fait disparaître le problème du mouvement des fonds dans l’espace. En 

revanche, les responsables du Trésor se trouvent de plus en plus préoccupés par le problème du 

mouvement des fonds dans le temps. 

 Le mouvement des fonds dans le temps et le problème de trésorerie  

La rentrée des recettes et le paiement des dépenses ne coïncident pas nécessairement dans le temps. 

Or, le paiement des dépenses ne s’effectue pas en fonction et à concurrence des recettes réalisées 

mois par mois, voir au jour le jour. Les dépenses ne peuvent pas attendre, c’est tout le crédit de 

l’Etat qui est enjeu. A l’échéance d’une dépense,l’Etat ne peut pasrefuser le règlement au motif que 

les recettes nécessaires n’ont pas encore été encaissées. C’est ce problème d’ajustement constant 

dans le temps des recettes aux dépenses auquel doit encore faire face le Trésor qui est réglé par les 

opérations de mouvement de fonds
5
. 

Outre ces décalages saisonnier, il peut exister des décalages beaucoup plus durable entre le volume 

des dépenses et celui des recettes du budget de l’Etat, c’est le cas lorsque ce budget est exécuté en 

déficit, ici encore, l’équilibre financier est nécessaire. L’Etat devra emprunter pour couvrir cet écart 

durable
6
. Dans ce cadre, le problème est moins un problème de trésorerie proprement dite, même 

s’il peut compliquer ou aggraver à un moment donné la situation de cette dernière, qu’un problème 

de choix des instruments de financement, et de leur incidence sur le budget de l’Etat et sur 

l’ensemble des paramètres économiques et monétaires
7
. 

1-2-3- Attributions budgétaires 

Dans le cadre de l’exécution du budget, le Trésor contient un ensemble de services extérieurs 

relevant du Ministre des Finances, liées entre eux par un réseau des comptables. 

2- Le déficit du Trésor 

2-1- les composantes du déficit du Trésor 

Pour mieux cerner la notion de déficit du Trésor, on présente ses composants. 

                                                             
4
 GAUDEMET. P. M.  Et MOLIGNIER. J, Finances publique : Budget / Trésor, éditions MONTCHRESTIEN, 1992, 

P : 448. 

5
KOBTAN Mohamed, Le trésor public, op.cit., PP : 79-81. 

6
 TOULOUSE. J. B, et autres, Finances publique et politiques publiques, éditions ECONOMICA, 1987, P 279. 

7
 BOUVIER. M, et autres, Finances publiques, éditions L.G.D.J, 1996, P : 384. 
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Le Trésor public est tenu d’exécuter la loi de finances dans ses attributions, qui est défini par 

l’article 03 de la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative à la loi de finances. 

On ne peut donc appréhender la notion du Trésor qu’en s’éloignant des concepts juridiques et en 

adoptant une approche fonctionnelle.On peut à cet effet retenir la définition suivante : 

Le Trésor est l’ensemble des services de l’Etat.il exerce : 

 les opérations de recettes et de dépenses tout en veillant à l’équilibre de la trésorerie publique ;  

 des activités de gestion comptable, d’administration, de tutelle, de financement ou d’impulsion 

que la loi confie à l’Etat en matière économique et financière ; 

  la surveillance des grands équilibres monétaires et financiers nécessaires à la régularité de 

l’expansion économique. 

1-2- Les attributions du Trésor public  

Le Trésor est une institution originale par l’imbrication de ses fonctions financière, bancaire et 

budgétaire.Dans ce qui suit, nous allons présenter ces trois fonction. 

1-2-1- Attribution financière  

Le Trésor tient la caisse de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissementspublics à 

caractère administratif, il est chargé de l’exécution matérielle des opérations derecettes et de 

dépenses prévues par la loi de finances. Il assure le recouvrement et lerèglement de l’ensemble des 

ressources et des charges permanentes de l’Etat qu’il s’agissed’opérations à caractère définitif ou 

temporaire. 

Le Trésor dispose du réseau des comptables chargés du paiement des dépenses et du recouvrement 

des impôts directs et indirects et des droits de douane ainsi que de la caisse nationale d’épargne. Ces 

réseaux sont solidaires par une unité de caisse réalisée par le compte courant du Trésor à la Banque 

Centrale. 

L’activité financière du Trésor consiste à des interventions à long terme dans l’économie dont il va 

être la pièce maîtresse. Il en assurera, en effet, pour une large part, le financement et le 

développement conformément aux directives du plan, il joue le rôle d’emprunteur et préteur. 

1-2-2- Attribution bancaires (sous un angle monétaire) 

Pour permettre la régularité du paiement des dépenses publiques, le Trésor a pour mission 

permanente d’assurer en tout temps et sur toute l’étendue du territoire l’existence de disponibilités.  

 Le mouvement des fonds dans l’espace 

Leproblème de mouvement des fonds dans l’espace a perdu, presque toute importance aujourd’hui. 

Il a cessé d’inquiéter les responsables du Trésor pour diverses raisons : 

 Le mécanisme de centralisation des fonds qui se traduit par une unité de caisse, permet au 

Trésor d’assurer l’alimentation constante des comptables. En effet, les fonds étant centralisés 

dans une caisse unique, le Trésor pourra en assurer la gestion et la répartition adéquate malgré la 

dissimulation des postes comptables ; 

                                                                                                                                                                                                          
3
Manuel de contrôle des dépenses engagées, ministre des finances, Alger, 2007, P : 265. 
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Introduction : 

Le financement par l’emprunt des déficits publics et des besoins de financement liés à la gestion de 

la trésorerie de l’Etat est devenu une pratique ordinaire dans les économies modernes, on peut 

même dire qu’il est nécessaire notamment dans les pays en voie de développement. Ces pays sont 

caractérisés par une forte demande d’investissement et une rareté des sources de financement. A cet 

effet, le recours à la Banque Centrale paraît comme un procédé commode pourle financement du 

déficit public. 

En effet, il s’agit pour nous dans cet article, d’essayer de lever le voile sur la notion du Trésor 

public, son déficit et ses relations avec la Banque Centrale. 

Ce travail s’articulera autour de trois (03) parties : La première, permettra de définir l’une des 

instances les plus stratégiques au sein de l’Etat à savoir le Trésor public. Quant à la deuxième 

partie, elle sera essentiellement consacrée à l’analyse  du déficit du Trésor. Enfin, la troisième et 

dernière partie conduira à étudier les différents canaux de soutien de la Banque Centrale au Trésor 

public 

1- Notions du Trésor public  

1-1- Définition du Trésor public 

Le Trésor public est l’un des aspects les plus compliqués des finances publiques, son concept n’est 

pas très précis sur le plan juridique, il n’a pas de personnalité juridique distinguée ni de personnalité 

financière autonome, il ne possède qu’une personnalité comptable. 

Le Trésor public est défini par plusieurs auteurs, nous avons choisi les plus répandus : 

GilbertDEVAUX : « Il n’existe aucune définition du Trésor, si l’on se voulait se donner une, on 

pourrait dire qu’il est constitué par les services financiers de l’Etat solidairement liés par une unité 

de trésorerie ». 

Mohamed KOBTAN : « Le Trésor public est une institution non dotée de la personnalité morale 

qui regroupe l’ensemble des services financiers de l’Etat et des collectivités publiques liés entre eux 

par une unité de caisse et chargés d’exécuter le budget de l’Etat et de ses collectivités publiques 

ainsi que de régulariser l’économie par des interventions ponctuées »
1
. 

 

PAUL Jacques : La définition la plus précise donnée au Trésor est la suivante :« Le Trésor est un 

service de l’Etat qui assure le maintien des grands équilibres monétaires et financiers, et ce : 

 En effectuant les opérations de caisse, de banque et de comptabilité, nécessaires à la gestion des 

finances publiques ; 

 Et en exerçant des activités de tutelle, de financement et d’impulsion en matière économique et 

financière »
2
. 

Dans le manuel de contrôle des dépenses engagées de l’année 2007 : « le Trésor public est un 

service essentiel de l’Etat investi d’attributions financières, bancaires et budgétaires »
3
. 

                                                             
1
 Mohamed. KOBAN, Le trésor public, éditions  Office des Publications Universitaires, Alger, 1990, P : 5. 

2
 Jacques. P, Les circuits financiers, éditions DALLOZ, 1989, P: 105. 
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Résumé : 

Le Trésor public est une institution non dotée de la personnalité morale, il assure toutes les 

opérations financières de l’Etat. Ce présent papier nous permettra d’analyser la notion du Trésor 

public en s’appuyant sur ses fonctions. Ensuite, d’expliquer comment le Trésor public fait face aux 

différents besoins de financement de l’Etat. Enfin de présenter les aides financières accordées par 

la Banque Centrale au profit du Trésor public. 

Mots clés :Trésor public, Banque Centrale, besoin de financement. 

Abstract: 

 

The Treasury is an institution without legal personality, it ensures all the financial operations of the 

State. This paper examines the concept of the public treasury through its functions. He then 

explains how the public treasury can cope with the different funding needs of the state. Finally, he 

presents financial aid from the Central Bank for the benefit of the Treasury. 

Keywords: Public Treasury, Central Bank, need for financing. 

 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


