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ملخص البحث:
اهتم هذا البحث بإلقاء الضوء على موضوع امهية تطوير اسلوب املوازنة العامة للدولة (االنتقال اىل موازنة الربامج واالداء)
وفاعليتها يف ترشيد االنفاق العام ،ومن مث حتقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية املرسومة مسبقا .إذ اصبح من اولويات عملية
إصالح املالية العامة اليت تبنتها العديد من الدول كي تتمكن من اللحاق بتوجهات االقتصاد العاملي احلديث ،وذلك كوهنا االداة
اليت تسمح بإدارة جيد ة لإلنفاق العام وفقا جملموعة من املعايري اليت تقوم على الكفاءة والفاعلية واالقتصاد هبدف احلفاظ على
املال العام من كل اشكال التبذير واالسراف وحتد من الفساد بكل انواعه ،وتسمح يف نفس الوقت بضمان مردودية افضل للموارد
املالية والبشرية واملادية بصفة حتقق ترشيد االنفاق العام.
ان موازنة الربامج واالداء هبذا املفهوم ،هي اسلوب حديث يف ادارة شؤون املالية العامة يرتكز اساسا على النتائج بدال عن
الوسائل اليت كانت ترتكز عليه املوازنة التقليدية ،إذ شهدت العقود االخرية من القرن املاضي توجها اصالحيا عامليا واسعا لالنتقال
اىل هذا االسلوب نظرا ل توسع دور الدولة واحلاجة اىل ضبط انفاقها ،كما تسمح هذ املوازنة بتحسني ادارة املوارد العامة مبا يتالءم
مع حاجات اجملتمع املدين وتطلعاته .كما ان التحول اىل موازنة الربامج واالداء يقتضي تطوير وتوسيع مهام التدقيق والرقابة لتشمل
اىل جانب الرقابة املالية رقابة تقييم االداء ،إذ تساهم هذه االخرية يف االرتقاء بالعمل الرقايب الذي كان يهدف اىل رقابة شرعية
النفقة اىل هدف تقييم تكلفتها من حيث االقتصاد والكفاءة والفاعلية.
ويف اجلزائر فقد متيزت سياسة االنفاق العام يف العشرية االوىل من االلفية اجلديدة بزيادة كبرية يف حجم االنفاق العام،
ويرجع ذلك اىل التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت شهدهتا اجلزائر خالل هذه الفرتة .وقد صاحب هذه الزيادة
الكبرية يف االنفاق زيادة مظاهر التبذير واالسراف واختالس املال العام وسوء تسيريه إدارته .االمر الذي استدعى ضرورة الرشادة
يف االن فاق ،إذ قررت السلطات العامة يف الدولة ضرورة التحول التدرجيي من النظام التقليدي يف إعداد املوازنة إىل نظام موازنة
الربامج القائمة على حتقيق النتائج مبا يساعد على تطبيق منط لإلنفاق العام يتفق وحتقيق أفضل النتائج املرجوة من املوارد املتاحة.
ومن خالل هذا البحث مت التوصل اىل استنتاجات عديدة كان امهها ان عملية اصالح املالية العامة يف اجلزائر جاء
كحتمية فرضتها التطورات االقتصادية واملالية عموما واملوازنة العامة بشكل خاص ،وذلك هبدف تصحيح االختالالت املالية
والتخفيض من عجز املوازنة العامة املستمر ،والعمل على ترشيد االنفاق العام بأكثر كفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف اجملتمع .كما
توصل البحث اىل جمموعة من املقرتحات من امهها جعل االنفاق العام يف املوازنة مقتصر على النفقة الفعالة اليت ترتبط باألهداف
كما ونوعا وتقاس نتائجها مبعايري الكفاءة واالداء ،باإلضافة اىل تطوير االدارة الضريبية واالداء الضرييب.
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مقدمة:
ب رزت باهتمام متزايد خالل السنوات األخرية ظاهرة زيادة حجم دور احلكومة يف النشاط االقتصادي ،وسياسات
اإلصالح االقتصادي واملايل والتصحيح اهليكلي واليت تستهدف بشكل أساسي تقليل هذا الدور ،وجاءت خلفية ذلك االهتمام
بنظر للعالقة الوثيقة حلجم الدولة يف النشاط االقتصادي يف البلدان النامية مبستويات اإلنفاق العام وتطوره .اذ تتميز مجيع هذه
الدول على اختالف نظمها وظروفها باجتاه النفقات العامة إىل التزايد والتنوع ،وهذا يف ظل الشح املتزايد يف املوارد.
ويف ظل قصور الطاقة التمويلية باتت الدول النامية تعاين من عجز مستمر يف موازناهتا العامة ،ومن مث بروز االجتاه حنو
ختفيض اإلنفاق العام ،إال أننا نالحظ أن تزايد اإلنفاق العام كثريا ما يكون مرتبطا بالسياسة املالية اهلادفة إىل حتقيق أهداف
اجملتمع ،وخاصة هديف التنمية االقتصادية وعدالة توزيع الدخول ،حبيث يؤدي ختفيض اإلنفاق العام إىل تدهور معدالت التنمية
االقتصادية وتزايد التفاوت يف توزيع الدخول.
فالظروف االقتصادية واالجتماعية يف العديد من الدول النامية ال تزال غري مؤهلة إلفساح اجملال للقطاع اخلاص ملمارسة
دورا يعتد به يف مسار عملية التنمية ،بل أن جتارب العديد من الدول النامية يف هذا اجملال قد باءت بالفشل ،حيث عاودت هذه
الدول الرغبة يف املزيد من التدخل احلكومي ملا عانته من مشكالت اقتصادية واجتماعية نتيجة التطبيق غري الرشيد آلليات قوى
السوق .كذلك أن تزايد اإلنفاق العام يرجع إىل العديد من املتغريات الوطنية والعاملية اليت يصعب التحكم فيها أو جتنبها ،وتتمثل
أهم هذه العوامل يف اضطالع احلكومات باجلانب األكرب من مسؤوليات عمليات التنمية االقتصادية ،وسياسات التوظيف
واألجور يف الدولة والقطاع العام العتبارات سياسية واجتماعية ،وكذا اإلنفاق العسكري بسبب التوترات اإلقليمية ،وختفيض العملة
الوطنية كأحد الشروط اليت يفرضها صندوق النقد الدويل... ،اخل.
ومن هنا تربز أمهية ترشيد اإلنفاق العام باعتباره السبيل الوحيد للدول النامية ،من أجل جتنب اآلثار السلبية املصاحبة
حملاوالت عالج عجز املوازنة العامة من خالل فرض املزيد من الضرائب واللجوء إىل القروض العامة بأنواعها أو من خالل ختفيض
اإلنفاق العام ،وكذا من أجل زيادة مسامهة الدولة يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية .اذ تعد املوازنة العامة أحد أدوات
السياسة املالية اليت ميكن أن تساعد احلكومة على تنفيذ سياستها االقتصادية واالجتماعية.
وقد شهدت اجتاهات املوازنة العامة للدولة اليت نعرفها يف العصر احلايل تطورا مهما وواضحا اختذ اجتاهات عديدة ،ويرجع
ذلك ألسباب عديدة ،منها التغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجيات الكثرية اليت حدثت يف العصر احلديث ،وكذلك
التساع الدور الذي أصبحت تلعبه الدولة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية.
واجلزائر كغريها من هذه الدول أجرت العديد من اإلصالحات على اقتصادها ،وهذا لضمان انتقال سليم من اقتصاد
موجه إىل اقتصاد مفتوح وتنافسي ،وكذا من أجل حتكم أفضل يف التوازنات االقتصادية الكربى ،وترشيد وعقلنة اإلنفاق العام يف
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كل اجملاالت .و من بني أهم احملاور األساسية إلصالح القطاع املايل جند عصرنة نظام تسيري النفقات العامة ،وهذا من خالل
تطوير وعصرنة اسلوب املوازنة العامة بغية تعزيز وضبط الوظائف األساسية لتسيري النفقات العامة ،ووضع سياسات اقتصادية
جديدة.
لذلك فإن أسلوب إعداد املوازنة احلايل يف اجلزائر املعتمدة على ميزانية البنود واالعتمادات مل يعد يساعد على إجراء
تقديرات سليمة لإليرادات والنفقات على أساس التكلفة والعائد ،وعلى أساس دراسة اخليارات املتاحة ،كما ال تساعد على
التحليل االقتصادي ملعامالت احلكومة وال تشتمل على معايري لقياس كفاءة اإلنفاق العام ،وهو أمر على جانب كبري من األمهية،
ألن أحد أسباب ا لزيادة يف العجز هو اخنفاض كفاءة اإلنفاق العام .ويف إطار اإلصالح املايل الذي سلكته اجلزائر من خالل
مشروع عصرنة نظام تسيري النفقات العمومية ،فإنه سيتم االنتقال من موازنة البنود واالعتمادات إىل موازنة الربامج القائمة على
حتقيق.
(-)1مشكلة البحث:
تستوجب عملية ترشيد اإلنفاق العام العمل على حتقيق الفاعلية يف ختصيص املوارد وكفاءة استخدامها داخل قطاعات
الدولة مبا يضمن تعظيم رفاهية اجملتمع من خالل إشباع احلاجات العامة الضرورية والالزمة ،وألن اجلزائر تعتمد بدرجة كبرية على
اإلنفاق العام يف حتقيق أهداف اجملتمع ،فقد قررت السلطات العامة يف الدولة ضرورة التحول التدرجيي من النظام التقليدي يف
إعداد املوازنة إىل نظام موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج مبا يساعد على تطبيق منط لإلنفاق العام يتفق وسياسات احلكومة
أو يتفق وحتقيق أفضل النتائج املرجوة من املوارد املتاحة.

(-)2أهمية البحث:
تتجلى أمهية هذا البحث يف كون أن أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت تتبنها الدولة من خالل براجمها
االقتصادية واالجتماعية قصد حتقيق النتائج املنتظرة منها ،تتوقف على جمموعة السياسات والوسائل اليت تتفاوت فيما بينها ،وأمهها
السياسة املا لية وفق النظرة االقتصادية احلديثة .وباعتبار موازنة الدولة أداة من أدوات السياسة املالية ،فهي مل تعد هتدف إىل حتقيق
جمرد التوازن احملاسيب فقط ،بل أصبحت هتدف إىل حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي ،إذ أصبحت املوازنة العامة حتتل أمهية
كبرية يف الوقت املعاصر ،فهي تستخدم كعامل ثبات واستقرار ،كما أهنا أداة فعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية وتشجيع
االستثمار.
وميثل عدم ترشيد االنفاق العام أحد أهم األسباب اليت تؤدي إىل تفاقم عجز املوازنة العامة ،مبا يرتتب عليه من استنزاف
املوارد العامة دون حتقيق اهلدف املطلوب أو حت قيقه بتكلفة مرتفعة نتيجة عدم حساب التكلفة والعائد ألوجه اإلنفاق املطلوبة،
وكذا عدم دراسة البدائل املتاحة لتحقيق األهداف املخطط هلا ،خاصة يف ظل تطبيق الدولة ألسلوب موازنة البنود التقليدية واليت
تعاين كثريا من أوجه القصور.
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هذا و تعاين اجلزائر عجزا متزايدا يف موازناهتا العامة ،وذلك بسبب اخنفاض ايرادات املوارد العادية واعتمادها على
االيرادات النفطية غري املستقرة اليت تتأثر بشكل كبري باخنفاض اسعار النفط ،والزيادة املستمرة يف اإلنفاق العام ملواجهة الزيادة
السكانية ولتلبية احتياجات املواطنني التعليمية والصحية وخدمات الطرق واملرافق العمومية ودعم السلع األساسية حملدودي الدخل،
األمر الذي يتطلب حتسني نظم إدارة اإلنفاق العام .إذ تسعى اجلزائر حنو حتقيق ترشيد يف إنفاقها العام مبا ينطوي عليه من إصالح
ألنظمتها املالية ،ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماهتا املالية عن طريق تطوير أسلوب إدارة املوازنة العامة للدولة اليت تعد أحد
األليات اليت تساعد باإلضافة إىل السياسات املالية األخرى على تطبيق منط إنفاق يتفق وحتقيق النتائج املرجوة من املوارد املتاحة.
(-)3أهداف البحث:
يرمي هذا البحث إىل جمموعة من األهداف ،منها:
 -1إبراز اجلوانب املختلفة املرتبطة باإلنفاق العام ،وأمهيته باعتباره الوسيلة اليت تستخدمها الدولة يف حتقيق الدور الذي تقوم به يف
امليادين املختلفة؛
 -2مفهوم ترشيد االنفاق العام وشروطه وتطور أساليبه يف الفكر املايل وعالقته باالستخدام الرشيد ملوارد اجملتمع ككل ،و بيان
احلاجة إىل ختطيط النفقات العامة والتنبؤ هبا؛
 -3ابر ر رراز امهي ر ررة االنتق ر ررال اىل موازن ر ررة ال ر ر رربامج واالداء باعتباره ر ررا االس ر ررلوب االمث ر ررل ال ر ررذي ي ر ررتم عل ر ررى اساس ر رره ختص ر رريص امل ر ر روارد
العامة لتنفيذ برامج ذات اهداف حمددة مع اخضاعها ملعايري قياس الكفاءة والفاعلية؛
 -4دراسر ررة اس ر ررلوب اع ر ررداد املوازنر ررة العام ر ررة يف اجلزائ ر ررر ،مر ررع تس ر ررليط الض ر رروء علر ررى االنف ر رراق الع ر ررام وتطر رروره يف اجلزائ ر ررر و مص ر ررادر
متويله والعجز املستمر الذي تشهده املوازنة العامة؛
 -5دراسة مشروع عصرنة أسلوب إدارة املوازنة العامة يف اجلزائر عن طريق االنتقال من النظام التقليدي يف إعداد املوازنة إىل نظام
موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج كأهم أسلوب لرتشيد اإلنفاق العام.
( -)4فرضيات البحث:
لكي نويف بالغرض ملعاجلة هذا البحث نعتمد أساسا على الفرضيات التالية:
 إن تطور الدور الوظيفي للدولة يتوقف على االعتماد على سياسة االنفاق العام يف حتقيق االهداف االقتصادية واالجتماعيةللمجتمع؛
 ان عدم ترشيد االنفاق العام أحد أهم األسباب اليت تؤدي إىل تفاقم عجز املوازنة العامة ،خاصة يف ظل تطبيق أسلوب موازنةالبنود التقليدية واليت تعاين كثريا من أوجه القصور.
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 إن ترشيد اإلنفاق العام عن طريق تطوير أسلوب إدارة املوازن ة العامة للدولة ،يعترب كأفضل األساليب ملواجهة العجز غرياملرغوب يف املوازنة العامة للدولة دون اإلخالل بالدور الوظيفي للدولة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 إن تطوير أسلوب إدارة إعداد املوازنة العامة يف اجلزائر يعترب من أفضل املناهج لتحقيق فعالية وكفاءة استخدام املوارد العامةاملتاحة.
( -)5منهجية البحث:
قصد اإلحاطة مبختلف جوانب البحث واختبار صحة الفرضيات ،اعتمدنا على املنهج الوصفي لتحديد املفاهيم األساسية
املتعلقة باإلنفاق العام واملوازنة العامة وترشيد اإلنفاق العام .كما اعتمدنا على املنهج التحليلي لتحليل البيانات اليت تتوفر عن
البحث ،باالعتماد على البيانات الرقمية الرمسية الصادرة عن وزارة املالية.
( -)6هيكلة البحث:
تبعا لألهداف املتوخاة من البحث مت تقسيم البحث اىل فصلني مت هيكلتهما على النحو التايل:
يستعرض الفصل االول ترشيد االنفاق العام و توازن املوازنة العامة للدولة بالرتكيز اوال على اإلنفاق العام ،الذي يعترب أحد
أهم مظاهر تدخل الدول يف النشاط االقتصادي ،مث حتديد مفهوم ترشيد االنفاق العام وتبني تطور أساليبه يف الفكر املايل،
والشروط الضرورية اليت يتطلبها ،وكذا اىل حتديد عالقته باالستخدام الرشيد ملوارد اجملتمع ككل واحلاجة إىل ختطيط النفقات العامة
والتنبؤ هبا ،وختما هلذا الفصل توضيح امهية موازنة الربامج واالداء كأحد اهم االساليب احلديثة للموازنة العامة يف ترشيد االنفاق
العام.
ويتناول الفصل الثاين بالتحليل والدراسة مدى فاعلية االنفاق العام يف اجلزائر ابتداء بالتعرف على نظام املوازنة العامة و
شرح املراحل الرئيسية اليت متر هبا .مث دراسة تطور املوازنة العامة للفرتة املمتدة من سنة 1996اىل غاية سنة  ،2010وهذا من
خالل دراسة تطور النفقات العامة ،وتطور االيرادات العامة ،وتطور توازن املوازنة العامة والوقوف على العجز الذي عرفته خالل
هذه الفرتة .وأخريا التطرق اىل مشروع عصرنة اسلوب املوازنة العامة الذي يهدف اىل تصحيح االختالالت املالية والتخفيض من
العجز املستمر.
واخريا تقدم اخلامتة عرضنا ألهم االستنتاجات والتوصيات املتواصل اليها من هذا البحث ،وذلك بعد اختبار صحة
الفرضيات.
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الفصل االول:
ترشيد االنفاق العام و توازن الموازنة العامة للدولة
تمهيد:
تستدعي كثرة األهداف اليت تسطرها الدولة احلديثة القيام بالتحضري اجليد للسياسات واالختيارات الدقيقة والرشيدة
لوسائل حتقيق هذه األهداف .وحبكم أن اإلنفاق العام يكتسي أمهية كبرية يف السياسية املالية للدولة وجب على الدولة ترشيد
إنفاقها باستخدامها إليراداهتا على أحسن وجه ممكن واحليلولة دون إسرافها أو تبذيرها مبا ميكنها من مواجهة العجز غري املرغوب
يف موازنة الدولة دون اإلخالل بالدور الوظيفي للدولة يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واستقرار االقتصاد الكلي وعدالة توزيع
الدخول.
وهبذا ،فإن ترشيد اإلنفاق العام يف الدولة يعمل على حسن ختصيص املوارد املتاحة ،مبا يضمن هلا التحكم يف عجز
املوازنة العامة دون املساس باألهداف االقتصادية واالجتماعية اليت تسعى املوازنة العامة للدولة لتحقيقها ،ذلك أن تطور نظام
املوازنة احلديثة يف كل إجراءاته وأساليبه واكب منو احلكومات الدميقراطية املسؤولة ،كما أن تطور أهداف املوازنة أصبح جزءا ال
يتجزأ من التطور االقتصادي للدول .من هنا طرحت فكرة االنتقال اىل اسلوب جديد يف اعداد املوازنة ،واملتمثل يف موازنة الربامج
واالداء.
ويف هذا الفصل نريد تسليط الضوء أوال على االنفاق العام كأحد مكونات املوازنة العامة ،مث ي نتناول يف احملور الثاين
ترشيد اإلنفاق العام مبا يؤدي إليه من فعالية وكفاءة يف ختصيص املوارد املالية املتاحة ،مث نتحول يف احملور األخري لدراسة امهية
تطوير اسلوب اعداد املوازنة العامة يف ترشيد االنفاق العام.
اوال :اإلنفاق العام في الدولة الحديثة

يعترب اإلنفاق العام أداة مهمة من األدوات الرئيسية للدولة .اذ يعكس لدرجة كبرية فعالية احلكومة ،ومدى تأثريها يف
النشاط االقتصادي ،ومن مث حتقيق أهداف اجملتمع وإشباع احلاجات العامة ،وتعود أمهية اإلنفاق باعتباره الوسيلة اليت تستخدمها
الدولة يف حتقيق الدور الذي تقوم به يف امليادين املختلفة ،مبعىن أن اإلنفاق العام يرسم حدود نشاط الدولة االقتصادي
واالجتماعي ،لذلك فهو يتسع عندما يزداد دور الدولة يف النشاط االقتصادي ويضيق عندما ينحصر هذا الدور .وقد ازداد حجم
االنفاق العام مع تطور دور الدولة من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة ،حىت أصبحت هذه الزيادة املستمرة تعرف بظاهرة منو
اإلنفاق العام .وتعترب هذه الظاهرة من السمات املميزة للمالية العامة يف هذا العصر.
و يتطلب األمر لدراسة االنفاق العام وباألحرى النفقات العامة أن نتعرف على ماهيتها  ،والصور املتعددة هلا والتقسيمات
املختلفة اليت تتخذها ،والعوامل احملددة النفاق وظاهرة تزايد النفقات العامة واسباهبا.
( -)1تعريف النفقات العامة:

تعرف النفقة العامة على أهنا " مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد إشباع حاجات عامة " .1كما ان النفقة
العامة هبذا التعريف تشتمل على عناصر ثالثة أساسية تعترب يف نفس الوقت صفات مميزة هلا عن غريها ،وهي:

1

- Louis trotatabaz , jean – marie cotèrent avec la collaboration de Michel la Flandre – droit budgétaire et
comptabilité publique , 5eedition ,1995 , Dalloz, p 241 .
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 النفقة العامة قيمة نقدية:النفقات العامة حتتم استعمال مبلغ نقدي تدفعه الدولة أو هيئاهتا العامة للحصول على ما حتتاجه من سلع وخدمات
الزمة لتسيري املرافق العامة ،ومثنا لرؤوس األموال اإلنتاجية اليت حتتاجها للقيام باملشروعات االستثمارية اليت تتوالها ،ومنح
املساعدات واإلعانات املختلفة من اقتصادية واجتماعية وثقافية وغريها.1

 -صدور النفقة من شخص عام:

يشرتط يف النفقة العامة ،أن تصدر من شخص معنوي وإداري والذي هو إحدى اهليئات العامة اليت تتمتع بشخصية
معنوية وذمة مالية ومتتلك الصفة اآلمرة والسيادية .2اذ أن صفة العمومية ،تعين ضرورة صدور النفقة من هيئة عامة ( الدولة
وهيئاهتا العامة ) لكي تأخذ الصفة الرمسية والعمومية .وال تعد نفقة عامة مجيع املبالغ اليت يصرفها األفراد واجلامعات بصفتهم
الشخصية حىت ولو كانت هذه النفقات موجهة إلشباع حاجات عامة النتفاء شرط العمومية ،مثل تقدمي شخص ما مسكنه
اخلاص الستخدامه كمدرسة أو مستشف ى ،فينطبق على هذه احلالة إشباع حاجة عامة عن طريق هيئة غري عامة لذلك ال تدخل
ضمن تصنيف النفقات العامة.3
 -اشباع حاجة أو منفعة عامة:

ال يكفي حتقق العنصرين السابقني ومها نقدية اإلنفاق وصفة القائم باإلنفاق ،بل جيب إضافة إىل ذلك أن يؤدي اإلنفاق
العام إىل حتقيق منفعة عامة ،إي حتقيق نفع عام أو إشباع حاجة عامة ،ويعين ذلك أن مربر النفقة العامة وجود حاجات عامة
تتوىل الدولة إشباعها نيابة عن األفراد . 4فال جيوز أن يكون اإلنفاق العام لتلبية مصاحل شخص بعينه ،بل األصل يف النفقة العامة
أن ختدم الصاحل العام ،مثل احملافظة على األمن الداخلي أو محاية حدود الدولة من أي عدوان خارجي أو تعجيل التنمية
االقتصادية.5
( -)2صور النفقات العامة:
تتخذ النفقات العامة صور متعددة وخمتلفة من أمهها:
( -)1-2األجور والرواتب والمدفوعات التقاعدية:

وهي مبالغ تدفعها الدولة للعاملني يف أجهزهتا على شكل رواتب مقابل حصوهلا على خدماهتم احلالية (اآلنية) والسابقة (
املتقاعدين ) .6
( -)2-2القيام بمقتنيات الدولة و تنفيذ األشغال:

ومتثل أمثان األدوات واآلالت اليت تقوم الدولة باقتنائها أو ختصيصها إلشباع احلاجات العامة ،أما تنفيذ األشغال العامة
فتكون عن طريق املقاولني واملؤسسات املتخصصة بعد اإلعالن عن املناقصات بشروط معينة ويقدم الراغبون بتنفيذها عروضهم
وعطاء اهتم للتعاقد على األشغال العامة .7
 -1نوزاد عبد الرمحان اهلييت و منجد عبد اللطيف اخلشايل ،المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة ،دار املناهج للنشر والتوزيع عمان ،الطبعة األوىل  ،2006ص . 33
- Duverger Maurice , finances publiques ,édition, p.u.f ,1956 , p 4

 -3نوزاد عبد الرمحان اهلييت و منجد عبد اللطيف اخلشايل ،مرجع سابق ،ص . 34

 -4عادل فليح العلي ،المالية العامة والتشريع المالي ضريبي ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوىل  ،2003ص .52
 -5طارق احلاج ،المالية العامة ،دار صفاء ،عمان ،الطبعة األوىل  ،1999ص . 123

 -6أعاد محود القيسي ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،دار الثقافة ،عمان ،2000 ،ص .40

 -7حممد طاقة و هدى العزاوي ،اقتصاديات المالية العامة ،دار املسرية  ،عمان ،الطبعة األوىل  ،2007ص . 50
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(-)3-2االعانات و المساعدات:
تعترب املنح واإلعانات نوعا من اإلنفاق تقرر الدولة دفعه إىل فئات اجتماعية معينة أو هيئات عامة أو مؤسسات خاصة
دون احلصول على مقابل وتقسم التحويالت إىل:1

(أ) -االعانات الداخلية:

وهي مبالغ نقدية تقدمها الدولة إىل اهليئات العامة احمللية ملساعدهتا على القيام بواجباهتا ،أو لتغطية العجز املايل يف
موازنتها... ،اخل ،ومن أشكال هذه اإلعانات:
 االعانات االقتصادية :وهي املبالغ اليت تدفعها الدولة إىل بعض املشروعات األساسية وذلك تشجيعا للصناعات الوطنية ودعمموقفها ملواجهة منافسة الصناعات األجنبية أو ختفيض سعر البيع للمستهلك أو لتوطني الصناعات يف منطقة معينة أو تشجيع
نشاط معني.
 االعانات االجتماعية  :وهي مبالغ تقدمها الدولة إىل املنظمات واهليئات واألفراد لغرض حتقيق أغراض اجتماعية مثل اإلعاناتاملخصصة للعاطلني عن العمل ،ورعاية دور العجزة واألحداث...اخل.

(ب) -المنح و اإلعانات الدولية:

وتتخذ اإلعانات املمنوحة للعامل اخلارجي أشكاال متعددة ،كأن تكون مرتبطة مبشروع معني ،مثل أن تكون اإلعانة
خمصصة ملساعدة الدول أكثر فقرا ،وتكون اإلعانة اخلارجية مشروطة أو غري مشروطة مثل اإلعانات املقدمة إىل الدول الصديقة أو
الشقيقة.
( -)4-2أقساط الدين العام و فوائده:

القروض العامة عبء ثقيل على املوازنة العامة للدولة ملا ينجر عنها من حتميلها قيمة الفوائد السنوية وتسديد املبلغ األصلي
املقرتض يف هناية الفرتة الزمنية احملددة يف شروط إصدار القرض العام ،ومن األمهية مبكان أن تعمل الدولة على التخلص ما أمكن
من عبء ديوهنا أيا كان نوع هذه القروض وأجاهلا.2
( -)3التقسيمات المختلفة للنفقات العامة:
إن تطور الدولة ومهامها أدى إىل تنوع النفقات العامة ،وأن البحث يف تقسيم النفقات العامة يعين دراسة النفقات من
حيث تركيبها ،مضموهنا وطبيعتها ،وأن كل دولة أخذت بالتقسيمات اليت تتالءم وظروفها ودرجة تطورها االقتصادي واالجتماعي،
لذلك جند االقتصاديني واملاليني وضعوا عدت تقسيمات للنفقات العامة ،منها:
( -)1-3التقسيمات العلمية النظرية للنفقات العامة:

إن التقسيم العلمي للنفقات العامة ضرورة ملحة لكل من يهتم مبالية الدولة وصوال ملعرفة التفصيالت اجلزئية ،ويندرج حتت
هذا التقسيم أكثر من نوع للنفقات العامة ،فنجد :3

 -1حممد طاقة وهدى العزاوي ،مرجع سابق ،ص .51
 -2نفس املرجع  ،ص . 51
 -3نفس املرجع ،ص. 55- 53
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(أ) -النفقات العادية والنفقات غير العادية:
إن املختصني يف االقتصاد واملالية الكالسيكية قسموا النفقات العامة إىل عادية وغري عادية .اذ يقصد بالنفقات العادية
هي اليت تتكرر سنويا وبصورة دورية منظمة ،مثل رواتب املوظفني والنفقات اإلدارية الالزمة لسري اإلدارة العامة مثل نفقات صيانة
الطرق ،نفقات اإلدارة والعدالة ،اما النفقات غري العادية فهي اليت ال تتسم باالنتظام والدورية ،أي ال تتجدد كل سنة كنفقات
اإلنشاءات ونفقات احلروب وبناء السدود واجلسور ،وغريها.
إن هذا التقسيم مل يعد يتالءم مع املفهوم احلديث للملية العامة ،فالنفقات اليت ينظر إليها كوهنا غري عادية أصبحت من
النفقات املهمة والعادية واليت تتكرر سنويا ،حىت اإلنشاءات الكبرية قد ال تتكرر سنويا بذاهتا ولكن تتكرر بنوعها ،كما أن التكرار
السنوي مل يعد أمرا هاما وخاصة بعد أن أصبحت اخلطط االقتصادية توضع لعدة سنوات ،ومبا أن التطور احلديث يف املالية العامة
املعاصرة مسح باللجوء إىل أي مصدر للتمويل إذا كان الوضع االقتصادي يسمح بذلك.

(ب) -النفقات اإلدارية والنفقات الرأسمالية:

إن هذا التقسيم احلديث هو امتداد للتقسيم القدمي ( نفقات عادية وغري عادية) ،فالنفقات اإلدارية هي تلك النفقات
الالزمة لسري اإلدارات العامة للدولة كرواتب املوظفني وتكلفة الصيانة ونفقات اإلدارات الالزمة لتسيري النشاط احلكومي...اخل.
أما النفقات الرأمسالية فهي تلك اليت تتعلق بالثروة الوطنية والرأمسال الوطين مثل نفقات التعمري والتجهيز ،وهذه النفقات
وإن كانت تتصل باملفهوم القدمي ( النفقات العادية ) ولكنها مل تعد تعترب نفقات استثنائية وغري طبيعية ،والنفقات االستثنائية يف
الوقت احلاضر هي تلك اليت تتعلق باحلروب والفيضانات الزالزل وغريها.
(ت) -النفقات الفعلية ( الحقيقية ) والنفقات التحولية ( نفقات إعادة التوزيع ):

ان ا لنفقات الفعلية هي اليت تنفقها الدولة من أجل احلصول على السلع واخلدمات الالزمة لتسيري املصاحل العامة ،مثل:
رواتب املوظفني ومستخدمي الدولة واقتناء األجهزة والفوائد اليت تدفعها على القروض.
أما النفقات التحويلية ( الناقلة ) هي اليت تنفقها الدولة دون مقابل ،أي دون احلصول على أية سلعة أو خدمة ،وكل ما
حتتاجه الدولة من هذه النفقات هو إعادة توزيع الدخل والثروة حبيث تأخذ املال من البعض لتوزعه على البعض األخر دون مقابل
وتشمل مثل هذه النفقات اإلعانات مبختلف أنواعها :املساعدات االجتماعية املختلفة ،الضمان االجتماعي ،التأمني ضد
الشيخوخة والبطالة ،املساعدات االقتصادية على اختالفها... ،اخل.

( -)2-3التقسيمات العملية الوضعية للنفقات العامة:

من الناحية العملية ختتلف الدول يف األسلوب الذي تتبعه لتقسيم النفقات العامة فكل دولة تستخدم التقسيم الوضعي
الذي يتالءم مع ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملالية ،وندرج حتت هذا التقسيم:

(أ) -التقسيم اإلداري للنفقات:

يقوم التقسيم اإلداري على أساس اجلهة اإلدارية اليت تقوم باإلنفاق ،وعلى أساس الوظائف الرئيسية اليت تقوم هبا تلك
اجلهة ، 1ووفقا هلذا التقسيم يتم تصنيف النفقات العامة تبعا للوحدات اإلدارية اليت تباشر النشاط احلكومي (رئاسة اجلمهورية،
الوزارات واملصاحل املختلفة ) وهذا التقسيم معروف منذ زمن بعيد نظرا ملنطق الذي يتسم به وضرورتيه .فمن الطبيعي أن يهتم
معدو املوازنة بتقسيم النفقات العامة على أجهزة الدولة املختلفة ،حبيث يتحدد لكل منها جزءا معينا من املوارد العامة تستطيع
1

- Duverger .m ,op . cit , p 7
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على ضوئه أن ترسم سياستها االتفاقية ،وفضال عن ذلك فإن هذا التقسيم يتيح للمطلع على املوازنة تبني اجتاهات السياسة
احلكومية عن طريق دراسة حجم النفقات املخصص لكل مصلحة من مصاحل الدولة وإجراء املقارنات املناسبة يف هذا اخلصوص.
وقد كان التقسيم اإلداري مقبوال بصفة عامة عندما كان حجم اإلنفاق العام ضئيال وكان اجلهاز اإلداري للدولة حمدودا،
إال أنه مع تطور بنيان هذا اجلهاز واتساع نطاقه ،أصبح هذا التقسيم يثري بعض املشاكل الفنية ،إذ أصبح توزيع اإلنفاق يتم اآلن
على مراحل متعددة حبيث خيصص مبلغ إمجايل لكل جهاز من أجهزة الدولة الرئيسية مث يتوىل هذا اجلهاز بدوره تقسيم نفقاته على
اهليئات التابعة له واليت قد حتتاج بدورها لتقسيم نفقاهتا على خمتلف املشروعات اليت هتيمن عليها ،ويزداد األمر صعوبة أن اجلهاز
اإلداري للدولة يتعرض عادة للتغريات من سنة ألخرى حبيث تتغري تبعية بعض اهليئات واملشروعات من جهاز ألخر من األجهزة
العامة مما يرتتب عليه صعوبة متابعة تطور حجم اإلنفاق العام املخصص ملختلف مصاحل الدولة .وبالرغم من هذه االنتقادات فإن
التقسيم اإلداري مازال حمتفظا بأمهيته حبيث حترص كل الدول على تصنيف نفقاهتا طبقا له نظرا لضرورته.1
(ب) -التقسيم الوظيفي للنفقات:
نظرا ملا يكتنفه التقسيم اإلداري من نقائص ،فإن بعض الدول ال تكتفي بتقسيم النفقات على أساسه فقط ،وإمنا تلحق
به تقسيما أخر وظيفيا يتم فيه تصنيف النف قات العامة وفقا ملوضوعها ،وطبقا لذلك فإنه يتم أوال تقسيم النفقات إداريا مث يتبع
ذلك تقسيما للسلعة أو اخلدمة موضوع اإلنفاق حبيث يتيسر جتميع كل جمموعة متشاهبة من النفقات يف بنود موحدة .2وترجع
فكرة التقسيم الوظيفي إىل جلنة "هوفر" املشكلة يف سنة  1947يف الواليات املتحدة األمريكية ،هذه اللجنة اقرتحت تقسيما
جديدا لبنود املوازنة العامة وكذلك اقرتحت إجراء إصالحات على مجيع املصاحل واألجهزة التنفيذية .3
ووفقا هلذا التقسيم تصنف النفقات العامة طبقا للوظائف واخلدمات اليت تضطلع هبا الدولة يف خمتلف اجملاالت ،وعلى
ضوء ذلك فإنه يتم تبويب النفقات العامة يف جمموعات متجانسة حبيث ختصص كل جمموعة لوظيفة معينة من هذه الوظائف،
فيمكن مثال تقسيم النفقات العامة على وظائف الدفاع والشئون اخلارجية واألمن الداخلي والعدالة والثقافة والتعليم والصحة
والشؤون االجتماعية والشئون االقتصادية.4
(ت) -التقسيم االقتصادي للنفقات:
يهدف التصنيف االقتصادي للنفقات العامة لتبويب عمليات الدولة حبسب طبيعتها االقتصادية حبيث ميكن تقدمي
البيانات الالزمة عنها بصورة متناسقة يسهل معها دراسة اآلثار االقتصادية لنشاط احلكومة .ومبوجب هذا التقسيم يتم تبويب
نفقات الدولة حبسب طبيعتها االقتصادية واملالية ،فتقسم النفقات العامة إىل نفقات جارية ونفقات رأمسالية.5
( -)4العوامل المحددة لإلنفاق العام:
إن حتديد حجم اإلنفاق العام يتوقف على جمموعة من العوامل ،لعل أمهها ما يتصل بنوعية املذاهب اليت تصدر عنها
النظم االقتصادية وطبيعة البنيان االقتصادي القائم ،ومبستوى النشاط االقتصادي السائد من ناحية التقلبات االقتصادية املختلفة
اليت يشهدها الوضع االقتصادي يف الدولة من حيث الرخاء أو الكساد ،وأخريا بالنظر إىل املقدرة املالية الوطنية.

 -1جمدي شهاب ،أصول االقتصاد العام – المالية العامة ،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية ،2004 ،ص ص .201 ،200
 -2جمدي شهاب ،نفس املرجع ،ص .201
- pallez .G ,finances publiques , les cours de droit , p72 .

 -4باهر حممد عتلم ،المالية العامة ومبادئ االقتصاد المالي ،دار النهضة العربية القاهرة ، 1988 ،ص.70
 -5أعاد محود القيسي ،مرجع سابق ،ص .48
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( -)1-4طبيعة النظام االقتصادي القائم في الدولة:
إن الفلسفة االقتصادية للنظام السياسي هي اليت حتدد النظام االقتصادي ومنط إدارة الدولة ،وعلى الرغم من أن هناك عدة
أمناط إلدارة االقت صاد الوطين إال أن مجيع هذه األمناط تندرج ضمن األشكال الرئيسية للدولة ،ففي ظل الدولة احلارسة اليت تتبىن
أسلوب املالية احملايدة واليت حتصر مهامها يف الوظائف األساسية للدولة وهذه الوظائف هي اآلمن الداخلي والدفاع والقضاء،
ولذلك فإن حدود اإلنفاق العام تكون ضيقة جدا ،تقتصر على متويل نشاط الدولة يف تنفيذ مهامها األساسية.
أما يف ظل الدولة املتدخلة اليت تستخدم أسلوب املالية الوظيفية واليت تسعى إىل حتقيق دور اقتصادي مؤثر يف النشاط
االقتصادي فإهنا تستدعي حدود أوسع للنفقات العامة لكي تتناسب مع الدور الذي تقوم به الدولة ،لذلك يزداد التخصيص املايل
للنفقات العامة يف ظل الدولة املتدخلة بشكل يفوق ما هو عليه يف ظل الدولة احلارسة.1
( -)2-4الظروف االقتصادية السائدة في الدولة:

عادة ما خيضع النشاط االقتصادي إىل تقلبات تبعا حلركة الدورة االقتصادية ،ففي حالة الركود والكساد والبطالة يتحقق
التوازن يف االقتصاد عند مستوى دون االستخدام الكامل للموا رد االقتصادية ،فهناك قصور يف الطلب الكلي املتكون من اإلنفاق
االستهالكي واالستثماري اخلاص ومن اإلنفاق احلكومي ،وملا كان من غري املنطقي أن يزداد اإلنفاق االستثماري اخلاص يف
ظروف الكساد وال مي كن زيادة اإلنفاق االستهالكي بسبب وجود البطالة ،فإن األمر يتطلب زيادة اإلنفاق احلكومي لرفع مستوى
الطلب الكلي إىل مستوى طلب التشغيل الكامل ،وهذا من أجل حتقيق التوازن االقتصادي عند مستوى التشغيل الكامل ،وبذلك
يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي.
أما يف حالة ال تضخم الناشئ عن جتاوز الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل ،فإن األمر يتطلب
تقليص النفقات العامة ،لكبح مجاح التضخم ،فتقليص النفقات العامة هي سياسة مالية مقيدة ،تعين ختفيض الطلب الكلي إىل
املستوى الذي يتساوى مقداره مع العرض الكلي عند مستوى االستخدام الكامل ،وبذلك يتحدد مقدار التقليص يف النفقات
العامة بوصول االقتصاد الوطين إىل حالة التوازن.
وهكذا خنلص أن درجة ابتعاد االقتصاد عن التوازن عند مستوى التشغيل الكامل يؤثر تأثريا مباشرا يف حتديد حجم
النفقات العامة ،وبعبارة أخرى إن ملستوى النشاط االقتصادي دورا حيويا يف حتديد اإلنفاق العام.2
( -)3-4القدرة المالية للدولة:
يتحدد حجم النفقات العامة يف الدولة بناء على مدى قدرهتا املالية يف احلصول على اإليرادات اليت تكفل تغطية هذه
النفقات ،فهناك حدود حتد من قدرة الدولة من ناحية الطاقة املالية الوطنية ،هذه احلدود تكمن يف ما يعرف باملقدرة املالية للدخل
الوطين واليت تتمثل يف مقدرته على حتمل العبء املايل الذي يستلزمه نشاط الدولة ،وتقاس هذه املقدرة مبدى حتمل الدخل الوطين
ألن يستقطع منه جزء كإيرادات عامة ،األمر الذي يضع يف النهاية حدا لإلنفاق العام .3وملا كانت اإليرادات العامة تستمد يف
جانب كبري منها على الضرائب والقروض العامة ،فإن املقدرة املالية للدخل الوطين تتحلل يف النهاية إىل ضرورة البحث هنا يف
مقدرتني أساسيتني:4

 -1رفعت احملجوب ،المالية العامة – النفقات العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،اجلز األول ،1971 ،ص .49
 -2نفس املرجع ،ص .49

 -3عادل أمحد حشيش ،أساسيات المالية العامة ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،1996 ،ص.91

 -4عبد اجمليد قدي ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية –دراسة تحليلية تقييميه ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعة الثانية  ،2005ص .185
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(أ) -المقدرة التكليفية:
تتعلق مبدى قدرة الدخل الوطين على متويل اإليرادات العامة عن طريق الضرائب ،وهنا يتعلق األمر باحلد الذي ميكن أن تصله
الدولة من االقتطاعات الضريبية ،وهنا نصطدم مبنطق قانون " الفر ".

(ب) -المقدرة االقراضية:

تتعلق مبدى قدرة الدولة على اللجوء إىل اإلقراض العام ،وهذا يرتبط بالقدرة غي تسديد الديون والسمعة على مستوى األسواق
املالية ،وعموما فإن قدرة الدولة على االقرتاض تزداد كلما استطاعت تعبئة االدخار وعلى مدى قوة الدوافع لالستثمار.
( -)5ظاهرة ازدياد النفقات العامة و أسبابها:

من الظواهر اليت أصبحت مألوفة بالنسبة ملالية الدولة ،ظاهرة اجتاه النفقات العامة إىل الزيادة والتنوع عاما بعد عام مع
تطور دور الدولة وازدياد درجة تدخلها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ،ويعترب العامل األملاين "فاجنر" هو أول من لفت االنتباه
إىل هذه الظاهرة بعد أن قام بدراسة حجم النفقات العامة يف بعض الدول األوربية يف القرن التاسع عشر ،وانتهى إىل وجود اجتاه
عام حنو ازدياد نشاط الدولة املايل بسبب التطور االقتصادي الذي حيدث فيها وقد صاغ ذلك يف قانون مسي بامسه ،يتلخص" يف
أنه كلما حقق جمتمع معني معدال من النمو االقتصادي فإن ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة املايل وبالتايل زيادة اإلنفاق العام
مبعدل أكرب من معدل الزيادة احلاصلة يف نصيب الفرد من الناتج الوطين ".1
وقد الحظ االقتصاديون واملاليون ،بأن ظاهرة تزايد النفقات العامة قد ترجع إىل أسباب ظاهرية ،أي أن الزيادة يف مبلغ
النفقات العامة هي زيادة ظاهرية دون الزيادة يف املنفعة احلقيقية للخدمات العامة أو زيادة يف عبء التكاليف العامة ،وكذلك قد
ترجع إىل أسباب حقيقية ،مبعىن زيادة املنفعة احلقيقية املرتتبة على هذه النفقات وزيادة عبء التكاليف العامة بنسبة معينة .وقد
حاول االقتصاديون واملاليون تفسري هذه الظاهرة والوقوف على أسباهبا سواء كانت أسبابا ظاهرية أو أسبابا حقيقية ،وسنتناول يف
ما يلي شرح هذه األسباب:
( -)1-5األسباب الظاهرية الزدياد النفقات العامة:

توجد العديد من األسباب اليت تؤدي اىل الزيادة من النفقات العامة ظاهريا ،أمهها:

(أ) -تدهور في قيمة النقود:

يعد تدهور قيمة النقود السبب األساسي للزيادة الظاهرية يف النفقات العامة يف العصر احلديث ،ويقصد بتدهور قيمة
النقود ،اخنفاض قوهتا الشرائية مما يسبب ارتفاعا يف كلفة السلع واخلدمات اليت حتتاجها الدولة ،فتدين القوة الشرائية للنقد يؤدي
بالضرورة إىل زيادة عدد الوحدات النقدية الالزمة للحصول على نفس اخلدمة أو السلعة املعينة بني فرتتني زمنيتني ،وهذا ما يؤدي
إىل زيادة يف حجم النفقات العامة دون أن يقابلها زيادة يف كمية السلع واخلدمات اليت ميكن احلصول عليها بذات العدد من
الوحدات النقدية عن املقدار الذي كان ميكن احلصول عليه من قبل.2
(ب) -تغيير أساليب إعداد الموازنة للدولة:
يقود تغري املبادئ الفنية يف إعداد احلسابات العامة أحيانا إىل زيادة ظاهرية يف النفقات العامة ،ومن مث تستدعي املسألة
عند القيام باملقارنات أو إجراء دراسات حول تلك الفرتة خالل فرتة زمنية معينة التأكد من أن تلك القواعد واملبادئ اليت اتبعت
يف إعداد املوازنات ال عامة بقيت ثابتة .فقد كانت املوازنة تعد يف السابق على أساس مبدأ املوازنة الصافية ،فال تسجل النفقات يف
1

 سوزي عديل ناشد ،المالية العامة -النفقات العامة -اإليرادات العامة -الموازنة العامة ،منشورات احلليب احلقوقية –بريوت ،الطبعة األوىل  ،2006ص .612
- ALAIN. BARRERE , la problématique de l’équilibre Budgétaire , édition Dalloz , Paris 1961 , p 63

15

املوازنة إال صايف احلساب ،أي إجراء مناقصة بني إيراداهتا ونفقاهتا ،أما اليوم فإن املوازنات العامة تعد وحتضر طبقا ملبدأ املوازنة
الشاملة ،الذي تدرج مبوجبه كا فة نفقات الدولة وإيراداهتا دون إجراء إي مقاصة بني النفقات واإليرادات ،وأدى ذلك بطبيعة احلال
إىل تضخم يف حجم النفقات العامة املعلنة بصورة ظاهرية وليس إىل زيادة حقيقية حلجم النفقات العامة.1

(ت) -تزايد السكان:

تؤثر الزيادة احلاصلة يف عدد السكان يف زيادة حجم النفقات العامة ومن مثا مواجهة األعباء اجلديدة يف ميادين خمتلفة من
اخلدمات العامة .وال تعود الزيادة يف النفقات العامة إىل الزيادة املطلقة يف عدد السكان فقط ،بل تتأثر بالتغيريات يف هيكل
السكان ،فارتفاع عدد األطفال إىل إمجايل السكان ،يتطلب توفري اخلدمات األساسية املناسبة ملرحلة الطفولة ،ويف مرحلة الحقة،
زيادة نفقات التعليم بشكل خاص ،كذلك أن زيادة عدد كبار السن يؤدي إىل زيادة يف الرواتب التقاعدية ،وكل ذلك يربر الزيادة
يف النفقات العامة يف هذا اجملال .2وهلذا عادة ما تؤدي الزيادة يف عدد السكان إىل امتصاص الزيادة يف النفقات العامة مما ينعكس
على مستوى اخلدمات املقدمة لإلفراد باجتاه تدهورها على الرغم من سعي احلكومة إلشباع هذه اخلدمات.

( -)2-5األسباب الحقيقية في زيادة النفقات العامة:

هناك العديد من األسباب احلقيقية اليت تؤدي إىل تزايد النفقات العامة ،وهذه األسباب هي اقتصادية ،اجتماعية،
سياسية ،إدارية ومالية ،وحناول استعراض هذه األسباب بصورة موجزة يف ما يلي:

(أ) -األسباب االقتصادية في زيادة النفقات العامة:

إن من أهم األسباب االقتصادية اليت تفسر ظاهرة االزدياد املطرد يف النفقات العامة تتمثل يف زيادة الدخل الوطين ،والتوسع يف
الدور االقتصادي للدولة واملتمثل بالتوسع يف إقامة املشاريع العامة ،وعالج التقلبات االقتصادية حيث أن زيادة الدخل الوطين
متكن الدولة من الزي ادة يف مقدار ما ميكن أن تقتطعه منه يف صورة تكاليف أو أعباء عامة ،حىت ولو مل تزداد أنواع الضرائب املقررة
أو يرتفع سعرها ،وبالتايل فإن هذه املوارد املتوفرة تدفع بالدولة حنو املزيد من اإلنفاق على األوجه كافة ،كما يقود التوسع يف إنشاء
املشاريع االقتصادية العامة إىل زيادة النفقات العامة ،وهتدف الدولة من وراء إقامة هذه املشاريع إما احلصول على موارد مالية خلزينة
الدولة أو اإلسراع مبعدالت النمو االقتصادي.
ومن جانب أخر فإن وجود التقلبات االقتصادية وخصوصا حالة الركود االقتصادي الذي له انعكاساته السلبية تفرض على
الدولة القيام باملزيد من اإلنفاق من أجل زيادة معدالت الطلب الفعلي إىل املستوى الذي حيقق االستخدام الكامل ضمن إطار
الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطن.3
(ب) -األسباب االجتماعية في زيادة النفقات العامة:
تؤدي العوامل االجتماعية دورا بارزا يف زيادة املطالبة بتحسني اخلدمات العامة ورغبة األفراد يف تطوير مستوى معيشتهم،
وليس أمام الدولة الراعية واملتدخلة سوى الرضوخ هلذه املطالب من خالل زيادة اإلنفاق العام يف إشباع احلاجات املتنوعة
واملتجددة .أضف إىل ذلك فإن زيادة الوعي االجتماعي كنتيجة حتمية النتشار التعليم ومن مث ازدياد وعي اإلفراد حبقوقهم،

1

 -أعاد محود القيسي ،مرجع سابق ،ص .45

 -2خالد شحادة اخلطيب و أمحد زهري شامية ،أسس المالية العامة ،دار وائل للنشر والتوزيع –عمان ،األردن ،الطبعة األوىل  ،2003ص .81
 -3نوزاد عبد الرمحان اهلييت و منجد عبد اللطيف اخلشايل ،مرجع سابق ،ص .44
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فأصبحوا يطالبون الدولة القيام بوظائف مل تعرفها من قبل ،كتأمني األفراد ضد البطالة والفقر واملرض والعجز والشيخوخة وغريها،
وقد ترتب على ذلك زيادة النفقات العامة.1

(ت)ـ -األسباب السياسية في زيادة النفقات العامة:
تؤثر بعض العوامل السياسية يف ازدياد النفقات العامة ،وأهم تلك العوامل انتشار املبادئ والنظم الدميقراطية ،منو مسؤولية
الدولة ،ازدياد النفقات العسكرية ،ازدياد نفقات التمثيل اخلارجي واالشرتاك يف املنظمات الدولية ،فقد ترتب على انتشار املبادئ
الدميقراطية والعدالة االجتماعية زيادة اهتمام الدولة بالطبقات حمدودة الدخل وكفالة كثري من خدماهتا .وباإلضافة إىل ذلك فإن
رسوخ املبادئ الدميقراطية أدى لتقرير مبدأ مسؤولية الدولة يف نواح خمتلفة ،فبعدما كانت وظائف الدولة تقتصر على القيام باألمن
والدفاع والقضاء أصبحت هلا مهام جديدة وعلى رأس هذه املهام ضمان توفري فرص العمل والتقليل من معدالت البطالة ،2ومن
جهة أخرى تزايدت النفقات العامة بسبب اتساع حجم التمثيل الدبلوماسي الزدياد عدد الدول املستقلة ،وظهور منظمات دولية
متخصصة وغري متخصصة ومنظمات إقليمية متعددة .وكذلك بسبب ما تطلبه العالقات الدولية من واجبات يتحتم على الدول
القيام هبا كتقدمي املساعدات واملنح املادية والفنية للدول األجنبية أو لرعاياها .وأخريا تشغل النفقات العسكرية حيزا هاما يف التزايد
املطرد للنفقات العامة ،ويرجع ذلك إىل التقدم التكنولوجي السريع يف هذا اجملال مما يدفع الدول إلنفاق مبالغ طائلة ملدها بأحدث
األساليب واملخرتعات العسكرية هبدف محاية منشأهتا ومواطنيها من خطر الغزو اخلارجي.3
( -)6اآلثار االقتصادية للنفقات العامة:
تبدو دراسة آثار النفقات العامة من الناحية االقتصادية يف كوهنا حتقق أغراض معينة ،وبالتايل ميكن استخدامها كأداة
لتحقيق أهداف اقتصادية معينة ،إذ مىت عرف األثر الذي حيققه إنفاق معني يف ظل ظروف معينة أمكن اختاذ هذا اإلنفاق – على
حنو واع – وسيلة لتحقيق األثر إذا ما اعترب هذا األخري هدفا من أهداف السياسة االقتصادية ،واآلثار االقتصادية للنفقات العامة
قد تكون مباشرة وهي ما تعرف باآلثار األولية لإلنفاق العام وقد تكون أثره غري مباشرة وهي اليت تنتج خالل ما يعرف " بدورة
الدخل " أي اثر املضاعف واملعجل ،وعلى أساس هذا املنهج نتناول أهم اآلثار االقتصادية للنفقات العامة على النحو التايل:
( -)1-6اآلثار االقتصادية المباشرة للنفقات العامة:

ان النفقات العامة حتدث آثارا اقتصادية بصورة فورية وأولية ،منها:

(أ) -آثار النفقات العامة على اإلنتاج الوطني:

تؤثر النفقات العامة على حجم اإلنتاج الوطين من خالل تأثريها على حجم الطلب الكلي الفعلي ،حيث متثل النفقات
العامة جزءا هاما من هذا الطلب ،ألهنا تؤدي إىل زيادة طلب الدولة على سلع االستهالك وعلى سلع االستثمار .وملعرفة تأثري
النفقات العامة يف الطلب الفعلي ،جيب التفرقة بني النفقات احلقيقية ،اليت تؤدي إىل زيادة يف الدخل الوطين ،ومن مث يف الطلب
الفعلي ،مبقدار أكرب من مقدار هذا اإلنفاق ،وترجع هذه الزيادة إىل فكرة املضاعف ،أما النفقات التحويلية فيتوقف تأثريها يف
الطلب الفعلي على كيفية تصرف املستفيدين منها ،أي على مدى تسرهبا من دورة الدخل الوطين.4

 -1سوزي عديل ناشد ،مرجع سابق ،ص .66
 -2نوزاد عبد الرمحان اهلييت و منجد عبد اللطيف اخلشايل ،مرجع سابق ،ص. 59
 -3سوزي عديل ناشد ،مرجع سابق ،ص .68

 -4عبد املطلب عبد احلميد ،اقتصاديات المالية العامة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2005/2004 ،ص .198
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(ب) -آثار النفقات العامة على االستهالك الوطني:
يقصد باآلثار املباشرة للنفقات العامة على االستهالك ،تلك الزيادة يف الطلب االستهالكي اليت ترتتب مباشرة عن
النفقات العامة ،أي ال تتم خالل دورة الدخل ،وتؤثر النفقات العامة على االستهالك من خالل:1
 قيام الدولة باقتناء سلع استهالكية معينة لتموين بعض الفئات كأفراد القوات املسلحة مثال ،أو قد تقتين األجهزة واآلالتواألثاث وتنفق على اخلدمات من أجل تسيري اهليئات واملصاحل العمومية أو قد تقوم بتقدمي سلع استهالكية بدون مقابل كالتغذية
املدرسية أو تتوسع يف خدماهتا اجملانية كاخلدمات الصحية؛
 قيام الدولة بتوزيع مداخيل ،حني تدفع الدولة املرتبات واألجور واملكافآت ملوظفيها وعماهلا مقابل ما يقدمونه من خدمات أويف شكل منح ومعاشات لفئات معينة ،فإن اجلزء األكرب منها خيصص لالستهالك ويزيد من درجة اإلشباع مما يرفع من مستوى
االستهالك.
(ت) -آثار النفقات العامة على االدخار الوطني:
يتوقف آثار النفقات العامة على االدخار الوطين على ما إذا كان الدخل الوطين يف حالة ثبات أو يف حالة زيادة أو يف
حالة تناقص ،فمثال عند ثبات الدخل القومي وزيادة االستهالك العام عن طريق اإلنفاق العام فإن ذلك يؤدي إىل اخنفاض يف
االدخار الوطين ،وطاملا أن القاعدة يف هذا اجملال هي ال استثمار دون ادخار فإن ذلك الوضع سيؤثر على االستثمار بالسالب،
ومن مث يؤثر على اإلنتاج الوطين بالسالب .ونفس النتائج تظهر عندما يزيد االستهالك الوطين مبعدل يفوق معدل زيادة الدخل
ال وطين ،وكذلك األمر عندما يزيد اإلنفاق العام مبعدل أكرب من معدل زيادة اإليرادات العامة فإن اآلثار ستكون سلبية سواء على
االدخار الوطين أو االستثمار الوطين أو الناتج الوطين ،وبالطبع النتائج ختتلف يف حالة ما يكون الدخل القومي يف حالة تزايد فان
األمر سيختلف بالضرورة.2
(ث) -آثار النفقات العامة على توزيع الدخل الوطني:

إن اإلنفاق العام له أثر كبري على توزيع املداخيل ويتكامل هذا الدور مع فرض الضرائب ،فإذا كانت الدولة هتدف إىل
التخفيف من الفوارق الطبقية بني أفراد اجملتمع فإهنا تلجأ إىل فرض ضرائب يقع عبئها األكرب على عاتق الطبقات ذات الدخول
املرتفعة ،كالضرائب التصاعدية وضرائب الرتكات والضرائب على األرباح الصناعية والتجارية كذلك على السلع الكمالية.
فالدولة إذ تفرض هذه الضرائب على الطبقات ذات الدخل احملدود ،فإهنا حتاول التخفيف من الضرائب املفروضة على
الطبقات ذات الدخل احملدود بأن تقدم إعفاءات ملستوى معني من املداخيل وأن تقلل الضرائب على السلع االستهالكية وخاصة
الضرورية منها اليت يستهلكها الغالبية العظمى من املواطنني ،ويف نفس الوقت تفرض ضرائب ذات سعر مرتفع على الكماليات
اليت يستهلكها ذوو املداخيل املرتفعة ،بعد ذلك تقوم الدولة بإنفاق القسم األكرب من حصيلة هذه الضرائب لصاحل الفئات ذات
الدخل احملدود عن طريق التوسع يف التحويالت االجتماعية واملساعدات والتوسع يف اخلدمات اجملانية ،وهكذا تعمل لصاحل اجملتمع
وتعمل على تقليل الفوارق الطبقية.3

 -1نوزاد عبد الرمحان اهلييت و منجد عبد اللطيف اخلشايل ،مرجع سابق ،ص. 64
 -2عبد املطلب عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص .199
 -3حممد طاقة و هدى العزاوي ،مرجع سابق ،ص . 71
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( -)2-6اآلثار االقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة:
للنفقات العامة آثار اقتصادية غري مباشرة تنتج من خالل دورة الدخل ،وهي ما تعرف من الناحية االقتصادية بأثر
املضاعف واملعجل ،ويطلق على أثر " املضاعف " االستهالك املولد ،كما يطلق على أثر" املعجل "االستثمار املولد ،وسنتعرض
ألثر النفقات العامة من خالل أثر املضاعف واملعجل على النحو التايل:

(أ) -أثر المضاعف:

يؤدي التوسع يف النفقات العامة إىل توزيع مداخيل جديدة يف صورة أجور ومرتبات موظفني أو أمثان سلع تدفعها الدولة
للموردين... ،اخل ،هذه املداخيل اجلديدة ينفق جزء منها على زيادة الطلب على السلع االستهالكية ،مما يرتتب عليه التوسع يف
إنتاج هذه السلع ويؤدي ذلك بدوره إىل توزيع مداخيل جديدة أخرى يستعمل جزء منها يف زيادة الطلب على السلع
االستهالكية ،وهكذا فإن اإلنفاق األويل يؤدي إىل ظهور حلقات متتالية من اإلنفاق يتناقص فيه املبلغ املخصص يف كل مرة
لالستهالك حىت ي كاد يتالشى .أي أن اإلنفاق األويل ال يقتصر أثره على قيمته بل يتعداها إىل سلسلة من النفقات تكون يف
جمموعها قيمة مضاعفة.
فاملضاعف هو املعامل العددي الذي يوضح لنا مقدار الزيادة يف الدخل الوطين اليت تتولد عن الزيادة يف اإلنفاق عن طريق
ما حتدثه هذه الزيادة األخرية من تأثري على اإلنفاق احلكومي وعلى االستهالك ،فهو ميثل النسبة بني الزيادة اإلمجالية يف الدخل
والزيادة األولية يف اإلنفاق.1
وهو يساوي=

1

−1امليل احلدي لالستهالك

أو

1

امليل احلدي لالدخار

فاملضاعف يرتبط ارتباطا طرديا بامليل احلدي لالستهالك وارتباطا عكسيا بامليل احلدي لالدخار ،فهو يزداد بازدياد امليل
احلدي لالستهالك وينخفض باخنفاضه ،والعكس فيما يتعلق بعالقته بامليل احلدي لالدخار .وهكذا ميكن احلصول على الزيادة
اإلمجالية يف الدخل الوطين على إثر زيادة اإلنفاق العام على الوجه التايل:2
الزيادة اإلمجالية يف الدخل الوطين = الزيادة األولية يف اإلنفاق x

1

−1امليل احلدي لالستهالك

ومن هذا يتضح مدى تأثر املضاعف بامليل احلدي لالستهالك ،فهو يزداد إذا ما زاد هذا امليل ،وينخفض باخنفاضه ،فإذا
ما الحظنا أن امليل احلدي لالستهالك خيتلف من قطاع إىل أخر ومن طبقة إىل أخرى ،أمكننا معرفة مدى أمهية كل ذلك يف
حتديد اآلثار املرتتبة على اإلنفاق العام يف شىت القطاعات وبالنسبة ملختلف الطبقات ،كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن األثر الذي
حيدثه املضاعف خيتلف بالنظر إىل درجة مرونة وتوسع اجلهاز اإلنتاجي .فكلما كان اجلهاز مرنا وقادرا على التجاوب مع الزيادات
املتتالية يف االستهالك ،أنتج املضاعف أثره بشكل ملموس ،وهذا ما ينطبق على الدول املتقدمة حيث االستهالك يتسم بطول
دوراته املتتالية واإلنتاج على جانب كبري من املرونة ،أما يف الدول النامية فإن املضاعف فيها يكون ضعيفا على الرغم من ارتفاع
امليل احلدي لالستهالك لدى األفراد فيها ،وذلك نظرا لعدم مرونة جهازها اإلنتاجي وانعدام قدرته على التجاوب مع الزيادة يف
االستهالك.

(ب) -أثر المعجل:

ينصرف اصطالح " املعجل " يف التحليل االقتصادي إىل أثر زيادة اإلنفاق أو نقصه على حجم االستثمار ،حيث أن
الزيادات املتتالية يف الطلب على السلع االستهالكية يتبعها على حنو حتمي زيادات يف االستثمار ،والعالقة بني هاتني الزيادتني
 -1زينب حسني عوض اهلل ،مبادئ المالية العامة ،الفتح للطباعة والنشر – اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.77
 -2نفس املرجع ،ص . 77
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يعرب عنها مببدأ املعجل أو املسارع .فاملعجل يبني أثر معدل التغري يف الناتج الوطين يف االستثمار ،ويتوقف أثر املعجل على ما
يعرف مبعامل رأس املال ( معامل االستثمار ) ،أي على العالقة الفنية بني رأس املال واإلنتاج .
فاملعجل إذن يوضح أثر نسبة التغري يف اإلنتاج على االستثمار ،حيث تؤدي الزيادة األولية يف اإلنفاق املؤدية إىل اإلنتاج
الوطين إىل إحداث زيادة يف االستثمار بنسبة أكرب ،ويتم احتساب معامل التعجل على أساس النسبة بني التغري يف مقدار
االستثمار وبني التغري يف مقدار اإلنفاق العام ،هذا ويتوقف مدى األثر الذي حيدثه املعجل على معامل رأس املال ،أي على
العالقة الفنية بني رأس املال واإلنتاج ،فمعامل رأس املال حيدد حجم رأس املال الالزم إلنتاج وحدة واحدة من إنتاج معني،
وخيتلف هذا املعامل من قطاع إىل أخر ،وبالتايل يصبح لكل قطاع املعجل اخلاص به ،كذلك فإن أثر النفقات العامة على
االستثمار من خالل هذا املعامل يتوقف على نوع هذه النفقات وعلى صفة اإلفراد املستفيدين منها ،ومدى ميلهم احلدي
لالستهالك على النحو الذي أوضحناه بالنسبة ألثر املضاعف.1
ثانيا :ترشيد االنفاق العام للدولة الحديثة
تربز أمهية ترشيد اإلنفاق العام باعتباره السبيل الوحيد للدول النامية يف ظل قصور طاقاهتا التمويلية وصعوبة ختفيض
اإلنفاق العام هبا يف جتنب اآلثار السلبية املصاحبة لعالج عجز املوازنة ،حيث يعترب هدف ترشيد اإلنفاق من األهداف العامة اليت
تسعى الدولة إىل حتقيقها يف مؤسساهتا العامة بشكل خاص وذلك للقضاء على صور اإلسراف واحلد من ضياع املال العام ما
أمكن ذلك ،والسبيل أيضا إىل زيادة مسامهة الدولة يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية املسطرة.
ولدراسة ترشيد االنفاق العام نستعرض النقاط التالية :املفهوم العام له  ،وتطور اساليبه ،والشروط الضرورية لتحقيقه
وعالقته باالستخدام الرشيد ملوارد اجملتمع وحاجته اىل التخطيط والتنبؤ.

(-)1مفهوم ترشيد اإلنفاق العام:

إن ترشيد اإلنفاق العام ال يعين جمرد ختفيض النفقات العامة ،وإمنا تربير اإلنفاق العام مبا حيقق رفاهية اجملتمع ،مبعىن أن
امل وارد املالية املتاحة للحكومة تظل حمدودة بالنسبة حلجم اإلنفاق العام ،ذلك أن هناك العديد من الربامج اليت تتزاحم فيما بينها
للحصول على حصة من هذه املوارد ،وقد أدت هذه احلقيقة إىل البحث عن الوسائل اهلادفة إىل تقليص الفجوة بني اإليرادات
املتاحة واإلنفاق املطلوب واىل حتقيق االستخدام األمثل للموارد ،وهبذا فإن ترشيد اإلنفاق العام يعين التزام " الفعالية " ( اختيار
أفضل برامج اإلنفاق ) يف ختصيص املوارد و" الكفاءة " ( االضطالع بأفضل الربامج بأقل قدر من التكاليف يف نطاق اإلنفاق
العام ) يف استخدامها مبا يعظم رفاهية اجملتمع.
ويقصد بالفعالية توجيه املوارد العامة إىل االستخدامات اليت ينشأ عنها مزيج من املخرجات تتفق مع تفضيالت أفراد
اجملتمع ،فالفعالية تنصرف إىل مرحلة دراسة األهداف اليت يسعى اجملتمع إىل حتقيقها ،وترتيب هذه األهداف وفقا ألمهيتها النسبية
مبا يتفق واملرحلة اليت مير هبا اجملتمع ومبا ميكن الدولة من ختصيص املوارد يف اجتاه حتقيق هذه األهداف ،أي أنه ميكن القول أن
الفعالية تتم يف مرحليت إعداد املوازنة واعتمادها.2
أما الكفاءة فيقصد هبا تقنني العالقة بني املدخالت واملخرجات ،وللكفاءة بعدين:
 -1زينب حسني عوض اهلل ،مرجع سابق ،ص.78

 -2حممد عمر ابو دوح ،ترشيد اإلنفاق العام وعالج عجز ميزانية الدولة ،الدار اجلامعية اإلسكندرية ،2006 ،ص .44
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البعد األول :كفاءة املخرجات ،وتعين حتقيق قدر أكرب من املخرجات بنفس القدر من املدخالت ،وعلى هذا فهي تقاس بنسبة
املخرجات الفعلية على املخرجات املتوقعة عند قدر معني من املدخالت.
البعد الثاني  :كفاءة املدخالت ،وتعين حتقيق قدر معني من املخرجات بقدر أقل من املدخالت ،ومن مث فهي تقاس بنسبة
املدخالت الفعلية على املدخالت املتوقعة عند قدر معني من املخرجات.
ويعتمد على" كفاءة املخرجات " عندما تكون خمرجات اإلنفاق العام قابلة للقياس الكمي ،أما إذا كانت تلك املخرجات
ذات طابع اجتماعي ،أو أهنا ذات أبعاد متعددة ومتداخلة حبيث ال ميكن قياسها بدقة ،فإنه ميكن االعتماد على مقاييس وسيطة
للمخرجات ،فربامج اإلنفاق العام تبدأ باحلصول على املدخالت مثل :العمل ،ورأس املال... ،اخل ،للقيام بأنشطة معينة مثل:
عالج املرضى ،تعليم األطفال... ،اخل ،هبدف احلصول على خمرجات هنائية مثل :تقليل الفقر ،حتسني الصحة ،االرتقاء باملستوى
الثقايف...اخل ،وملا كان من الصعب قياس هذه املخرجات بدقة فإنه من املمكن االعتماد على املقاييس الوسيطة مثل عدد املرضى
لكل طبيب ،عدد الطالب يف مستوى تعليمي معني لكل معلم...اخل .فإذا تعذر االعتماد على مثل هذه املقاييس فيعتمد على
مفهوم " كفاءة املدخالت " أو " االقتصاد " والذي يتضمن حتديد النسبة بني االستخدام الفعلي للموارد إىل االستخدام املخطط،
مع مقارنة هذه النسب بتلك اليت حتققت يف اجلهات األخرى واليت متارس نفس النشاط ،بل أنه ميكن أن تقارن هذه النسب
بالنسب اليت كان من املمكن أن حتقق يف االستخدامات البديلة لتلك املوارد .وعادة ما تكون هذه املقاييس " املعيارية " يف صورة
تكلفة الوحدة من املنتج مثل :إنشاء كيلو مرت من الطرق ،تعليم طالب يف مستوى دراسي معني... ،اخل.
( -)2تطور أساليب ترشيد اإلنفاق العام:
انعكس تطور الدور الوظيفي للدولة على تطور مفهوم املوازنة العامة ودورها وتقسيماهتا ،فأصبحت تعرف بأهنا " التعبري
املايل عن برنامج العمل املعتمد الذي تعتزم احلكومة تنفيذه يف السنة القادمة حتقيقا ألهداف اجملتمع"  ،ويتضمن هذا التعريف دورا
وظيفيا للموازنة يف جمال فعالية ختصيص املوارد وكفاءة استخدامها ،ومن مث دورا يف ترشيد اإلنفاق العام .حبيث انعكس استخدام
املوازنة العامة بوصفها أداة من أدوات ترشيد اإلنفاق العام على طرق وأساليب تقسيمها ،فقد ارتبط تطور تقسيمات املوازنة بتطور
أساليب ترشيد اإلنفاق العام ،وذلك من خالل مخس مراحل ،متثلت يف ما يلي:
( -)1-2مرحلة التوازن المالي والرقابة المحاسبية ( الميزانية الكالسيكية ) حتى عام :1930
تعرب موازنة االعتمادات والبنود واليت ظهرت يف بدايات القرن الثامن عشر هبدف تأكيد توازن املوازنة من الناحية املالية
دون إحداث فائض أو عجز عن هذه املرحلة ،وتعكس موازنة االعتمادات والبنود املفهوم التقليدي لرتشيد اإلنفاق العام ،متمثال
يف حتقيق رقابة املستندات على اإلنفاق قبل الصرف وبعده .ويتم ذلك األمر من خالل التقسيم اإلداري لتحديد مراكز املسؤولية،
والتقسيم النوعي هبدف ختصيص النفقات ،باعتبار أن ذلك التقسيم ميثل إحدى قاعديت مبدأ العمومية ،والذي يعد االلتزام به
وبغريه من مبادئ املوازنة ،من أهم متطلبات ترشيد اإلنفاق العام باملفهوم التقليدي.1

 -1حامد عبد اجمليد دراز ومسرية إبراهيم أيوب " ،مبادئ المالية العامة " (القسم الثاين ) ،دار النشر اجلامعية ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .410 - 404
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( -)2-2مرحلة التوازن االقتصادي العام ( النموذج الكينزي) :1950-1930
وهو يتضمن تقسيم املوازنة إىل نفقات جارية متول من ايرادات الضرائب ونفقات رأمسالية متول من القروض العامة.
ويعكس هذا التقسيم تطورات عديدة يف مالية الدولة ،تتمثل:
 السماح للدولة باالقرتاض لتمويل اإلنفاق االستثماري وهو ما تتضمنه وجهة رأي كينز يف السماح للدولة باالقرتاض بشرطحسن استخدام القروض مبا يعظم رفاهية اجملتمع ،ولذا فإن االعرتاض التقليدي على القروض أصبح فقط يف حالة االعتماد عليها
يف متويل اإلنفاق اجلاري ،أما االقرتاض لتمويل اإلنفاق االستثماري فسيكون مربرا وخاصة يف حالة إنتاج السلع واخلدمات اليت
تستمر منافعها بعد انتهاء عملية إنفاق القرض ،واليت تتضمن زيادة يف الدخل الوطين مقابل خدمة الدين؛
 إن تصنيف اإلنفاق العام إىل إنفاق جاري وأخر استثماري يعكس التطور يف الدور الوظيفي لإلنفاق العام واالعتماد عليه يفتوجيه االقتصاد الوطين ،وهو يعكس تطور مفهوم توازن املوازنة من التوازن احملاسيب إىل التوازن االقتصادي ،فالدولة اليت تسعى إىل
عالج الكساد عليها أن تزيد من إنفاقها وخاصة اإلنفاق اجلاري ،يف حني يتم ختفيض اإلنفاق العام وخاصة اإلنفاق اجلاري يف
حالة التضخم؛
 يعكس هذا التقسيم تطورا يف مفهوم ترشيد اإلنفاق العام ،باعتبار أن درجة ترشيد اإلنفاق العام تزداد كلما زادت مسامهته يفإدارة االقتصاد الوطين وختليصه من أزماته االنكماشية والتضخمية.1
( -)3-2مرحلة الرقابة التقييمية وإبراز الدور الوظيفي للدولة :1965 -1950
أدى تزايد اإلنفاق العام وثقل العبء الضرييب امللقى على كاهل املواطنني إىل خلق دافع قوي ملزيد من رقابة السلطة
التشريعية على املوازنة العامة ،وقد تبلور هذا االجتاه يف التوصيات اليت تضمنتها جلنة "هوفر "اليت دعت إىل تطوير تقسيمات املوازنة
إىل وظائف وبرامج ومشروعات مع االعتماد على موازنة االعتمادات والبنود كتقسيم ثانوي .وقد نشأ عن هذا االجتاه صدور
التقسيم االقتصادي والوظيفي عن األمم املتحدة عام  1958حيث مت تقسيم وظائف الدولة إىل مخسة عشرة وظيفة تضمنتها
مخس جمموعات رئيسية هي اخلدمات العامة ،الدفاع ،اخلدمات االجتماعية ،اخلدمات االقتصادية ،النفقات غري املبوبة.
تعكس هذه املرحلة تزايد اإلنفاق العام وتعدد جماالته ،كما تتضمن تطورا جديدا يف مفهوم ترشيد اإلنفاق العام ،حيث مل
يعد هناك تركيز على رقابة املستندات بقدر ما ظهرت احلاجة إىل التعرف على الدور الوظيفي للدولة كوسيلة لتربير حصوهلا على
االعتمادات ،وتقييم مدى كفاءهتا يف االضطالع بربامج اإلنفاق العام ،إذ تبلور يف هذه املرحلة مفهوم كفاءة املدخالت.
( -)4-2مرحلة الوظيفة التخطيطية للموازنة :1980-1965
إن التقسيم الوظيفي يغلب عليه الطابع الرقايب ألتقييمي دون توفري احتياجات التخطيط واإلدارة ،وذلك ألنه ال ميكن من
توضيح العالقة بني اجل انب التمويلي للموازنة متمثال يف احلصول على اإليرادات العامة ومتويل برامج اإلنفاق ،وبني اجلانب املايل
متمثال يف ختطيط االقتصاد الوطين وإدارته وحتديد آثار املوازنة على املتغريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،كما أن تقسيم

 -1حامد عبد اجمليد دراز ومسرية إبراهيم أيوب ،مرجع سابق ،ص .410 - 404
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اإلنفاق العام إىل برامج يف ظل الت قسيم الوظيفي مل يكن بغرض تقييم الربامج البديلة واختيار أفضلها ،بل كان هبدف التحقق من
كفاءة األداء ( اجلانب التنفيذي الرقايب ).
ونتيجة هلذه األسباب كلها ،ولظهور أساليب التخطيط كان على املوازنة العامة أن توفر املعلومات والبيانات لصانعي
قرارات السياسية العامة هبدف التوفيق بني عملية حتديد األهداف الوطنية وبني تقسيم اإلنفاق العام إىل وظائف وعملية تقييم
الربامج البديلة ،لذلك ظهرت موازنة التخطيط والربجمة واليت تتضمن تصورا أكثر مشوال ملفهوم ترشيد اإلنفاق العام ،وذلك من
خالل التأكد من فعالية ختصيص املوارد بني الدولة والقطاع اخلاص من ناحية ،وفعالية ختصيص املوارد وكفاءة استخدامها داخل
قطاعات الدولة من ناحية أخرى ،وتتضمن هذه املرحلة كذلك ظهور ميزانية األساس الصفري بوصفها تقسيما أكثر مشوال يف
عملية ختطيط اإلنفاق العام ،حيث يتم تقييم كافة الربامج اجلديدة والقائمة .هذا وتتضمن هذه املرحلة حتديد خطوات لرتشيد
اإلنفاق العام ،تتمثل:
 حتديد األهداف وترتيبها حسب أولوياهتا ،والعمل على اختيار أفضل الربامج لتحقيق األهداف باستخدام طرق التحليلاملمكنة؛
إعادة تشكيل اهليكل التنظيمي وفقا ملقتضيات برامج اإلنفاق ،حيث يتم الدمج بني التقسيم اإلداري والتقسيم الوظيفي؛ تنفيذ برامج اإلنفاق العام مبفهوم إدارة أدوات السياسة املالية وليس جمرد حتصيل اإليرادات وإنفاق االعتمادات؛ فرض رقابة تقييمية بغرض التأكد من كفاءة استخدام املوارد.( -)5-2مرحلة ظهور االتجاهات العالمية للخصخصة:
تتضمن هذه املرحلة إعادة النظر يف دور الدولة يف النشاط االقتصادي ،واهلدف من ذلك ليس تقييد دور أدوات السياسة
املالية يف حتقيق أهداف اجملتمع ،بل حتقيق الفعالية يف ختصيص املوارد املتاحة للمجتمع والكفاءة يف استخدامها ،وخاصة يف ظل
التزايد املستمر لإلنفاق العام مقابل االخنفاض النسيب يف اإليرادات العامة.
ويتمثل أساس هذا االجتاه يف ضرورة التمييز بني اعتبارات اإلشباع واعتبارات اإلنتاج باعتبار أن دور الدولة يتمثل يف إشباع
احلاجات العامة وحتقيق النمو واالستقرار االقتصادي وعدالة توزيع الدخول ،وال يعين ضرورة قيامها بإنتاج السلع واخلدمات الالزمة
هلذا اإلشباع ،لذلك فقد أصبح التمييز بني اإلنفاق الذي ميثل إشباعا مباشرا ،واإلنفاق الذي ميثل إشباعا غري مباشر حلاجات
اجملتمع والذي يتم يف نطاق املوازنة.
حيث يتضح أن التزام الدولة بإشباع بعض حاجات اجملتمع ال يعين بالضرورة التزامها بإنتاج السلع واخلدمات الالزمة هلذا
اإلشباع ،باعتبار أن اإلشباع غري املباشر عن طريق الشراء من القطاع اخلاص والتوريد ألفراد اجملتمع اعتمادا على اإلنفاق العام
لبعض احلاجات يكون أكثر إشباعا حلاجات اجملتمع وأكثر اقتصادا يف استخدام املوارد مقارنة باإلشباع املباشر عن طرق اإلنتاج.

( -)3الشروط الضرورية لترشيد اإلنفاق العام:

ان عملية توزيع اإلمكانيات املالية املتوفرة لدى الدولة على نشاطات وأجهزة الدولة املختلفة من أصعب األعمال وأكثرها
حساسية ،والسبب يف ذلك يعود إىل ندرة املوارد وقصورها عن تلبية مجيع احتياجات الدولة وإىل اختالف االعتبارات اليت تراعى
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عند توزيع النفقات العامة ،ونظرا ألمهية هذا املوضوع فقد وضع االقتصاديون شروط 1ميكن االسرتشاد هبا عند توزيع النفقات
العامة ،حىت يكون اإلنفاق العام رشيدا ،ويعود باخلري والنفع على مجيع أفراد اجملتمع ،وسنتناول أهم هذه الشروط يف ما يلي:
( -)1-3النظرة الشاملة إلى جميع أوجه اإلنفاق:
تتقضي كثرة أ وجه اإلنفاق املطلوبة من الدولة يف العصر احلاضر من القائمني على توزيع النفقات العامة أن ينظروا إىل
مجيع مطالب اإلنفاق نظرة شاملة ،ألجل حتديد األوجه اليت ستوزع الدولة عليها إمكانياهتا املالية .وليس من احلكمة أن يوجه
القائمني على اإلنفاق يف الدولة نظرهتم إىل اهتمام واحد على أساس أن نفعه واضح ،وذلك دون األخذ يف عني االعتبار
االهتمامات األخرى واليت قد يكون من بينها ما هو أكثر نفعا منه.
( -)2-3مراعاة عدالة توزيع المنافع الناتجة عن اإلنفاق العام:
على الدولة أن تراعي العدالة يف توزيع املنافع واخلدمات اليت تنتج عن النفقات العامة ،فال حتايب طبقة أو فئة من طبقات
أو فئات اجملتمع ،وهذا على حساب الطبقات أو الفئات األخرى ،وال متيز منطقة على املناطق األخرى ،وال يقصد بذلك أن
يتساوى نصيب كل طبقات أو فئات اجملتمع أو مناطق الدولة يف النفقات .فقد ال تتحقق العدالة مع املساواة فقط ،حيث من
املعروف أن طبقات اجملتمع الفقرية هي يف حاجة ماسة إىل خدمات الدولة ومعونتها ،وهناك مناطق يف الدولة قد تكون يف حالة
ختلف وتأخر شديد يستوجب زيادة اإلنفاق عليها ،وذلك ألجل النهوض هبا لكي تساير ركب التنمية احمللية يف املناطق األخرى.
( -)3-3وضع حدود قصوى لإلنفاق:
يقتضي مبدأ أولوية اإلنفاق إطالق حرية اهليئات واإلدارات احلكومية يف تقدير احتياجاهتا ،مث بعد ذلك يتم البحث عن
مصادر اإليرادات لتغطية هذا اإلنفاق ،وقد كانت النتيجة احلتمية لذلك هي قصور مصادر التمويل املتاحة واملمكنة لتغطية هذا
اإلنفاق ومن مث حدوث عجز مستمر ومبعدالت كبرية يف املوازنة يصعب تغطيته حىت بالقروض العامة ،ومن مث زاد االعتماد على
اإلصدار النقدي يف غري الظروف املالئمة لاللتجاء إليه ،حبيث أصبح التضخم وما يصاحبه من مشكالت مبثابة ظاهرة مزمنة تعاين
منها اقتصاديات دول العامل وخباصة الدول النامية.
ويتضمن تطوير االلتزام هبذا املبدأ وضع سقوف أو حدود قصوى لإلنفاق العام ،أو على األقل حدود لعجز املوازنة كنسبة من
الناتج الوطين ،على أن يتم حتديد هذه احلدود يف ضوء حساب تكاليف برامج حتقيق أهداف حمددة خالل فرتة املوازنة العامة،
حبيث ينصرف هذا التحديد إىل القضاء على اإلسراف يف استخدام املوارد دون املساس بدور الدولة يف حتقيق أهداف اجملتمع.
ويالحظ أن هذا األسلوب متبع بالفعل يف العديد من الدول املتقدمة ،إذ يعترب ختفيض عجز املوازنة سنويا من أهم القيود اليت
توضع عند مناقشة املوازنة يف الواليات املتحدة األمريكية .كذلك يعترب ختفيض اقرتاض املؤسسات االقتصادية اململوكة من الدولة
من أهم أهداف املوازنة يف كل من إجنلرتا والسويد وأملانيا ،بل بعض الدول ذهبت إىل أبعد من ذلك ،ففي الدمنارك ال يسمح منذ
عام  1983بزيادة اإلنفاق العام احلقيقي ،ويف فنلندا ال يسمح بزيادة املعدل السنوي لنمو اإلنفاق عن  ،%2ويف كندا ال يسمح

 -1حممد شاكر عصفور ،أصول الموازنة العامة ،دار املسرية ،عمان  ،الطبعة األوىل  ،2008ص .305 -301
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بزيادة معدل منو اإلنفاق العام عن معدل التضخم ،أما يف فرنسا فال يسمح بزيادة عجز املوازنة عن  % 3من الناتج احمللي
اإلمجايل.1
( -)4-3تحقيق أكبر قدر من النفع العام للمجتمع:
يعد اشرتاط حتقق املنفعة القصوى يف النفقة العامة شرطا منطقيا ،إذ ال ميكن ختصيص هذه النفقة إال مبقدار املنفعة اليت
جينيها اجملتمع ومن مث إذ مل توجد منافع عامة تعود على اجملتمع من إجراء النفقة يف جمال حمدد فإن تدخل الدولة باإلنفاق ال جيد
مربرا له ،وهلذا ولتحقيق أكرب قدر من املنفعة لإلفراد يف اجملتمع ينبغي أن تتجه سياسة الدولة عندما تقوم بتحصيل مواردها العامة
إىل إنفاق هذه املوارد بصورة حتقق أهداف اجملتمع ،وخاصة هديف التنمية االقتصادية وعدالة توزيع الدخول.
حبيث يتم العمل على زيادة الدخل الوطين من خالل اضطالع الدولة مبسؤوليات عملية التنمية االقتصادية وكذا تقليص
التفاوت بني الدخول ،وذلك من خالل نقل القدرة الشرائية ممن تقل عندهم منفعتها احلدية ( الدخول العالية ) إىل األشخاص
الذين تزداد عندهم تلك املنفعة ( حمدودي الدخل ).2
( -)4عالقة اإلنفاق العام الرشيد باالستخدام الرشيد لموارد المجتمع:
إن األداء الرشيد لالقتصاد الوطين وترشيد اإلنفاق العام خاصة يتجلى يف االستخدام الرشيد ملوارد اجملتمع املادية واملالية
والبشرية ،وهو األمر الذي ميكن توضيحه يف النقاط التالية:3
( -)1-4االستخدام األمثل للموارد المادية:
من غري املمكن استخدام املوارد والثروات الوطنية استخداما رشيدا إال يف ظل سيطرة كلية تثبت السيادة التامة والدائمة
على هذه املوارد مبا فيها حق امللكية واالستخدام والتصرف بل أن حتقيق ذلك هو أحد الشروط الضرورية لنفي التبعية وحتقيق
التحرر االقتصادي ،كما أن هذا الشرط ضروري من أجل توفري حرية القرار الوطين يف حق استخدام وتوزيع تلك املوارد والثروات
مبا يتفق ومتطلبات النمو واالحتياجات االجتماعية للبالد ،فسيطرة الدولة على ثرواهتا مقدمة لرفع كفاءة االستخدام يف جمال
االستغالل واالستخدام والتصنيع والنقل والتسويق والتحكم يف تقنيات هذه املراحل املختلفة سواء يف جمال اإلنشاء والتوطني أو يف
جمال احلفظ والصيانة بتعظيم املنفعة االقتصادية.
فالسيادة على الثروات متكن الدولة من تنفيذ سياستها التنموية حسب ما حيقق األهداف املرحلية لعملية التغيري املنشودة،
األمر الذي يتطلب معرفة حجم هذه الثروات ومقاديرها ،وطبيعتها من حيث التجدد والنفاذ حىت تستخدم املوارد غري املتجددة
بصورة تراعي القيود األساسية والشروط اهلامة اليت تضبط عملية تنميتها ،وأمهها:
 حمدودية االحتياطات من هذه الثروة وبأهنا غري متجددة ،وهلا عمر حمدد يتناقص مع زيادة حجم املستخرج منها؛ ضرورة استخالف هذه املوارد ببدائل دائمة و متجددة يف الزراعة و الصناعة؛ الكفاءة يف ختصيص عوائد هذه الثروات املصدرة منها؛ -1حممد عمر ابو دوح ،مرجع سابق ،ص ص 181 ،180

 -2حممد مجال ذنيبات ،المالية العامة والتشريع المالي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوىل  ، 2003ص .79

 -3صاحل صاحلي ،المنهج التنموي البديل في االقتصادي اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة ،الطبعة األوىل  ،2006ص.137-131
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 ضمان حقوق األجيال الالحقة يف هذه الثروة.ولقد ناضلت البلدان النامية من أجل السيطرة على ثرواهتا واحلد من هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات وتأثريات الدول
املتقدمة ،وقد قطعت شوطا هاما ولكن نشهد اليوم انتكاسة جديدة حتت ضغط األزمات الداخلية وهيمنة الدول القوية يف ظل
النظام الدويل احلايل ،حيث بدأت الكثري من الدول تفتح اجملال واسعا للشركات الدولية النشاط لالستثمار فيها من أجل مصاحل
آنية أمهها ضمان االستمرارية لألنظمة احلالية على األقل يف املدى املتوسط على حساب املصاحل االسرتاتيجية لعملية التغيري
الصحيحة ،بتوفري التمويل الالزم الذي يضمن اإلمدادات الضرورية لتلك االقتصاديات التابعة .ولذلك و بغية االستخدام الرشيد
ملوارد اجملتمع وثرواته يتطلب ما يلي:
 السيطرة التامة على الثروات و املوارد؛ ختصيصها حسب أولويات التنمية؛ رفع نسبة االستغالل للثروات العاطلة غري املستخدمة؛ توزيع منافعها على مجيع أفراد اجملتمع مع مراعاة حقوق األجيال الالحقة.( -)2-4اإلعداد الجيد و التوظيف الكامل للطاقات البشرية:
اذ ال ميكن استخدام املوارد املادية استخداما اقتصاديا كفؤا دون إعداد جيد وتوظيف واسع للطاقات البشرية باجملتمع ،وأن
اإلخفاق احلايل جلهود مسرية التنمية يف البالد النامية يعود إىل تلك السياسات اليت أمهلت دور اإلنسان يف عملية التغيري وإعادة
البناء ،ولتحقيق تغيري إجيايب حنو األحسن ال بد من القيام بر:
(أ) -اإلعداد الجيد للطاقات البشرية:
إن املهمة األوىل الالزمة إلجناح تنمية اقتصادية حقيقية تتمثل يف التكوين واإلعداد اجليد للموارد البشرية باجملتمع ،وذلك
بإعداد اإلنسان الذي يتميز بالتحصيل العلمي اجليد يف جمال ختصصه واملستوى الفكري الذي يؤهله للقيام بوظيفته يف اجملتمع،
حبيث أن اإلعداد الشامل هو املطلوب إلجناح عملية التنمية ،وذلك باعتبار قيمة العنصر البشري املكون جيدا يف التنمية ال متاثلها
أي قيمة أخرى ،ألن اإلنسان هو صانع التنمية وليس العكس.
(ب) -التوظيف الكامل للطاقات البشرية:
تبقى عملية اإلعداد والتكوين بال فائدة إذا مل تكلل هذه اجلهود بتوظيف هذه الطاقات البشرية يف امليدان العملي
واالستفادة منها يف خمتلف جماالت احلياة لتعويض التكلفة االجتماعية ،واليت حتملتها الدولة أثناء عملية اإلعداد والتكوين.
وعميلة التوظيف هنا تتطلب القيام بر:
 توفري مناصب الشغل املناسبة؛ توفري احلوافز املادية واملعنوية لإلقبال على األعمال؛ توفري املناخ الذي يضمن استمرار العمل؛ -توفري الشروط املناسبة لرفع كفاءة العمل وزيادة درجة تأهيله ميدانيا.
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فعملية التوظيف هبذا املفهوم ال ميكن للسوق أن تضمنها بدون مسامهة فعالة للدولة يف إطار خطة مرسومة الستغالل
مواردها البشرية بشكل يؤدي إىل زيادة قدرة الدولة الذاتية على استغالل مواردها املادية استغالال أمثل.
( -)3-4االستخدام الرشيد للموارد المالية:
لقد اتضح لنا بأن جناح عملية التنمية االقتصادية من أجل إعادة بناء االقتصاد الوطين يتطلب استخداما أمثل للموارد،
ويستلزم إعدادا وتكوينا جيدا وتوظيفا كامال للطاقات البشرية املتاحة ،وال ميكن أن يتحقق ذلك إال يف إطار االستخدام الرشيد
للموارد املالية حبسن توجيهها وختصيصها حنو اجملاالت والفروع واألنشطة ذات األولوية يف اجملتمع ،والشك بأن ذلك يقتضي
وجود كفاءة يف حتصيل ومجع هذه اإليرادات ورشادة يف عملية توجيهها وإنفاقها تالفيا لتسرهبا إىل أنشطة ترفيهية وحتسينية على
حساب ضروريات األغلبية الساحقة يف اجملتمع .وهو األمر الذي ميكن توضيحه فيما يلي:
(أ) -الكفاءة يف تحصيل وجمع اإليرادات:
إن كفاءة حتصيل اإليرادات ومجعها خاصة اإليرادات الضريبية تظهر يف ارتفاع احلصيلة وقلة التكاليف وعدم التأثري السليب
على مصادر هذه اإليرادات ،اذ أن اهلدف األساسي لفرض الضرائب يف أي جمتمع هو احلصول على مزيد من اإليرادات لتمويل
اإلنفاق العام .وميكن للدولة حتقيق هذه الزيادة يف اإليرادات دون أن تلجأ إىل فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب
القائمة ،وذلك بتخفيض نفقات حتصيل الضرائب .غري أن أسلوب حتصيل الضرائب يف البلدان النامية خيتلف عن إتباع هذا
األسلوب ،فهي عادة ما تلجأ إىل أسهل السبل ،وهو التوسع يف فرض الضرائب كلما ظهرت حاجة هذه البلدان إىل مزيد من
اإليرادات.
ونتيجة لذلك تعددت أنواع الضرائب ،وتعددت أسعارها يف البلدان النامية ،مما أدى إىل تعدد التشريعات الضريبية وتعقد
النظام الضرييب يف هذه البلدان ،وهذا التعقد يف النظام الضرييب يتطلب زيادة يف عدد العاملني يف اجلهاز اإلداري ،والنتيجة ارتفاع
نفقات حتصيل الضرائب ،وبالتايل اخنفاض احلصيلة الصافية لإليرادات .ولذى  ،فإنه من متطلبات تعبئة املوارد املالية للدولة من
مصادرها املختلفة ما يلي:
 وفرة احلصيلة؛ قلة التكاليف؛ منو مصادر اإليرادات.(ب) -ترشيد اإلنفاق العام وتوجيهيه:
مهما يكن حجم املوارد املالية للدولة فإنه مرتبط بأسلوب توجيهيها وطريقة إنفاقها ،فإذا كانت هناك سفاهة وتبذير يف
إنفاقها فإهنا ال تكفي مهما كانت حصيلتها كبرية ،والبلدان العربية ذات الثروة البرتولية الكبرية واليت استنفذت حصة كبرية منها
عن طريق ا لتصدير مل تستفد كثريا من ذلك احلجم ،ألهنا تفتقد إىل عنصر الرشادة يف عملية اإلنفاق واليت تستدعي االلتزام
بضوابط كثرية ،أمهها:
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 ضابط تحقيق المصلحة  :حيث أن ختصيص اإليرادات إىل جماالت إنفاق معينة مشروط بتحقيق املصلحة العامة ،ويف ظلأنظمة البلدان النامية املتخ لفة كثريا ما توجه النفقة العامة لتحقيق املصاحل اخلاصة لبعض األفراد أو بعض فئات اجملتمع دون البعض
األخر ،ملا يتمتعون به من نفوذ سياسي واجتماعي.
وهبذا فإنه ميكن التمييز بني املصلحة املوهومة وبني املصلحة احلقيقية ،فاألوىل هي املصلحة املرتبطة بتحقيق نفع فئوي أو
سياسي أو اجتماعي يدعم األنظمة احلالية اليت تكرس التخلف وتعمق التبعية ،أما املصلحة الشرعية فهي اليت حتقق نفعا عاما
ضمن أولويات اجملتمع األساسية ،وميكن قياس تلك النفقة باالستناد إىل جمموعة من االعتبارات العلمية والواقعية تراعي درجة تطور
اجملتمع واملرحلة ا ليت مير هبا ومدى استفادة األغلبية الساحقة من املنافع املتحققة من الناحية الكمية والكيفية وأمهية هذه املصلحة
باملقارنة مع األنشطة اليت مل يتم إشباعها بعد.
 ضابط ربط النفقات باألولويات :حيث أن املصاحل الناجتة عن إنفاق حصيلة اإليرادات يف جماالت معينة تتفاوت من حيثدرجة أمهيتها وإحلاحها بالنسبة إلفراد اجملتمع ،ولذلك وجب ترتيب األنشطة اليت تليب احتياجات اجملتمع الضرورية مث اليت تليها
وهكذا.
 ضابط االقتصاد في النفقات :حيث أن االقتصاد يف النفقات يتأكد يف الواقع مبعرفة البدائل املمكنة اليت حتقق نفس املصلحةيف صورة إشباع حاجات ضرورية مرتبة درجة أمهيتها ،فاختيار البديل األقل كلفة سيخفض من التكاليف احلالية اليت تظهر يف
شكل تبذير كبري ،وأن هذا التبذير واإلسراف يؤدي إىل ضياع مبالغ كبرية يف أوجه غري جمدية كان من املمكن توجيهها يف غريها
من األوجه اهلامة ،وفضال عن هذا فإ ن التبذير يضعف الثقة يف اإلدارة املالية للدولة ،ويعطي املربرات للتهرب من دفع االلتزامات

من قبل املكلفني.
( -)5حاجة ترشيد اإلنفاق العام الى تخطيط النفقات العامة والتنبؤ بها:
إن أحد اإلشكال اليت تطورت خالل السنوات األخرية واستجذبت اهتمام املختصني واالقتصاديني حول موضوع ترشيد
االنفاق العام هو ختطيط النفقات والتنبؤات اليت توضع هلا وما ميكن أن حيصل مستقبال من تطور على تقدير النفقات العامة لدعم
تنفيذ أهداف التنمية االقتصادية.
ومبا أن هذه األهداف ترتجم إىل مهام ووظائف عملية فعلية تلعب دورها يف العملية االقتصادية الكلية فقد بات من
الضروري على الدول أن ختطط اسرتاتيجية إنفاقها كجزء من سياساهتا االقتصادية املتوسطة األمد وتعمل على تقدير األثر على
الطلب واستعمال املوارد بالنسبة للربامج الضرورية وكذلك أن تفتش عن أساليب ميكن من خالهلا استخدام النفقات ألغراض
النمو وإدارة االقتصاد الوطين.
كما ان ختطيط النفقات والتنبؤ باجتاهاهتا وآفاقها املستقبلية أصبحت مسألة متالمحة حتما ،فالتخطيط يتضمن تكوين
األهداف وبلورة السياسات الالزمة لذلك ،ويف نفس الوقت يعترب التنبؤ مبثابة التوقع وقراءات تصورات املستقبل ،فالتنبؤ ال ميكن
أن خيلق أو ينتج خطة بصورة تلقائية مطلقا ولكن عملية التنبؤ توفر فرصة لصنع القرار .والتنبؤات يف بعض األحيان أكثر ما تكون
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توقعات ومقرتحات مستقبلية آلية كوهنا تعكس نوع من الشكل املصمم ،فكال من التخطيط والتنبؤ على هذا األساس هي جزء
من املوازنة واليت غالبا ما تؤخذ شكل توقعات ومقرتحات املستقبل األقرب للواقعية.1

( -)1-5الحاجة إلى تخطيط النفقات:
إن التخطيط هو وسيلة الختاذ القرار والتنظيم ،ذلك ألنه عندما يتم توضيح املعىن واملغزى من الدراسة ،وحتدد العناصر
املؤثرة يف النظام ،ويتم حتليل تفاعالت هذه العناصر ،وتعرف التغريات والتطورات اليت قد تطرأ على هذه العناصر ،وترسم أو حتدد
األهداف ،فإن التخطيط يأيت ليقدم أساسا الختاذ القرارات وتنظيم األعمال.
يعترب التخطيط أيضا وسيلة حتفزيه ،ألن اشرتاك كل املديرين يف التخطيط جيعلهم أكثر حتمسا ودافعية لألشياء اليت
يشرتكون فيها ،وعلى دراية تامة مسبقة باملشاكل والصعاب اليت تعيق تطور النظام ومنوه .إن صياغتهم لإلجراءات ووضعهم
لألهداف ومعايري األداء وأساليب العمل ألنشطة القائمني هبا يثري دافعيتهم هلا وتعهدهم أمام أنفسهم بااللتزام هبا .فالتخطيط هو
يف احلقيقة ممارسة بُعد النظر واإلعداد للمستقبل ،فبواسطة التخطيط حياول أعضاء اإلدارة النظر إىل األمام وتوقع األحداث،
واإلعداد للطوارئ ،ورسم األنشطة ومتابعة مستمرة ومنظمة لتحقيق اهلدف ،فهو كاجلسر الذي يعرب بنا من حيث نوجد إىل
املكان الذي نريد الوصول إليه ،كما يعترب احلجر األساس أو القاعدة اليت تبىن أو تقوم عليها األعمال األخرى لإلدارة.
والتخطيط مبفهومه العام ،إمنا هو عبارة عن حتديد األهداف املتناسقة اليت يراد حتقيقها وفق أوليات معنية ،وخالل فرتة
زمنية حمددة ،مع اختيار جملموعة اإلجراءات والوسائل الالزمة لتحويل هذه األهداف إىل وقائع.2
ان ختطيط النفقات هو عبارة عن التصور املنطقي واملوضوعي لألهداف املراد بلوغها يف احمليط السائد خالل فرتة زمنية
معينة ،سواء كانت أهداف آنية أو مشاريع استثمارية ،يؤدي هذا التصور بأجهزة التخطيط إىل وضع اخلطوط العريضة لألهداف
الرئيسية لتوضيح الرؤية بصفة شاملة ،كتحقيق حجم معني من العمليات ،وهذا ما يستدعي من أصحاب املراكز اإلدارية رسم
اخلطط التفصيلية تعبريا عن تلك األهداف مع مراعاة عامل الزمن والظروف احمليطة الداخلية واخلارجية .وأمام هذه التقديرات
واالعتبارات توضع املوازنة التقديرية بعد دراسة كامل االفرتاضات والبدائل اليت تتم يف اجتماعات متتالية.3
وختطيط الن فقات تستند أساسا على حتليل وتقدير العوامل اليت تؤثر على كل قطاع وهو حماولة لتحديد كميات لتلك
العوامل وتشتمل العملية على ثالثة مراحل أو خطوات كما يلي:4
 املرحلة األوىل :العوامل القائمة اليت تساهم حنو زيادات النفقات أو التخفيضات يف النفقات؛ املرحلة الثاني ة :القيام بتحديد معايري أو أسس تقدمي اخلدمة املطلوبة أو األهداف اليت يتطلب تلبيتها ،اذ يستوجب األمر أخذهابعني االعتبار واالهتمام هبا.
 املرحلة الثالثة :حتديد التكاليف اليت يقتضي حتملها لتقدمي اخلدمات وعامل الوقت املطلوب وشكل تلك التكاليف الستخدامهايف تكوين املوازنة ،إذ البد من حسابه بدقة وإعطاء النتائج السديدة هلا هبذا الشأن.

 -1غازي عبد الرزاق النقاش  ،المالية العامة -تحليل أسس االقتصاديات المالية ،دار وائل ،الطبعة الثالثة،2003ص.228
- Hervé SERIEYX et G. ARCHIER : « L’entreprise du 3eme type, projet d’entreprise », Ed, du Seuil,

5

PP : 84 – 86.1986PARIS,

 -3عبد احلميد بن ناصر ،التخطيط وترشيد االختيارات الموازنة ،رسالة ماجستري ،غري منشورة،
 -4غازي عبد الرزاق النقاش ،مرجع سابق ،ص .228
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( -)2-5التنبؤ:
ميثل التنبؤ توقع حلادثة معينة أو ملوقف معني ،أي احلصول على تقديرات لظاهرة ما يف جمموعة معينة من الظروف ،وهذا
يعين عادة أن تكون لدينا فكرة عن العالقة اليت تربط هذه الظروف بتلك الظاهرة ،وهو ما يتحقق عن طريق حتليل املشاهدات
املاضية وتفسريها ،فالتنبؤ ال يعترب ختمينا أو حدسا وإمنا هو دراسة علمية تقوم على أسس وقواعد متعارف عليها ،ويعتمد التنبؤ
على دراسة معلومات وبيانات وإحصاءات وأمناط تارخيية ،وحماولة استنتاج العالقات واملعامالت ،واستخدامها يف التنبؤ مبا ستكون
عليه حلالة أو الظاهرة املدروسة خالل فرتة مقبلة من الزمن.1
إ ّن التنبؤ بالقيم االجتاهية لظاهرة معينة يستلزم تتبع املراحل التالية:2
 حتديد هذه الظاهرة أو الظواهر املراد التنبؤ هبا؛ حتليل هذه الظاهرة إىل عناصرها اجلزئية حىت ميكن عمل تقدير لكل من هذه العناصر على حدا؛ دراسة العالقات القائمة بني هذه الظواهر أو العناصر على حدا؛ دراسة العالقات بني هذه الظواهر أو العناصر وغريها من الظواهر اليت ميكن االسرتشاد هبا يف التنبؤ؛ تقدير القيم الرقمية ملعامالت هذه العالقات من واقع البيانات املتوفرة عن املاضي وتصحيحها إذا لزم األمر بناء على ما يتوقعحدوثه من متغريات هيكلية؛
احلصول على معلومات عن املتغريات اليت يراد التنبؤ واإلسقاط على أسسها؛تكوين تقديرات عن الظاهرة يف املستقبل باستخدام العالقات املنتخبة كأساس للتنبؤ.مقارنة النتائج اليت تؤدي إليها هذه الطرق البديلة ،وانتقاء أفضلها بناء على مناقشة واقعية ومنطقية.ومما تقدم ميكن لنا القول أن التنبؤ ليس ختطيطا بل هو أحد األركان الرئيسية لعملية التخطيط ،أي أداة من األدوات اليت
يعتمد عليها التخطيط ،السيما فيما يتعلق بتحديد املؤشرات املستقبلية ،وهكذا ،طاملا أن التخطيط يهتم باملستقبل ...يهتم مبا
هو آت فإن التنبؤ يربز كأداة من أدوات التخطيط .والتخطيط بصفة عامة يهدف إىل نقل املؤسسة أو اهليئة العامة كنظام من
صورته الراهنة إىل صورة أخرى يكون عليها يف املستقبل ،ولتحقيق هذا األمر البد من ترس تلك صورة املؤسسة أو هيئة املستقبل
يف ذهن املخطط ،حىت يتمكن من تعبئة كافة الطاقات واإلمكانات ،وتسخريها لتحقيق تلك الصورة بالشكل الذي حيقق الكفاية
املثلى.
إن ما يعطي أمهية خاصة للتنبؤ هو أنه ال يعاجل كحدث منفرد لوحده وحسب ،ولكن تؤخذ قاعدته املعيارية ضمنا ملثل
هذه املقرتحات املستقبلية والتوقعات والتخطيط املستقبلي .وبشكل منتظم مثال يستكشف ويتم من خالله اختيار أهداف
السياسة والبدائل لكي ميكن إدراج وإسهام األحداث املنعزلة يف شكل عملية صنع القرار ،وهبذا الشكل ومنذ ابتداع التخطيط
االقتصادي ،يستخدم يف ت وقعات االجتاهات االقتصادية املستقبلية ،ورغم هذا التوجه فإن سجل مسار هذا التطبيق للتنبؤ قد كان
مثقال باملشاكل ،فصحة و مقبولية التنبؤ تعتمد جزئيا على بعد اهلدف وكلما كانت الفرتة أطول كلما كانت هناك إمكانية ألن
تتغري الظروف ،فالتوقعات واملقرتحات املستقبلية خلمس سنوات ميكن أن تكون أكثر ميال حنو اخلطأ أكثر مما يكون التنبؤ للسنة
التالية.
1

-TCHEREVIC. E et CHVYRKOV. Y, « L’ABC de la planification », les Editions du progrès, Moscou 1986,
pour la traduction Française, P : 61.

 -2عبد الكرمي مفيد ،مبادئ التخطيط االقتصادي ،مطبعة طربين جامعة دمشق ،1979 ،ص .40
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كما أن جناح التنبؤ وفائدته بالنسبة لصانع القرار تعتمد على موضوعية صانع القرار وقدرته على تقدمي التقديرات
الصحيحة لالقتصاد من ناحية وبالنسبة لطبيعة حمدداته وعملياته املختلفة وهي أفضل احلاالت واألوقات ،واليت يالحظ بأهنا تعترب
مبثابة اجملال الذي يتضمن الكثري من اخلطورة وحتتاج بكل وضوح إىل أفضل اهتمام ورعاية ،إضافة إىل أنه إذا أريد إثبات قبوهلا
بالنسبة للمشارك فيجب أن تستند على فهم واضح لالعتبارات السياسة العامة .كما جيب أن تتضمن مشاركة الوزارات واهليئات
املرتبطة بعملية املوازنة.1
ثالثا :اهمية تطوير اسلوب إعداد الموازنة العامة في ترشيد االنفاق العام
تنبع أمهية املوازنة العامة للدولة من كوهنا ترمجة رقمية للخطط االقتصادية واالجتماعية املستقبلية للدولة ،موضوعها هو
ختصيص املوارد املتاحة وتوزيعها بني خمتلف احلاجات واألغراض العامة ،فهي تعكس دور الدولة يف النشاط االقتصادي ،ومن هنا
تكون املوازنة العامة للدولة قد أصبحت متثل الرتمجة الصحيحة للسياسة املالية للدولة ،كما تتجلى أمهيها يف كوهنا توضح أوجه
اإلنفاق املتوقع للعام القادم يف جماالت الصحة والتعليم والدفاع وغريها ،وكذلك أوجه تدبري اإليرادات الالزمة لتغطية تلك النفقات
من خالل النظام الضرييب وأوجه اإليرادات األخرى.
وتواجه املوازنة العامة عادة إحدى ثالث حاالت :وجود موازنة متوازنة ،أو وجود فائض موازنة ،وأخريا وجود عجز موازنة،
اذ ان حجم عجز املوازنة العامة للدولة ونطاقه وطبيعته يرتبط بدرجة كبرية مبدى كفاءة الدولة يف إدارة املال العام من حيث حتصيله
وأسلوب ختصيصه لتمويل خمتلف جماالت اإلنفاق العام ،اذ أن عالج عجز املوازنة من خالل ترشيد اإلنفاق العام يتطلب مراعاة
عدد من اخلطوات أمهها :حتديد األهداف اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها بصورة دقيقة ،حصر وحتديد الربامج البديلة اليت متكن من
حتقيق هذه األهداف واستخدام أساليب الت حليل املمكنة الختيار أفضل الربامج ،ختصيص املوارد املتاحة وفقا هليكل برامج حتقيق
األهداف حبيث يتم إعادة تنظيم اهليكل اإلداري ألجهزة الدولة مبا يتفق ومتطلبات االضطالع بالربامج ،تفصيل الربامج إىل
مكوناهتا من برامج فرعية وأنشطة ومهام األمر الذي ميكن من حتديد مراكز املسؤولية يف اجنازات الربامج ،وأخريا تطوير تقسيمات
املوازنة مبا جيعل هذه التقسيمات قادرة على الوفاء مبتطلبات الوظيفة التخطيطية  ،وقادرة على الوفاء مبتطلبات الرقابة على األداء ،
مبا يضمن فعالية ختصيص وكفاءة استخدام املوارد .وهي متطلبات تتوفر يف موازنة الربامج واالداء .لذا سنعاجل يف هذا الفصل
التايل :املفهوم العام للموازنة وخصائصها ،وامهيتها ،والعوامل املؤثرة يف تفاقم عجز املوازنة العامة ومازنة الربامج واالداء كأسلوب

حديث لرتشيد االنفاق العام.
( -)1مفهوم الموازنة العامة و خصائصها:
موازنة الدولة هي التق دير املعتمد لنفقات الدولة وإيراداهتا خالل مدة مقبلة عادة سنة ،فهي تتعرض للنشاط االقتصادي
الذي ستقوم الدولة بتحقيقه ،وتبحث يف وسائل متويل هذا النشاط ،وبإجياز شديد أهنا تتضمن خطة عمل احلكومة حتقيقا
ألهداف اجملتمع خالل مدة حمددة من الزمن.2

 -1غازي عبد الرزاق النقاش ،مرجع سابق ،ص ص .231 ،230
 -2حامد عبد اجمليد دراز ومسرية إبراهيم أيوب ،مرجع سابق ،ص . 58
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إذ أن مجيع الدول احلديثة على اختالف أنظمتها متفقة على أن يسري نشاطها وفقا لربنامج حمدد بصورة دقيقة ،يشمل
جمموع نفقات الدولة وإيراداهتا اليت تقررها مسبقا لسنة على العموم ،وتفصلها يف بيانات تقرتن بالصفة اإلجبارية عن طريق السلطة
التشريعية ،ويطلق على هذا الربنامج اسم " املوازنة العامة " .وميكن حاليا اعتبار هذه املوازنة مبثابة احملور الذي تدور حوله مجيع
أعمال الدولة ونشاطاهتا يف مجيع امليادين ،فالضرائب ال ميكن أن جتىب إال إذا مسحت املوازنة جببايتها واإلنفاق غري ممكن إال إذا
أذنت به املوازنة.
تتصف املوازنة العامة بعدد من اخلصائص اليت تتلخص يف العناصر التالية:
( -)1-1الموازنة العامة تنبؤ و تقدير:
تعترب املوازنة العامة بيانا وتقديرا ملا ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية من نفقات عامة وما يتوقع أن حتصله من إيرادات عامة
خالل فرتة مستقبلية تكون يف الغالب سنة واحدة ،وبعبارة أخرى تعد املوازنة العامة مبثابة كشف توقعات أو جدول تقديري
لإليرادات الواجب حتصيلها والنفقات اليت يلزم القيام بإنفاقها ،ويتم التقدير والتنبؤات اخلاصة بالنفقات واإليرادات عن طريق حتليل
السياسات االقتصادية واملالية للدولة وكذلك عن طريق مقارنة املوازنات السابقة للدولة.1
( -)2-1الموازنة العامة تقدير معتمد من السلطة التشريعية:
إن وجود تقديرات لإليرادات العامة والنفقات العامة ،ال يكفي وحده لتكون أمام موازنة عامة للدولة بل البد من أن
يقرتن هذا التقدير مبوافقة أو إجازة من السلطة التشريعية على هذا التقدير ،2اذ يصبح مشروع املوازنة العامة هبذه املوافقة قانونا جييز
للحكومة إنفاق املصروفات وحتصيل اإليرادات.
ويالحظ أن موافقة السلطة التشريعية تنصرف إىل كل من اإليرادات والنفقات اليت حتويها وثيقة املوازنة ،غري أن مضمون
هذه املوافقة أو اإلجازة خيتلف يف كل منهما ،فاملوافقة بالنسبة للنفقات يعطي احلكومة احلق للقيام باإلنفاق بذات املبلغ أو بأقل
منها أو عدم القيام هبا ،أما املوافقة بالنسبة لإليرادات فال تتضمن أي خيار للحكومة يف حتصيلها أو عدم حتصيلها ،فهي واجبة
التحصيل طبقا لنصوص القوانني املقررة للضرائب أو طبقا ملمارسة احلكومة لنشاطها االقتصادي كإيراداهتا من القطاع العام.3
( -)3-1الموازنة العامة خطة مالية لسنة قادمة:
توضع املوازنة العامة ملدة من الزمن اصطلحت معظم الدول على جعلها سنة ،فيأيت التقدير عندئذ عن سنة ،ويعطي اإلذن
باجلباية واإلنفاق عن سنة .ومن األسباب اليت دفعت الدول إىل اعتبار السنة هي مدة املوازنة العامة ،هو صعوبة إعداد املوازنة لفرتة
قصرية أقل من سنة وصعوبة التقدير للنفقات واإليرادات لفرتة طويلة تتعدى السنة ،فتحضري املوازنة ودراستها والتصويت عليها من
قبل السلطة التشريعية يتطلب جمهودا كبريا ووقتا طويال ال يسمح بتكرار األمر أكثر من مرة يف السنة ،كذلك إن عملية تقدير

- 1سلوى شعراوي مجعة(حترير) ،الموازنة العامة–اتجاهات ورؤى جديدة ،مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ،جامعة القاهر ،2004 ،ص.84
 -2خالد شحادة اخلطيب و أمحد زهري شامية ،مرجع سابق ،ص .272
 -3عادل فليح العلي ،مرجع سابق ،ص . 507
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اإليرادات والنفقات لفرتة تتعدى السنة كان أمرا بالغ التعقيد ،مما جعل أكثرية الدول يف املاضي واحلاضر يعتمدون على مبدأ سنوية
املوازنة.1
( -)4-1الموازنة العامة عمل إداري:
تتطلب املوازنة العامة جمموعة من اإلجراءات اإلدارية واملالية ،تتخذها السلطة التنفيذية ،حىت تتمكن من خالهلا تنفيذ
السياسة املالية للدولة ،فالسلطة التنفيذية هي اليت تتوىل عملية إعداد املوازنة العامة وتتوىل السلطة التشريعية يف ما بعد اعتمادها،
فاملوازنة من الناحية اإلدارية والتنظيمية خطة عمل يتم مبقتضاها توزيع املسؤوليات املتعلقة باختاذ القرارات اليت ستطلبها عملية
التنفيذ على خمتلف األجهزة اإلدارية والتنفيذية مبا يضمن سالمة التنفيذ ،وحتت إشراف السلطة التشريعية املمثلة للشعب.2
وعلى أساس ذلك يعترب صدور قانون اعتماد املوازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة يف حدود اختصاصها ،باستخدام
االعتمادات املقررة هلا يف األغراض املخصصة من اجلها اعتبارا من أول السنة ،ويضمن كذلك حتصيل اإليرادات الالزمة لتمويل
النفقات العامة ،وتكون هذه اجلهات مسؤولة عن اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ موازنتها وحتقيق األهداف احملققة هلا.3
( -)5-1الموازنة العامة خطة مالية شاملة لتحقيق أهداف المجتمع:
املوازنة العامة هي الربنامج املايل عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف حمددة ،وذلك يف إطار اخلطة العامة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة ،ومن األصول العلمية املسلم هبا ضرورة توافق املوازنة العامة للدولة مع
مقتضيات اخلطة االقتصادية ،مبعىن أنه يلزم عند إعدادها مراعاة عدم تعارضها مع متطلبات اخلطة االقتصادية.4
( -)2أهمية الموازنة العامة:
جيب أن ال تعترب املوازنة العامة جمرد بيان تقديري إحصائي لنفقات الدولة وإيراداهتا ،بل أصبحت حتظى يف وقنتنا احلايل
بأمهية متزايدة وتأخذ أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية يف دول العامل على الرغم من اختالف أنظمتها السياسية واالقتصادية،
فقد أصبحت املوازنة العامة وسيلة ال غىن عنها وأداة من أدوات السياسة املالية تستخدمها احلكومات لتحقيق أهدافها املالية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ومن مث لتحقيق أهدافها التنموية يف شىت القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،وتظهر أمهية
املوازنة من حيث:
( -)1-2األهمية السياسية للموازنة العامة:
حتتل املوازنة العامة من الناحية السياسية أمهية كبرية يف الدول ذات األنظمة النيابية والدميقراطية ،ذلك أنه يشرتط لتنفيذ
بنود املوازنة العامة اليت أعدهتا السلطة التنفيذية أن يعتمد مشروعها من طرف نواب الشعب ،ذلك أن اعتماد املوازنة العامة من
قبل الربملان يعد مبثابة املوافقة من ممثلي الشعب على الربنامج السياسي للحكومة ،ومن مث فبدون هذه املوافقة تقف احلكومة

 -1مهدي حمفوظ ،علم المالية العامة والتشريع المالي والضريبي ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،بريوت ،الطبعة الرابعة  ،2004ص ص. 45،46
 -2خالد شحادة اخلطيب و امحد زهري شامية ،مرجع سابق ،ص .275
 -3سلوى شعراوي مجعة (حترير) ،مرجع سابق ،ص .88
 -4نفس املرجع ،ص .88
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مشلولة عاجزة عن مزاولة أعماهلا . 1فاحلكومة مسؤولة سياسيا عن أعماهلا أمام الربملان تستقيل يف حال خسارهتا لثقته ،إذ أن
احتفاظ أو عدم احتفاظ احلكومة بثقة اجمللس ينبع يف أكثر األحيان من املناقشات املالية.2
( -)2-2األهمية االقتصادية للموازنة العامة:
للموازنة العامة دور فعال يف حتقيق التوازن االقتصادي وذلك عن طريق استخدام سياسة النفقات واإليرادات ،ففي حالة
الكساد تتدخل الدولة لتعمل على زيادة النفقات وختفيض الضرائب لرفع القدرة الشرائية لدى األفراد مما يؤدي إىل زيادة الطلب
اخلاص باإلضافة إىل الطلب احلكومي ،وبذلك خيرج االقتصاد من أزمته ويدخل مرحلة االنتعاش االقتصادي .أما يف حالة التضخم
وعندما يكون الطلب أكثر من العرض تقوم الدولة بتخفيض نفقاهتا ورفع نسب الضرائب هبدف امتصاص القدرة الشرائية الزائدة
يف السوق ،فيقل الطلب بشقيه اخلاص والعام مما يؤدي إىل ختفيض يف األسعار.
وتعكس املوازنة العامة فلسفة النظام وذلك من خالل نفقاهتا وإيراداهتا ،فاتساع نفقات القطاع العام يشري إىل توسع دور
الدولة يف االقتصاد ،وأن ازدياد نسبة مسامهة هذا القطاع يف اإليرادات العامة يعكس توجه الدولة إىل إتباع سياسة االقتصاد
املوجه .أما إذا كان دور الدولة يف االقتصاد حمددا ونسبة مسامهة الضرائب كبرية يف اإليرادات فهذا يشري إىل أمهية القطاع اخلاص
يف االقتصاد وتوجه الدولة حنو سياسة اقتصاد السوق.3
( -)3-2األهمية االجتماعية للموازنة العامة:
إن أمهية املوازنة االجتماعية تتعلق مبفاهيم العدالة االجتماعية وتقليل الفوارق بني الطبقات االجتماعية ،حيث تعكس
األهداف اليت تضعها وتنفذها احلكومة يف سبيل حتقيق الرقي االجتماعي ،حيث ال تقل أمهية حتقيق التوازن االجتماعي عن التوازن
االقتصادي ،إذ أصبحت املوازنة العامة وسيلة إلعادة توزيع الدخل القومي عن طريق فرض الضرائب املباشرة التصاعدية اليت
يتحمل عبئها ذوي املداخيل الكبرية ،و توجيه حصيلتها لتمويل بعض أنواع النفقات اليت تستفيد منها الطبقات الفقرية ،كإعانات
البطالة والضمان االجتماعي وإعانات السكن والتعليم اجملاين واخلدمات الصحية وغريها .كما أنه باإلمكان استخدام املوازنة العامة
كوسيلة للتوجيه االجتماعي كتقدمي بعض اإلعفاءات الضريبية أو العالوات العائلية أو منح بعض احلوافز اليت تشجع على زيادة
النسل إذا كانت الدولة ترغب يف زيادة عدد السكان

.4

( -)4-2األهمية المالية و المحاسبية للموازنة العامة:
تعترب املوازنة العامة املرآة اليت تعكس الوضع املايل للدولة ،فهي تفصل املوارد املالية بأنواعها واليت سيتم توفريها خالل سنة
مقبلة من ضرائب ورسوم ونقود ورقية جديدة وأرباح وعملة صعبة وغريها من املوارد املالية ،وتفصل كذلك أوجه اإلنفاق للقطاعات
العمومية املختلفة ،مما يوفر للدولة قدر أكرب من التعرف على حقيقة أوضاعها املالية الداخلية واخلارجية ،ومن مث احلكم على
سالمة مركزها املايل ،وما إذا كانت املوازنة تتمتع بعجز أو بفائض مما يؤهل الدولة للتدخل لتحقيق التوازن االقتصادي
 -1غازي عناية ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،دار البيارق ،عمان ،1998 ،ص.214

 -2فوزت فرحات ،المالية العامة :االقتصاد المالي – دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية والعالمية ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،2001،

ص .46

 -3حممد طاقة و هدى العزاوي ،مرجع سابق ،ص ص .172 ،171

 -4علي حممد خليل و سليمان أمحد اللوزي ،المالية العامة ،دار زهوان للنشر والتوزيع ،عمان ،1999 ،ص .304
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واالجتماعي .وكما يراها البعض فأهنا عبارة مؤشر للوضع املايل للدولة هتتدي به لالطمئنان على مركزها املايل ،واجتاهه حنو اإلجياب
أو السلب.1
أما املوازنة العامة للدولة من الناحية احملاسبية تبدو على درجة كبرية من األمهية وخاصة يف ما يتعلق باإلنفاق العام ،ذلك
أنه إذا كانت اإليرادات العامة حتصل طبقا للقوانني اخلاصة هبا بغض النظر عن األرقام املقدرة هلا يف املوازنة فإن النفقات العامة
ينبغي أن تتم يف حدود األرقام املقدرة واملعتمدة هلا يف املوازنة العامة ،حبيث ميتنع حماسيب املرافق واهليئات العامة من صرف أي مبلغ
إال يف حدود األرقام واالعتمادات املقررة ،ووفقا للقوانني والتعليمات املالية املقررة .وباإلضافة إىل ما سبق فإن أمهية املوازنة تبدو
واضحة من الناحية احملاسبية يف ما يتعلق بتحديد أنواع حسابات اإليرادات والنفقات اليت ينبغي على املصاحل احلكومية إمساكها
لتنظيم معامالهتا املالية ،إذ يفتح لكل نوع من اإليرادات والنفقات حساب خاص وفقا لطريقة ومدة اعتماد املوازنة العامة للدولة.2
( -)3العوامل المؤثرة في تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة:
يعرب عجز املوازنة عن تلك الوضعية اليت تكون فيها النفقات العامة أكرب من اإليرادات العامة ،وهو مسة تكاد تعرفها معظم
الدول سواء املتقدمة منه ا أو النامية ،حبيث جيب تقدير عجز املوازنة من جانب النفقات ،أي عدم كفاية اإليرادات العامة لتغطية
حجم النفقات ،ذلك أن حجم النفقات هو الذي حي ّدد مستوى االقتطاع اجلبائي الذي جيب الوصول إليه ،ألنه من الناحية
السلطات العمومية بتحديد حجم النفقات أوال مث تبحث عن تغطية هذه النفقات عن طريق املوارد املتاحة ،و عليه
العملية تقوم ّ
فإن عجز املوازنة ال يعترب زيادة يف حجم النّفقات مقارنة حبجم اإليرادات و هذا نظرا الستعمال مبدأ األسبقية ،أي أن حت ّديد
اإليرادات يأيت بعد حتديد النفقات و لكن العجز يعرب عند عدم كفاية اإليرادات العامة يف تغطية حجم النفقات املقررة.
و يتبلور جوهر قضية عجز املوازنة العامة يف الدول النامية بصفة عامة من خالل التباين احلاصل بني معدالت منو النفقات
من ناحية وبني معدالت منو اإليرادات من ناحية أخرى .وهلذا حينما نتأمل يف األسباب املختلفة اليت سامهت يف منو وتفاقم هذا
العجز يف البلدان النامية ،فإننا جند أن بعض هذه األسباب يعود إىل منو اإلنفاق العام ،وبعضها األخر يعود إىل تباطؤ منو أو
تدهور اإليرادات العامة ،باإلضافة اىل االعتماد على موازنة االعتمادات والبنود اليت مل تعد تتالءم مع التغريات االقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجيات الكثرية اليت حدثت يف العصر احلديث ،وهو ما ميكن تلخيصه يف العوامل التالية:
( -)1-3مجموعة العوامل الدافعة إلى نمو اإلنفاق العام:
أرتبط تزايد معدالت اإلنفاق العام يف خمتلف الدول النامية بعديد من العوامل ،امهها:
(أ) -اتساع نطاق نشاط القطاع العام :ومن مث تزايد الوزن النسيب لإلنفاق العام االستثماري من إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت،
وارتباط تزايد هذه النسبة مبتطلبات التنمية اخلاصة يف مراحلها األوىل ،واليت تقتضي توجيه قدر كبري من األنفاق االستثماري إىل
مشروعات اهلياكل القاعدية.3

 -1غازي عناية ،مرجع سابق ،ص .210

 -2جمدي شهاب ،مرجع سابق ،ص .55
 -3حامد عبد اجمليد دراز و مسرية إبراهيم ،مرجع سابق ،ص.202
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(ب) -التزايد المستمر في نسبة اإلنفاق العسكري إلى إجمالي الناتج المحلي :حيث الزلت البلدان النامية ختصص
لألغراض العسكرية ما يزيد على % 5من ناجتها احمللي اإلمجايل يف املتوسط وما يبلغ  % 20من إنفاق حكوماهتا املركزية ،وهو ما
ميثل استنزافا كبريا مل واردها املالية ،إذ تواصل الكثري من البلدان النامية إنفاق مبالغ كبرية نسبيا على اجملاالت العسكرية ،وهذا بالرغم
من مصاعبها االقتصادية العميقة واملتنامية يف كثري من اجملاالت.1
(ت) -انتشار نمو العمالة الحكومية :ويقصد بالعمالة احلكومية ،املوظفني والعاملني باحلكومة املركزية وحكومات الواليات
واألقاليم ،وتتسم العمالة يف تلك القطاعات بتسارع معدالت منوها وأيضا تزايد نسبتها إىل إمجايل حجم التوظيف على مستوى
االقتصاد الوطين ككل ،ويتجلى تأثري الظاهرة يف مشكلة عجز املوازنة فيما حتدثه من زيادة يف النفقات اجلارية من خالل تزايد بند
األجور ،وبذلك تعد مبثابة أحد احملاور الرئيسية املسؤولة عن منو اإلنفاق العام ،ومن مث تزايد العجز خاصة يف ظل تباطؤ املوارد
السيادية للدولة ومجودها.2
إىل جانب املقومات السالفة الذكر ،مارست بعض العوامل اخلارجية تأثريا سلبيا على تزايد النفقات العامة ،مثل االرتفاع
الشديد الوطأة يف أسعار الواردات الضرورية ،وبصفة خاصة الواردات الغذائية وموارد الطاقة والسلع الوسطية واالستثمارية ،األمر
الذي أدى بدوره إىل تضخم حجم النفقات العامة املخصصة جملاهبة متويل احلد األدىن الضروري من تلك الدول ،وهو ما ينجم
عنه تزايد خمصص ات الدعم املوجه للمنتجات الغذائية املستوردة ،وكذا الدعم املقدم للصادرات ودعم االئتمان املوجه للقطاع
اخلاص.3
كما يربز تزايد مدفوعات خدمة أعباء الديون اخلارجية يف تلك الدول يف ظل تزايد معدالت الفائدة العاملية بوصفه أحد
األسباب املهمة اليت أسهمت يف تزايد حجم ومعدالت منو اإلنفاق العام ،خاصة يف الدول النامية املثقلة بالديون.
( -)2-3مجموعة العوامل الدافعة الى تدهور اإليرادات العامة:
وتتمثل هذه العوامل باخلصوص يف التايل:
(أ) -ضعف الجهد التحصيلي الضريبي :ويقصد بذلك اخنفاض نسبة احلصيلة الضريبية على اختالف أنواعها على الناتج احمللي
اإلمجايل حيث ترتاوح هذه النسبة يف البلدان النامية ما بني  %15و .%20يف حني أن نسبتها تصل يف البلدان الصناعية املتقدمة
إىل ما ال يقل عن  ، 4 %30ويرجع اخنفاض اجلهد الضرييب يف الدول النامية إىل عدة عوامل تتفاوت يف تأثريها النسيب من دولة
إىل أ خرى ،ويتلخص أمهها يف اخنفاض مستوى الدخل الوطين ومتوسط نصيب الفرد منه ،واتساع نطاق العمليات العينية ،ومن مثة
انكماش املعامالت النقدية يف اقتصاديات تلك الدول.

 -1دانيال ب .هوايت ،مجلة التمويل والتنمية  ،العدد ، 3اجمللد ،28سبتمرب  ، 1991ص.22

 -2رمزي زكي ،انفجار العجز – عالج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج االنكماشي والمنهج التنموي  ،دار املدى للثقافة والنشر ،سوريا ،الطبعة األوىل،2000،
ص .99-92
 -3حامد عبد اجمليد دراز و مسري إبراهيم أيوب ،مرجع سابق ،ص .204
 -4رمزي زكي ،مرجع سابق ،ص .96
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عالوة على انتشار ظاهرة " االقتصاد غري الرمسي " الذي يعرف بأنه جمموع املداخيل املكتسبة اليت ال يتم إبالغها إلدارة
الضرائب .أو جمموع املداخيل غري الواردة يف احلسابات الوطنية ،أضف إىل ذلك اخنفاض الوعي الضرييب وتدهور الكفاءة
الضريبية.1
(ب) -زيادة نسبة الضرائب غير مباشرة :تتميز النظم الضريبية يف الدول النامية بارتفاع النصيب الضرييب النسيب هلذا النوع من
الضرائب من إمجايل املوارد العامة ،فقد بلغت نسبة الضرائب غري املباشرة إيل إمجايل اإليرادات السيادية أكثر من  % 60يف عدة
دول نامية مثل املكسيك وبريو وغانا واهلند ،وترجع تلك الظاهرة إىل ضآلة حجم النشاط االقتصادي والدخل القومي ،ومن مث
اخنفاض الفرص املتاحة لزيادة االعتماد على الضرائب املباشرة ،عالوة على ما تتميز به الضرائب غري املباشرة من خصائص تقليدية
معروفة مثل سهولة جبايتها ،ووفرة حصيلتها واتساع نطاقها ووعائها.
(ت) -تعاظم الضرائب على قطاع التجارة الخارجية :حتتل الضرائب على قطاع التجارة اخلارجية وزنا نسبيا متزايدا ضمن
مكونات هيكل اإليرادات العامة يف عدد كثري من الدول النامية ،اذ بلغت هذه النسبة يف عام 1987أكثر من  %40يف عدة
دول تشمل أوغندا  %75بنغالديش  %42.6تشاد  ،%46.2وبالرغم من املكانة اليت حتتلها تلك الضرائب ،إال أن تقلب
أسعار الصادرات ومعدالت الطلب عليها يف األسواق العاملية ينجم عنه عدم استقرار حصيلة الضرائب املفروضة عليها ،وهو ما
يؤثر سلبا على جانب اإليرادات يف املوازنة العامة.2
واىل جانب املقومات السالفة الذكر قد ساهم تدهور األسعار للمواد اخلام اليت تصدرها البلدان النامية بشكل خطري يف
تدهور موارد الدولة السيادية ،فمع تردي هذه األسعار ختسر الدولة الكثري من املواد املالية إما بشكل مباشر حينما تكون هي
املالكة ملصادر إنتاج هذه املواد كما هي احلال بالنسبة حلقول النفط أو أهنا ختسر بشكل غري مباشر حينما تقل حصيلة الضرائب
املفروضة على أرباح الشركات املشتغلة يف إنتاج وتصدير هذه املواد ،على أن اخلسارة ال تقف عند هذا احلد ،ففي احلاالت اليت
يكون املصدر الرئيس لدخل البلد متأتيا من إنتاج وتصدير مادة خام واحدة (أو مادتني) ،فإن تدهور السعر العاملي للصادرات
يرتجم مباشرة يف شكل موجة انكماشية عامة بالداخل .اذ تنخفض مستويات املداخيل ،وتظهر الطاقات العاطلة وترتفع البطالة،
وهو ما يؤثر سلبا يف حصيلة الضرائب املباشرة وغري املباشرة اليت ستحصلها الدولة نظرا لتدهور حجم النشاط االقتصادي.3
( -)3-3مجموعة العوامل المتعلقة بأوجه قصور الموازنة التقليدية:
تركز موازنة البنود واالعتمادات (املوازنة التقليدية) على حتقيق الرقابة املالية على عناصر املصروفات واإليرادات .فقد نشأت
موازنة البنود كنتيجة النفصال مالية الدولة عن مالية احلاكم ،األمر الذي جعل للمجتمع ممثال يف السلطة التشريعية دورا يف
الرقابة على مالية الدولة ،ومن مث فإن الرقابة املالية مثلت اهلدف الرئيسي هلذه املوازنة .وهو ما كان يتالءم مع الظروف اليت كانت
سائدة يف القرن التاسع عشر كتواضع اهليكل االقتصادي واالجتماعي لدول العامل واقتصار دور احلكومات على أداء الوظائف
السيادية ( الدفاع ،األمن ،القضاء ) والوظائف األخرى اليت حيجم األفراد أو املشروعات اخلاصة عن القيام هبا مبا يتوافق مع تعاليم
 -1حامد عبد اجمليد دراز و مسري إبراهيم أيوب ،مرجع سابق ،ص.206
 -2رمزي زكي ،مرجع سابق ،ص .99
 -3نفس املرجع ،ص .99
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االقتصاد احلر اليت ناد هبا ادم مسيث واالقتصاديون التقليديون من بعده ،فقد كان االهتمام األكرب للحكومات يف ذلك الوقت
يرتكز على أحداث التوازن احلسايب بني اإليرادات والنفقات لتفادي اآلثار السلبية اليت ميكن أن ترتتب على العجز يف املوازنة العامة
للدولة.1
وإن اهم ما يالحظ على موازنة االعتمادات والبنود أوجه القصور التالية:2
 أهنا ال متكن من التعرف على األهداف اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها وذلك ألهنا تركز على مقدار الزيادة أو النقصان يفاالعتمادات املخصصة للجهات احلكومية دون توضيح العالقة بني هذه االعتمادات و األنشطة والنتائج املتوقعة من هذا اإلنفاق؛
 إن من متطلبات ترشيد اإلنفاق العام ومن مث التصدي لعجز املوازنة العامة ختصيص املوارد وفقا لربامج حتقيق األهداف مبايتضمنه ذلك من تقسيم اإلنفاق إىل وظائف وبرامج ،مث حصر وقياس منافع وتكاليف كل برنامج مبا ميكن من استخدام طرق
التقييم املالئمة الختيار أفضل الربامج قدرة على حتقيق األهداف؛
 إن اختالف البعد الزمين ملوازنة االعتمادات باعتبارها تعد عن سنة عن البعد الزمين لعملية التخطيط ( متوسط وطويل األجل )خيلق تعارضا بني هذه املوازنة ومتطلبات التخطيط ،عالوة على اختالف طبيعة البيانات واملعلومات اليت ستطلبها عملية التخطيط
عن تلك اليت توفرها موازنة االعتمادات؛
 يتم تقدير االعتمادات يف ظل هذه املوازنة على أساس النفقات يف السنة السابقة أو متوسط السنوات السابقة ،وهو ما ميثلاحلد األدىن لإلنفاق يف العام التايل ،إذ عادة ما يتم زيادة اعتمادات معظم البنود حتسبا للزيادة يف األسعار ومدفوعات األجور،
عالوة على ما جيسد من بنود جديدة لإلنفاق ،ويالحظ أن هذا األسلوب يتعارض بشدة مع ترشيد اإلنفاق العام ،بل يقنن تزايد
اإلنفاق العام سنة بعد أخرى ،والذي يعد من أهم أسباب استمرار  ،بل تزايد عجز املوازنة؛
 يتطلب ترشيد اإلنفاق العام وجود إطار تنفيذي يكفل كفاءة املرونة يف التنفيذ ،وميكن من الوقوف على مدى التقدم يف اجنازاألعمال ،إال أن موازنة االعتمادات ال تضمن للحكومة أن تتجاوز االعتمادات أو أن تنقل من بند إىل آخر يف نفس الباب إال
بالرجوع للربملان ،وال خيفى ما هلذه القيود من آثار على تأخري تنفيذ األعمال.
( -)4موازنة البرامج و األداء كأسلوب حديث لترشيد االنفاق العام:
لقد شهدت اجتاهات املوازنة العامة للدولة اليت نعرفها يف وقتنا احلايل تطورا مهما وواضحا ،وكان لذلك أسباب عديدة
منها التغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجيات الكثرية اليت حدثت يف العصر احلديث ،وكذلك التساع الدور الذي
أصبحت تلعبه الدولة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،واختذ التطور يف املوازنة العامة للدولة اجتاهات عديدة ،منها موازنة
الربامج و األداء اليت تعترب من أهم التطورات األساسية اليت مرت هبا املوازنة واليت متثل تغريات جذرية يف املوازنة العامة للدولة.
وفكرة موازنة الربامج و األداء ترجع إىل الدراسات اليت متت يف الواليات املتحدة األمريكية من قبل " جلنة تافت " وكان
ذلك يف عام  ، 1913حيث أشار تقرير هذه اللجنة إىل أمهية تبويب املوازنة العامة وفقا هلدف النشاط ،إال أن هذه الفكرة مل جتد
 - 1قاسم إبراهيم احلسيين ،المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة ،مؤسسة الورق ،عمان ،1999 ،ص .111
 -2حممد ابو دوح ،مرجع سابق ،ص .122-119
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قبوال يف ذلك الوقت ومل تنفذ إال يف سنة  ،1934وذلك عندما بدأت وزارة الزراعة األمريكية بإعداد موازنة مشروع حوض هنر
تنيسي على أساس الربامج و األداء .وقد تعمقت هذه الفكرة أيضا سنة  1949نتيجة توصيات جلنة " هوفر " اليت دعت إىل
تبويب موازنة الواليات املتحدة األمريكية على أساس الربامج واألنشطة اليت تنفذها احلكومة.
إن نقطة التحول يف أهداف املوازنة العامة من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واألداء بدأت حني ظهر من ينادي بضرورة
إدخال أساليب اإلدارة العلمية احلديثة يف جمال اإلدارة احلكومية للتأكد من قيامها بتنفيذ ما يعهد إليها من واجبات بكفاءة
وفعالية وفق للخطة املعتمدة من قبل احلكومة.
( -)1-4مفهوم موازنة البرامج و األداء:
تعددت مفاهيم موازنة الربامج واألداء ولكن العامل املشرتك بني هذه املفاهيم هو أهنا تركز على األعمال واألنشطة اليت
تقوم هبا الوحدات اإلدارية ،وليس على وسائل تنفيذ األعمال واألنشطة ( عناصر االستخدامات املختلفة من سلع وخدمات )
كما هو احلال يف موازنة البنود  ،وكذلك فإن موازنة الربامج واألداء تركز على الربط أو التنسيق بني الربامج يف الوحدات احلكومية
وبني األهداف العامة للدولة ،ويتم ذلك بتقسيم املوازنة العامة للدولة إىل موازنات فرعية على مستوى الوحدات اإلدارية األصغر
حجما اليت تكلف بتنفيذ برنامج كامل أو جزء من برنامج ،ويف النهاية يتم تقسيم الربامج إىل جمموعة من األنشطة اليت ترتجم إىل
وحدات أداء ،وعلى ذلك فإنه يتم بناء موازنة الربامج واألداء على أساس تبويب املوازنة وفقا للربامج ووحدات األداء أو
املسؤولية.1
وهكذا نالحظ أن موازنة الربامج واألداء ترتكز على جمموعة من العناصر ،2امهها:
 حتديد األهداف من العمل احلكومي وتقسيمها على جمموعة من الوزارات والوحدات اإلدارية األخرى اليت تشارك يف تنفيذ أحدهذه األهداف وتقسيمها يف كل وحدة إدارية حكومية إىل جمموعة من الربامج وحتديد األنشطة الالزمة لتنفيذها؛
 تعديل النظام احملاسيب كأحد أدوات إدارة املالية العامة للدولة ،ليشمل استخدام حماسبة التكاليف؛ حتديد وسائل قياس األداء ،وذلك بتحديد أدوات هذا القياس ،مثل النسب املئوية ومعدالت األداء.( -)2-4تبويب موازنة البرامج و األداء:
يرتكز التبويب يف موازنة الربامج واألداء على التبويب اهلرمي املتدرج من الوظائف إىل الربامج إىل األنشطة

و وحدات

األداء.
(أ) -التبويب الوظيفي:
يقصد بالتبويب الوظيفي تصنيف مجيع النفقات ،مث تبويبها يف جمموعات متجانسة ،طبقا للخدمات العامة اليت حتققها،
حبيث ختصص كل جمموعة لوظيفة معينة من وظائف الدولة ،أي أن التبويب الوظيفي يتجه إىل عرض النفقات املخصصة للوظائف
العامة للدولة ،وليس عرضها على أساس اإلدارات العامة املخصصة هلا هذه النفقات ،3اذ أن املعيار املعتمد يف هذا التقسيم هو
 -1قاسم إبراهيم احلسيين ،مرجع سابق ،ص .115
 -2نفس املرجع ،ص.115

 -3حامد عبد اجمليد دراز ،مبادئ االقتصاد العام  ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،الطبعة الرابعة  ،1979ص.410
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نوع الوظيفة أو اخلدمة اليت ينفق املال العام من أجلها ،وهذا بغض النظر عن اجلهاز احلكومي الذي يقوم باإلنفاق أو طبيعة
األشياء اليت املشرتات هبذه النفقات ،مما يعطي صورة واضحة عن األهداف اليت خيدمها اإلنفاق العام.
وميكن بصفة عامة رد اخلدمات اليت تؤديها الدولة يف وقتنا احلايل إىل أربعة جمموعات كبرية:1
 الخدمات العامة :هو كل ما يتعلق بسيادة الدولة اليت البد هلا من القيام هبا ،اذ ال جمال فيها للجهود اخلاصة ،كخدماتاإلدارة العامة والعدالة والدفاع واألمن.
 الخدمات الجماعية :هي اخلدمات الالزمة للمعيشة املشرتكة يف جمتمع منظم متمدن كاخلدمات الصحية والوقائية وتوصيلالكهرباء والغاز ومياه الشرب وإقامة اجلسور والسدود ،وغريها من اخلدمات اجلماعية.
ر -الخدمات االجتماعية :تشمل على أوجه النشاط العام املتعلقة بتقدمي اخلدمات األساسية ألفراد اجملتمع ،كالتعليم والصحة
والضمان االجتماعي وتوفري السكن.
 الخدمات االقتصادية :اخلدمات اليت تقوم هبا الدولة ،وتتعلق بقطاع األعمال ،ولو كانت هذه اخلدمات مجاعية أو اجتماعية،طاملا أن تقدميها يتم على أساس جتاري ،كالتعدين والصناعات االستخراجية ،التجارة والصناعة والزراعة ...اخل.
(ب) -التبويب حسب البرامج:
حتتوي كل وظيفة من الوظائف الرئيسية للدولة على جمموعة من الربامج ،وهلذا يعترب الربنامج الواحد تقسيما فرعيا من
الوظائف الرئيسية للدولة وأحد مكوناهتا .ويضم الربنامج األعمال املتوقع تنفيذها يف آجال معينة ،وهذا باختاذ إجراءات حمددة،
ويتم التعبري عنها يف صورة نفقات تربزها املوازنة العامة ،ويتضمن الربنامج عادة بيانات عامة تتناول موضوع الربنامج وجهة تنفيذه
وأهدافه ووحدات أداءه ،ومدى ارتباطه بالربامج األخرى ،وبيانات أخرى ضرورية لتوضيح خصائص الربنامج ،وميكن إلدارة واحدة
أن تنفذ أكثر من برنامج ،كما ميكن ألكثر من إدارة أن تشرتك يف برنامج واحد.
وقد ت قسم الربامج إىل برامج رئيسية وبرامج فرعية منبثقة عنها ،حيث يتطلب حجم الربنامج وطبيعته وطريقة إدارته،
تفصيله إىل برامج فرعية ،كما ميكن أن يكون كل فرع من الربنامج يف مستوى التبويب املستقل ،ويف بعض تطبيقات هذا التبويب
قد يعترب املشروع الواحد فرعا من برنامج ،عندما يكون املشروع أحد مكونات الربنامج ويساهم يف حتقيق الناتج النهائي له ،ويقرر
خمطط املوازنة العامة أمهية تفريع الربامج يف إطار معطيات أداء إنتاجية العمل وحتديده.2
(ت) -التبويب حسب النشاط:
يتفرع من كل برنامج أو من كل فرع من فروعه عدد من األنشطة اليت ميثل كل نشاط منها جمهودا من العمل املبذول يف
إطار مكونات الربنامج أو أحد فروعه ،فالنشاط هو جمموعة من األعمال اليت ينقسم إليها الربنامج ،ويفيد تبويب األنشطة يف
داخل اإلدارة يف حتديد أساس العمل للموازنة والرقابة على العمل ،وجيب أن ينعكس النشاط على قدر اإلمكان ،مسؤولية حمددة
لقسم من أقسام اإلدارة.3
 -1عادل أمحد حشيش ،مرجع سابق ،ص.327

 - 2لعمارة مجال ،أساسيات الموازنة العامة للدولة -المفاهيم والقواعد والمراحل واالتجاهات الحديثة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة األوىل  ،2004ص .200
 - 3األمم املتحدة ،دليل المحاسبة الحكومية ،ترمجة فؤاد يونس ،القاهرة ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية  ، 1972 ،ص .44

40

واألنشطة يف موازنة الربامج واألداء هي نقطة الرتكيز بالنسبة لإلدارة ،حيث تشكل األساس األول يف إعداد وتقدمي املوازنة
واحلسابات ومتابعة تنفيذ املوازنة ،واخلاصية املميزة للنشاط أنه ميثل جتمعا للعمليات أو الواجبات اليت تعترب ذات فائدة للمسؤولني
باهليئة لدى اختاذ القرارات اإلدارية وحتليل األداء .ولكي تفي األنشطة هبذه األغراض على وجهها األكمل يستحسن أن تزود
ببعض أدوات القياس اإلحصائية عن عبء العمل واالستفادة من األفراد وتكاليف الوحدة  ...اخل .1
( -)3-4الرقابة من خالل تقييم األداء:
لقررد برردأ االهتمررام بتطرروير مهررام الترردقيق والرقابررة لكرري تتماشررى مررع املهررام اجلديرردة الرريت ألقيررت علررى عاتقهررا ،فقررد اتسررع
نطاقها لتشمل إىل جانب الرقابة احلسابية رقابة تقييمية ،تتخذ من التحليل العلمي والدراسة الفنية الفاحصة أداة لتقييم األداء ورفع
الكفاءة ،وتوجيه املوارد العامة إىل أفضل استخداماهتا.
إن عملية تقييم أداء األنشرطة والرربامج احلكوميرة ومراجعتهرا متثرل جروهر عمليرة الرقابرة علرى املسرتوى الكلري وبصرفة خاصرة
القطاع العام ،إذ تتطلب املقارنة املنظمة للنتائج الفعلية باألهداف وتقييم أسباب عدم حتقيقهرا وإعرادة توزيرع املروارد لالسرتفادة مرن
الفرررص اجلديرردة الرريت مت الكشررف عنهررا ،وأخ رريا وضررع اإلج رراءات التصررحيحية موضررع التنفيررذ مررع وضررع بعررض اإلج رراءات الالزمررة
ملواجهة أي تغريات قد حتدث بعد ذلك.
وميثل تقييم األداء عنصرا هاما من عناصر العمرل اإلداري الرالزم لتقيريم مردى فعاليرة النترائج الريت حتققرت ،إذ يهرتم بدراسرة
وفحررص مررا حققترره الوحرردة احلكوميررة املعنيررة مررن األهررداف الرريت قامررت مررن أجلهررا ،وجيررب أن يقرروم تقيرريم األداء يف اجملررال احلكررومي
وبصفته أيضا أداة هامة من أدوات الرقابة على أساس وضع وحتديد األهداف النهائيرة املتوقعرة لألنشرطة والرربامج احلكوميرة ،مث يرتم
التقييم يف ضوء هذه األهداف بغرض بيان مدى كفاءهتا وفعاليتها ،وهلذا فإن عملية تقييم األداء هتدف إىل:2
 حتديررد درجررة النجرراح يف حتقيررق أهررداف ب ررامج اخلرردمات عررن طريررق عناصررر الكفرراءة والفعاليررة يف هررذه ال رربامج ،مث تقيرريم آثارهررااملختلفة؛
 التحقق من مدى قيام املستويات اإلدارية املختلفة بتنفيذ وأداء مسؤوليتها وحتقيق أهدافها؛ التحقررق مررن األسررباب الرريت أدت إىل عرردم حتقيررق األهررداف ،واقررتاح الوسررائل الكفيلررة بالقضرراء علررى أسررباب االحنرراف عررن هررذهاألهداف؛
 حتديد كيفية إنتاج وتوزيع اخلدمات العامة ،مث حتديد مدى حتقيقها لالحتياجات املختلفة إلفراد اجملتمع بكل كفاءة وفعالية؛ حتقيررق الرقابررة الفعالررة علررى أنشررطة الربنررامج املعررني خررالل مسررتويات اإلدارة احلكوميررة ،اذ يعترررب تقيرريم األداء أهررم حلقررات العمررلالرقررايب الررذي يقرروم علررى أسرراس املقارنررة بررني األداء الفعلرري واألداء املخطررط باسررتخدام طرررق مقارنررة متعررددة تفيررد يف احلكررم علررى
درجة وجودة األداء الفعلي.

 - 1األمم املتحدة ،دليل موازنة البرامج واألداء  ،ترمجة حممد سعيد امحد وحممد حامد إبراهيم ،عمان ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية  ،بدون تاري  ،ص .34

 -2عبد الفتاح حممد الصحن وحممد السيد سرايا ،الرقابة والمراجعة الداخلية ( على المستوى الجزئي والكلي )  ،كلية التجارة جامعة اإلسكندرية ،بدون تاري  ،ص -344
.346

41

ومن االجتاهات احلديثة يف جمال تقييم أداء الربامج احلكومية ضرورة قياس عناصر الكفاءة والفعالية بالنسبة هلذه الربامج ،اذ
أن املدى الكامل ألي برنامج حكومي يتضمن هذين العنصرين ،1يقع بني كل من:
أ -جهود اخلدمة املبذولة ألي برنامج أو نشاط حكومي ،و تتضمن عنصرين ،مها:
 املدخالت من املوارد املختلفة املستخدمة يف إعداد واجناز الربامج واألنشطة احلكومية؛ العمليات التشغيلية اليت متت على هذه املدخالت إلنتاج وتوزيع اخلدمة.ب -اجنازات اخلدمة واليت تتضمن النتائج اخلاصة جبهود اخلدمة ،و تتضمن عنصرين ،مها:
 املخرجات اليت متثل السلع واخلدمات املنتجة من تنفيذ الربامج واألنشطة احلكومية؛ النتائج ،وهي اليت متثل مدى اجناز وحتقيق األهداف العامة املطلوبة والنتائج النهائية بعد تنفيذ الربامج واألنشطة احلكومية.و ميكن حتديد مفهوم الكفاءة والفعالية على النحو التايل:2
 مفهوم الكفاءة:يعين مفهوم الكفاءة حتقيق العالقة املثلى بني عناصر جهود اخلدمة وعناصر املخرجات بغررض الكفراءة يف اسرتخدام املروارد
املختلفة حنو حتقيق اهلدف ،وتعين الكفاءة أيضا حتقيق أكررب قردر ممكرن مرن املخرجرات( النترائج) بأقرل قردر ممكرن مرن املردخالت(
التكاليف) ،كما تعين أيضا العالقة املثلى بني التكلفة واملنفعة ،وأخريا الرتكيز على الكم وليس على الكيف.

 مفهوم الفعالية:ترتبط الفعالية مبدى حتقيق الربنامج احلكومي ألهدافه ،فهي تعين حتقيق هدف معرني مطلروب حتقيقره ،وهرذا بقيراس العالقرة
بني جهود اخلدمة والنتائج النهائية ،كما أهنا تعين الرتكيز على اجلودة والنوعية ،أي الكيف قبل الكم.
وهبذا ،فإن الرقابة من خالل تقييم األداء تعترب امتدادا متطورا للرقابة املالية ،انفتح فيها الفكر املايل واحملاسيب على معطيات
حديثة لينسجم يف ذلك مع التطور يف دنيا األعمال الذي تعمل فيه املنشئات اخلاصة حماولة البقاء واالستمرار ،ولينسجم أيضا مع
تطور املؤسسات العامة كمنشآت ذات أهداف اجتماعية وتنموية ،وهو بعد رقايب تبلور من خالل اخلربة والتجربة ليأخذ املفهوم
الذي احملنا إليه ،وليتضح فيه مظهرا الفعالية والكفاءة بشكل أساسي.

 -1غسان برهان الدين قلعاوي ،رقابة األداء ،دار كنعان للدراسات والنشر ،دمشق ،الطبعة األوىل  ،1998ص .37
 -2غسان برهان الدين قلعاوي ،مرجع سابق ،ص .39
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خالصة الفصل االول:
خنلص من هذا الفصل ،باعتبار االنفاق العام أحد أهم مظاهر تدخل الدول يف النشاط االقتصادي ،إذ شهد معدالت
منو عالية يف معظم دول العامل ،وذلك نتيجة التغريات اليت طرأت على القانعات واملفاهيم املتصلة باآلثار املرتتبة على زيادة دور
الدولة يف االقتصاد .كما ان منو اإلنفاق العام يواجه دائما قيود صارمة تتمثل يف احلاجة إىل توليد إيرادات مماثلة ،ومن حيث املبدأ،
فإن أي تغري يف طرف واحد من املعادلة يقتضي تغريا مماثال يف الطرف اآلخر ،اي ان الرغبة يف زيادة اإلنفاق العام ال بد أن تقيم
يف ضوء التكاليف احملتملة لزيادة اإليرادات العامة ،وهذه التكاليف تعمل يف الواقع كقيود صارمة ،وجتاوز هذه القيود سينجم عنه
معدالت عالية للتضخم يف حالة زيادة اإلنفاق العام دون زيادة مماثلة يف اإليرادات العامة.
إضافة إىل ان عجز املوازنة العامة وأسلوب متويله سواء عن طريق زيادة الضرائب أو عن طريق الدين العام أو عن طريق
اإلصدار النقدي اجلديد ،سوف يرتتب عليه العديد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية وكذلك السياسية اليت تؤثر يف قدرة الدولة
على حتقيق أهداف اجملتمع االقتصادية واالجتماعية.
ومن هنا تظهر امهية ترشيد االنفاق العام يف دعم توازن املوازنة العامة باعتباره أفضل أساليب لعالج العجز الغري املرغوب
يف املوازنة العامة دون تأثري على األهداف االقتصادية واالجتماعية اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها ،أي دون أن يتضمن اللجوء إىل
ختفيض اإلنفاق العام اخنفاضا يف معدالت النمو االقتصادي من ناحية ،وتدهور يف املستوى املعيشي للطبقات الفقرية يف اجملتمع
من ناحية أخرى.
وهكذا ،يتطلب ترشيد اإلنفاق العام تطوير تقسيمات موازنة الدولة مبا جيعل هذه التقسيمات قادرة على الوفاء مبتطلبات
الوظيفة التخطيطية لإلنفاق العام عن طريق تطوير أسلوب إدارة املوازنة العامة للدولة اليت تعد أحد اآلليات اليت تساعد باإلضافة
إىل السياسات املالية األخرى على تطبيق منط إنفاق يتفق وحتقيق النتائج املرجوة من املوارد املتاحة ،وذلك يف ظل تغري النظرة إىل
دور الدولة ومسؤولياهتا بالنسبة للنشاط االقتصادي ،إذ أصبحت الدولة تشرف إشرافا مباشرا أو غري مباشر على خمتلف
النشاطات االقتصادية لتحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية.
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الفصل الثاني:
فاعلية االنفاق العام في الجزائر من موازنة البنود واالعتمادات الى
موازنة البرامج القائمة على تحقيق النتائج
تمهيد:
أن سياسة املوازنة املتبعة يف اجلزائر تبدو غري كافية بل عاجزة عن إبعاد االقتصاد الوطين من التخلف وإحداث التنمية
االقتصادية واالجتماعية املطلوبة من أجل حتقيق أهداف اجملتمع ،اذ شهدت املوازنة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة -1996
 2010عجزا مستمرا ،والناتج أساسا عن العوامل التالية:
العامل األول :هو الزيادة الكبرية يف اإلنفاق العام للدولة ،خاصة يف نفقات التسيري اليت أخذت حصة األسد من النفقات
العامة اإلمجالية ،إذ بلغت النسبة املتوسطة هلذه النفقات خالل الفرتة املعنية بالدراسة  % 59,10من إمجايل النفقات العامة،
وتليها نفقات التجهيز يف املرتبة الثانية واليت عرفت نوع من الزيادة خالل السنوات األخرية.
العامل الثاين :هو اعتماد املوازنة العامة على اجلباية البرتولية بنسب تفوق بكثري النصف من اإليرادات العامة للدولة
وضعف قدرة اجلباية العادية يف تغطية النفقات العامة ،إذ بلغت النسبة املتوسطة لإليرادات الناجتة عن اجلباية البرتولية خالل لفرتة
املعنية بالدراسة  % 56,44من إمجايل اإليرادات العامة.
العامل الثالث :تقسيمات املوازنة العامة املعتمدة على املوازنة التقليدية ( موازنة البنود واالعتمادات ) واليت تفتقد للفاعلية
يف ختصيص املوارد بني الدولة والقطاع اخلاص من ناحية ،ويف عدم إجراء الدراسات الالزمة الختيار أفضل الربامج لتحقيق أهداف
حمددة ،واختيار أفضل الطرق البديلة لتنفيذ الربامج ،ومن مث افتقاد الفاعلية والكفاءة يف ختصيص واستخدام املوارد داخل قطاعات
الدولة من ناحية أخرى .وال خيفى ما يؤدي إليه ذلك من اإلنفاق على بعض الربامج دون جدوى ،مما ينعكس على تدهور
معدالت منو االقتصاد ،وتزايد اإلنفاق العام لنفس القدر من املخرجات( النتائج ) ،ومن مث خلق أسباب لعجز موازين كان ميكن
جتنبه.
وهبدف تصحيح االختالالت املالية والتخفيض من العجز املستمر يف املوازنة العامة ،عملت الدولة على تنفيذ برنامج
لإلصالح االقتصادي واملايل ،وكذا العمل على اخلفض التدرجيي لعجز املوازنة العامة عن طريق العمل على تنمية املوارد وضبط
اإلنفاق العام وترشيده مبا يؤدي إىل تضييق الفجوة بني استخدامات املوازنة العامة ومواردها.
والواقع أن الدولة اجلزائرية أدركت منذ عام  2001أن الوضع االقتصادي واملايل بدأ حيتاج إىل وسائل وبدائل لرتشيد
اإلنفاق العام ،وذلك من خالل تبين مفهوم موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج ،حبيث بدأت احلكومة بإعداد االستشارات
اليت هتدف إىل دراسة وحتليل الوضع املايل للجهاز احلكومي استنادا إىل مبدأ "أن املوازنة العامة ال تعرب عن األرقام فقط بل تعكس
أيضا الوضع املايل لإلدارات واهليئات احلكومية املختلفة" ،وعلى أساس أن موازنة الربامج ما هي إىل مفهوم متكامل ألساليب
التخطيط اليت من خالهلا ميكن احلصول على النتائج املنتظرة.
ونتطرق من خالل هذا الفصل لدراسة نظام املوازنة العامة يف اجلزائر أوال ،مث نتناول يف احملور الثاين تطور مكونات املوازنة
العامة للفرتة املمتدة من سنة  1996اىل غاية سنة  ،2010مث نتحول يف احملور األخري لدراسة عصرنة نظام املوازنة العامة.
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اوال :نظام الموازنة العامة في الجزائر
يعترب القانون رقم  17-84املؤرخ يف  07يوليو  1984املتعلق بقوانني املالية ،القانون احملدد ملعامل املالية العامة اجلزائرية
احلديثة ،حبيث عرف املوازنة العامة للدولة بأهنا " تتشكل من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة ،احملددة سنويا مبوجب قانون
املالية ،واملوزعة وفق األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا".1
كما يعرف القانون رقم  21-90املؤرخ يف  15أوت  1990املتعلق باحملاسبة العمومية ،امليزانية العامة بأهنا " الوثيقة اليت
تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة بالتسيري واالستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات برأمسال
وترخص هبا".2
ومن هذا املدخل ميكن التطرق لنظام املوازنة العامة للدولة يف اجلزائر من خالل العناصر التالية :التعريف بقانون املالية
واملوازنة ،وبنية املوازنة العامة والوثائق املتعلقة هبا واخريا دورة املوازنة العامة.
( -)1مضمون قانون المالية و الموازنة:
يعترب القانون  ،17-84قانون املالية األساسي واألصلي الذي يعطي التوجيهات وحيدد األحكام اليت من خالهلا يتم
إعداد باقي قوانني املالية ،لذلك يعرف ذلك بالقانون العضوي ،3حبيث جند أن املشرع اجلزائري قد اعتمد يف تعريفه لقانون املالية
على األمر التنظيمي املؤرخ يف  1959/01/02املتعلق بقوانني املالية من التشريع الفرنسي الذي عرف قانون املالية بأنه" الوثيقة
اليت تقدر وتؤذن لكل سنة مالية جمموع أعباء الدولة " .فقد نصت املاد الثالثة من قانون  :17-84بأنه " حتدد قوانني املالية ،يف
إطار التوازنات العامة املسطرة يف خمططات التنمية االقتصادية واالجتماعية املتعددة السنوات ،والسنوية ،طبيعة املوارد واألعباء
املالية للدولة ومبلغها وختصيصها ".
وهكذا فإذا كانت املوازنة تقتصر على بيان اإليرادات والنفقات النهائية للدولة ،فإن قانون املالية يشمل إضافة إىل املوازنة
خمتلف الطرق والوسائل اليت تتبعها الدولة ،واليت تسمح هلا بتحقيق التوازن بني مواردها وأعبائها ،وبالتايل فإن قانون املالية هو
الصيغة القانونية اليت تعطي احلق لتنفيذ مشروع معني ينظم مالية الدولة وكيفية اجناز كل السياسات فهو قانون تنظيمي إداري
بالدرجة األوىل.
ويكتسي طابع قانون املالية:4
 قانون املالية وقوانني املالية التكميلية ،واملعدلة( بكسر الدال)؛ قانون ضبط املوازنة.(-)1-1قانون المالية السنوي:

يعترب قانون املالية السنوي ،املرجع األساسي الذي حيدد السياسة املالية للدولة خالل مدة معينة سنة ،كما يسمى كذلك
بقانون املالية األويل ،ألنه أول قانون يوضع خالل السنة ،حبيث يتضمن خمتلف القواعد واألحكام اليت ختص خمتلف النشطات
املالية للدولة مبا فيها املوازنة العامة للدولة ،وما حتويه من إيرادات ونفقات خالل سنة مالية مقبلة .ومن ضمن التعديالت اليت

 -1قانون رقم  17-84مؤرخ في  1984/07/07يتعلق بقوانين المالية ،املادة .04

 -2قانون رقم  21-90مؤرخ في  1990/08/15يتعلق بالمحاسبة العمومية ،املادة.03

 -3دستور 28نوفمبر  ،1996المعدل بالقانون رقم  03-02المؤرخ في ،2002/04/10و بالقانون رقم  19 -08المؤرخ  ،2008/11/15املادة .123
 -4قانون  ،17 -84مرجع سابق ،املادة.02

45

فرضها خيار التوجه إىل االقتصاد املفتوح ،إعادة حتديد مهام قانون املالية ،الذي أصبح " يقرر ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية
مبجمل موارد الدولة وأعبائها ،وكذا الوسائل املالية األخرى املخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات برأمسال".1
إن قانون املالية السنوي يقسم إىل جزئيني ،جزء أول يتضمن األحكام املتعلقة بتحصيل املوارد العمومية وبالطرق والوسائل
اليت تصمن سري املصاحل العمومية وتسمح بضمان التوازنات املالية الداخلية واخلارجية .2وجزء ثاين خيص االعتمادات املطبقة يف
موازنة الدولة ،واملوزعة حسب طبيعة النفقة.
(-)2-1قانون المالية التكميلي و المعدل:

إن اهلدف من قانون املالية التكميلي يكمن يف كونه يعمل على تدارك النقص أو األخطاء املرتكبة يف قانون املالية
السنوي ،نتيجة بروز متغريات جديدة اقتصادية واجتماعية وحىت الطبيعية أحيانا ،وهنا تلجأ الدولة متخذة نفس اإلجراءات اخلاصة
بقانون املالية السنوي من أجل وضع قانون مالية تكميلي ،وهذا عن طريق إلغاء أو إضافة اعتمادات أخرى ،ونفس الشيء بالنسبة
لإليرادات ،مما يعمل على احملافظة وضمان التوازنات املالية ،وبالتايل احرتام األهداف االقتصادية واالجتماعية اليت تسعى احلكومة
لتحقيقها من خالل سياستها املالية.
أما قانون املال ية املعدل ،فيقوم بإحداث تعديالت على قانون املالية السنوي ،كأن يقوم قانون املالية املعدل بالتعديل يف
سعر البرتول الذي اعتمد كمرجع يف إعداد قانون املالية السنوي ،سواء بالزيادة أو بالنقصان.3

(-)3-1قانون ضبط الموازنة:

اعتمادا على نص املادة اخلامسة من قانون  ،17-84فإنه " يشكل قانون ضبط املوازنة الوثيقة اليت يثبت مبقتضاها تنفيذ
قانون املالية وعند االقتضاء قوانني املالية التكميلية أو املعدلة اخلاصة بكل سنة مالية" .كما يسمى هذا القانون كذلك بقانون
تسوية املوازنة.4
إن قانون ضبط ا املوازنة آخر عمل أو إجراء يتعلق بدورة املالية ،فهو يقوم بضبط النتائج املالية لكل سنة عن طريق
تسجيله األرقام الفعلية اليت حصلت بالنسبة لإليرادات والنفقات بالتحديد وتقرير ما إذا سجلت موازنة الدولة عجزا أو فائض،
وكذلك يعترب وسيلة تسمح للسلطة التشريعية مبراقبة استعمال السلطة التنفيذية لالعتمادات املالية ،كما يعتمد عليه يف حتضري
قانون املالية السنوي للسنة املالية القادمة.
( -)2البنية االساسية للموازنة العامة والوثائق المتعلقة بها:
تتكون املوازنة العامة يف اجلزائر من جانبني :جانب يضم النفقات العامة واجلانب األخر يضم اإليرادات العامة ،وتقدم يف
شكل جداول خمتلفة ،وبيانات أخرى تكون مفصلة حسب التنظيم الداخلي لكل هيئة ،وهو ما سنتناوله من خالل العناصر
التالية:

 -1قانون رقم  05-88مؤرخ في  1988/01/12يعدل ويتمم القانون رقم  ،17-84املادة .01
 -2قانون رقم  24-89مؤرخ في 1988/12/31يعدل ويتمم القانون رقم ،17-84املاد .02

،

 -3تومي سالمي ،ميزانية الدولة كوسيلة لتجسيد السياسة االقتصادية واالجتماعية-دراسة حالة الجزائر (،)2000 -1993رسالة ماجستري ،غري منشورة جامعة اجلزائر،
السنة الدراسية  ، 2002-2001ص.68
 -4دستور ،1996مرجع سابق ،املادة .160
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( -)1-2بنية اإليرادات العامة:

1

صنف املشرع اجلزائري موارد املوازنة العامة للدولة كالتايل :
 اإليرادات ذات الطابع اجلبائي وكذا حاصل الغرامات؛ مداخيل األمالك التابعة للدولة؛ التكاليف املدفوعة لقاء اخلدمات اليت مت تأديتها و االتاوات؛ األموال املخصصة للمسامهات واهلدايا واهلبات؛التسديد بالرأمسال للقروض و التسبيقات املمنوحة من طرف الدولة من املوازنة العامة ،وكذا الفوائد املرتتبة عنها؛ خمتلف حواصل املوازنة اليت ينص القانون على حتصيلها؛– مداخيل املسامهات املالية للدولة املرخص هبا قانونا؛
 املدفوعات اليت تقوم هبا صناديق املسامهة بصدد تسيري حافظة األسهم اليت تسند هلا الدولة.إن اإليرادات و احلواصل واملداخيل النهائية املطبقة على املوازنة العامة للدولة للسنة املدنية ،املعروضة عموما حسب الطبيعة
القانونية للضرائب وحسب اإلدارات اليت حتصلها ،مصنفة يف اجلدول " أ " امللحق لقانون املالية يف بابني :املوارد العادية واجلباية
البرتولية.
(أ) -الموارد العادية:

هي املداخيل احملصل عليها من طرف الدولة عن طريق االقتطاعات الضريبية من األشخاص الطبيعية واالعتبارية من خالل
نشاطها العادي (إنتاج ،جتارة ،استهالك) ،إضافة إىل دخل الدولة من خمتلف أمالكها العمومية .وتقسم إىل :اإليرادات الضريبية،
اإليرادات العادية ،اإليرادات األخرى.
 اإليرادات الضريبية :وتشتمل طبقا ملدونة حسابات اخلزينة على احلسابات التالية: حاصل الضرائب املباشرة :وهي الضرائب اليت تفرض على خمتلف أنواع الدخول كاألرباح الصناعية والتجارية ،واألرباح غريالتجارية ،واملرتبات واألجور ،وفوائد السلف والضمانات؛
 حاصل التسجيل والطابع :وهي ضرائب تفرض على بعض العقود القانونية وعلى الوثائق املوجهة للعقود املدنية والقضائية ،مثلطوابع جوازات السفر ورخص السياقة... ،اخل؛
 حاصل الرسوم املختلفة على رقم األعمال :وتعرف أيضا بالرسم على رقم األعمال ،وتقع على السلع املوجهة لالستهالك؛ حاصل الضرائب غري املباشرة :وهي ضرائب تقع على السلع االستهالكية ،وتفرض فقط على املنتجات اليت ال ختضع للرسمعلى رقم األعمال (مثال :البالتني ،الذهب والفضة)؛
 حاصل اجلمارك :هو اقتطاع على السلع واملواد املستوردة. -اإليرادات العادية :وهي تلك اليت تتحصل عليها الدولة سنويا وبصفة دورية ،وتشتمل طبقا ملدونة حسابات اخلزينة على

احلسابات التالية:
 حاصل ودخل األمالك الوطنية :حيتوي هذا النوع من املوارد على جمموع العوائد اليت تتحصل عليها الدولة من خالل استغاللممتلكاهتا العقارية او املنقولة او عند التنازل عنها بعوض؛
 احلوا صل املختلفة للميزانية؛ -1القانون ، 17-84مرجع سابق ،املادة .11
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 -اإليرادات النظامية؛

 -اإليرادات األخرى  :هي تلك اليت تتحصل عليها الدولة بصورة غري منتظمة كمداخيل املسامهات املالية للدولة ،والغرامات

واهلدايا واهلبات.

(ب) -الجباية البترولية:
هي ضرائب متس التنقيب واستغالل احلقول البرتولية ،وتعترب مورد غري عادي لتعرضها لتقلبات السوق الدويل وتذبذب
األسعار.

( -)2-2بنية النفقات العامة:
صنف املشرع اجلزائري نفقات املوازنة العامة للدولة يف اجلزائر إىل عدة تصنيفات خمتلفة تبعا لتصنيفات النفقات العلمية،
وكذا من الناحية الوضعية ،اذ أن نظام املوازنة العامة يف اجلزائر قد أعتمد على التصنيف اإلداري واالقتصادي من ناحية والتصنيف
الوظيفي من ناحية أخرى ،ويتجسد من خالل نفقات التسيري والتجهيز وهو ما يعرف مبيزانييت التسيري والتجهيز ،وهو ما ميكن أن
نبينه من خالل مدونة ميزانية التسيري وكذا مدونة ميزانية التجهيز.
(أ) -مدونة ميزانية التسيير:

وهي توضع من أجل ضمان تسيري املرافق العمومية ألدائها خدمات عامة للجمهور ،ولذلك فهي تتوافق مع التصنيف
اإلداري الذي يعتمد على املعيار غري االقتصادي املتمثل يف التقسيم اهليكلي اإلداري للدولة ،مع مراعاة وظيفة كل مرفق عمومي
والغرض من النفقة ،وتشمل ميزانية التسيري على أربع أبواب ،كما جتمع يف أبواهبا على قسمني:
القسم األول :يتمثل يف موازنة األعباء املشرتكة اليت حتتوي على الباب األول والثاين وجزء من الباب الثالث والرابع.القسم الثاين :يتمثل يف موازنة الوزارات اليت حتتوي على الباب الثالث والرابع ،واملوزعة بواسطة مراسيم التوزيع.وترتبط مدونة موازنة التسيري بوحدات قاعدية مندجمة مع بعضها ،وهي :العنوان ،القسم ،الفصل ،املادة والفقرة.

 الفصل :ميثل الفصل الوحدة األولية لتخصيص االعتمادات ،وهو يبوب النفقات حسب طبيعتها أو أغراض استعماهلا ،1اذ أنالفصل يعرب عن التصور الذي يتم مبوجبه جتميع كل االعتمادات اليت تسمح بتسوية النفقات اليت هلا طبيعة واحدة يف عمود واحد
لوزارة معينة .وعلى سبيل املثال :الفصل  01-31يف ميزانية التسيري لوزارة ما جيمع كل االعتمادات املخصصة للتعويضات
األساسية للموظفني العاملني يف اإلدارة املركزية.
 المواد والفقرات :تقسم ا لفصول أو األبواب بدورها إىل مواد وفقرات ،حيث تنفذ نفقات التسيري حسب كل فصل وكل مادةطبقا لإلطار املقرر مبوجب أحكام تنظيمية حتدد مدونة املوازنة املوحدة الضوابط.2
 -العنوان :جتمع نفقات التسيري يف أربعة عناوين،3وهي:

العنوان األول " :أعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات " ،حيث يشتمل هذا العنوان االعتمادات
الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي باإلضافة إىل األعباء املختلفة احملسومة من اإليرادات .ويتكون من مخسة أقسام ،هي:
القسم األول :دين قابل لالستهالك ( اقرتاض الدولة )؛القسم الثاين :دين داخلي ( فوائد سندات اخلزينة )؛ -1القانون  ،17-84مرجع سابق  ،املادة .20
 -2نفس املرجع ،املادة .73
 -3نفس املرجع ،املادة.24
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القسم الثالث :دين خارجي؛القسم الرابع :ضمانات ( من أجل القروض و التسبيقات املربمة من طرف اجلماعات واملؤسسات العمومية )؛-القسم اخلامس :نفقات حمسومة من اإليرادات ( تعويض على منتوجات خمتلفة ).

العنوان الثاني " :ختصيصات السلطات العمومية " ،حيث حيتوي هذا العنوان على نفقات تسيري املؤسسات العمومية

السياسية وغريها ( اجمللس الوطين الشعيب ،اجمللس الدستوري ،جملس األمة... ،اخل ).
وعلى اساس أن هذه النفقات مشرتكة لكل الوزارات ،فإن النفقات اليت يضمنها القسمني األول والثاين جتمع يف موازنة
التكاليف املشرتكة.

العنوان الثالث " :النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل " ،ويقدم هذا العنوان االعتمادات اليت توفر جلميع املصاحل وسائل

التسيري املتعلقة باملوظفني واألدوات ،ويتكون من األقسام التالية:
 القسم األول :املوظفون -مرتبات العمل؛ القسم الثاين :املوظفون -املعاشات واملنح؛ القسم الثالث :املوظفون-التكاليف االجتماعية؛ القسم الرابع :األدوات وتسيري املصاحل؛ القسم اخلامس :أشغال الصيانة؛ القسم السادس :إعانات التسيري؛ -القسم السابع  :النفقات املختلفة.

العنوان الرابع " :التدخالت العمومية " ،وتتعلق التدخالت العمومية بنفقات التحويل اليت بدورها تقسم بني خمتلف

أصناف التحويالت حسب املقاصد املختلفة لعملياهتا كالنشاط الرتبوي والثقايف ،والنشاط االقتصادي املتعلق بالتشجيعات
والتدخالت وعمليات الدعم املختلفة ،والنشاط االجتماعي املرتبط باملساعدات وعمليات التضامن ،ويتكون هذا العنوان من
األقسام التالية:
 القسم األول :التدخالت العمومية واإلدارية ( إعانات للجماعات احمللية )؛ القسم الثاين :النشاط الدويل ( مسامهات يف اهليئات الدولية )؛ القسم الثالث :النشاط الرتبوي والثقايف ( منح دراسية )؛ القسم الرابع :النشاط االقتصادي-التشجيعات والتدخالت ( إعانات اقتصادية )؛ القسم اخلامس :النشاط االقتصادي-إعانات للمؤسسات ذات منفعة وطنية؛ القسم السادس :النشاط االجتماعي-املساعدات و التضامن؛ القسم السابع :النشاط االجتماعي-االحتياط (مسامهة الدولة يف خمتلف صناديق املعاشات ،القيام بإجراءات حلماية الصحة).إن نفقات التسيري اجملموعة يف هذه العناوين األربعة تقسم يف اجلدول " ب " امللحق بقانون املالية ،بالشكل التايل:
 النفقات املتعلقة بالعنوان الثالث والرابع تقسم حسب الوزارات ،حيث حيدد قانون املالية املبلغ اإلمجايل لالعتمادات املوجهة لكلدائ رة وزارية ،مث يتكفل املرسوم التنفيذي بتوزيع هذه االعتمادات اإلمجالية حسب العناوين والفصول بداللة طبيعتها.
 النفقات املتعلقة بالعنوان األول والثاين اليت هي مشرتكة لكل الوزارات أو اليت ال ترتبط بوزارة معينة جتمع يف موازنة " التكاليفاملشرتكة " يف أسفل اجلدول " ب " بعد االعتمادات املوجهة لكل وزارة.
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 األقسام :يوزع العنوان إىل أقسام تتوافق مع معايري متنوعة :إدارية ،وظيفية ،اقتصادية أو قطاعية .اذ يساعد التبويب إىل أقسامعلى سهولة التمييز بني خمتلف أصناف النفقات ،كما يسمح أيضا مبتابعة أهداف حمددة تتغري طبقا لطبيعة النفقات .مثال يف
األقسام املبينة سابقا يف العنوان الثالث "وسائل املصاحل " هي متماثلة عندما توجه لكل وزارة ،وهذا التصنيف يسمح بتميز
االعتمادات حسب الطبيعة القانونية للوسائل املالية املوضوعة للعمل.

(ب) -مدونة موازنة التجهيز( ميزانية االستثمار ):

هي موازنة ختصص للقطاعات االقتصادية للدولة ،وذلك من أجل جتهيز هذه القطاعات بوسائل اإلنتاج للوصول إىل
حتقيق تنمية شاملة يف الوطن ،وأما من حيث التوزيع فإهنا تتم على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات وفق
املخطط اإلمنائي السنوي.
جتمع االعتمادات املفتوحة بالنسبة للموازنة العامة وفقا للمخطط اإلمنائي السنوي ،لتغطية نفقات االستثمار الواقعة على
عاتق الدولة ،يف ثالثة أبواب ،هي:1
 االستثمارات املنفذة من قبل الدولة؛ إعانات االستثمار املمنوحة من قبل الدولة؛ النفقات األخرى بالرأس املال.(-)3-2عرض وثائق الموازنة العامة للدولة في الجزائر:
تعرض املوازنة العامة للدولة من خالل الوثائق التالية:
(أ)-قانون المالية:

2

تتألف الوثيقة املتضمنة مشروع قانون املالية املقدمة بشكل كامل واليت يسمح حمتوها بإجراء دراسة من قسمني متباينني :
يتعلق األول بطرق التوازن املايل ووسائله ،بينما يتناول الثاين املوازنة والعمليات املالية للدولة ،ويتم التقدمي هلما بأحكام تتضمن
الرخصة السنوية للتحصيل اإليرادات املختلفة.
 -أحكام تمهيدية:

يتم التقدمي لقانون املالية بأحكام متهيدية تتعلق بالرتخيص السنوي لتحصيل الضرائب واحلوا صل السارية املفعول ،كما
تعترب األحكام التمهيدية املوضع املناسب الذي يتم من خالله اإلعالن عن تعديل قانون املالية األويل وإمتامه بأحكام تشكل قانون
املالية التكميلي.
 طرق التوازن المالي و وسائله:يتضمن هذا اجلزء األحكام املتعلقة بتحصيل املوارد العمومية وبالطرق والوسائل اليت تضمن سري املصاحل العمومية وتسمح
بضمان التوازنات املالية الداخلية واخلارجية املنصوص عليها يف املخطط السنوي للتنمية.
 الموازنة والعمليات المالية للدولة:يتضمن هذا اجلزء املعطيات األساسية للتوازن املايل للدولة ،وهو يتضمن األحكام املتعلقة بر :

 تقدير اإليرادات واحلوا صل واملداخيل املطبقة على النفقات النهائية للموازنة العامة للدولة؛ فتح بعنوان السنة املعنية ،قصد متويل النفقات النهائية للموازنة العامة للدولة ما يأيت: -1القانون  ،17-84مرجع سابق ،املاد .35

 -2لعمارة مجال ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر ،دار الفجر ،القاهرة ، ،2004 ،ص.62
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* اعتمادات لتغطية نفقات التسيري ،توزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول " ب ".
* اعتمادات لتغطية نفقات التجهيز ،توزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " جر ".
 تقدمي إعانات ومنح التهيئة العمرانية أو ختصيصات لتمويل املنشئات األساسية لتغطية تكلفة إعادة تقييم الربنامج اجلاريوتكلفة الربامج اجلديدة؛
 ختصيص مسامهات هيئات الضمان االجتماعي يف موازنة القطاعات الصحية واملؤسسات االستشفائية املتخصصة؛ فتح احلسابات اخلاصة للخزينة و حتويل أرصدهتا؛ -حتديد قائمة الفصول اليت تتضمن على املخصصات ذات الطابع املؤقت أو االحتياطي.

(ب)-الجداول الملحقة بقانون المالية:

حتتاج الرخص املمنوحة بواسطة قانون املالية أن تفصل وتوضح بواسطة وثائق تتمثل يف اجلداول اليت تنشر كمالحق لقانون
املالية ،1واليت يشار إليها بداللة األحرف األجبدية.
-الجدول" أ " :اإليرادات النهائية المطبقة على موازنة الدولة لسنة" ن ":

هو جدول تقديري ملختلف أصناف اإليرادات الدولة للسنة" ن " ،وهو جدول خمتصر ،ألن كل واحد من احلسابات
التسعة( )09لإليرادات مفصل إىل حسابات فرعية ،فقرات ،خطوط وخطوط فرعية.
الجدول" ب " :توزيع االعتمادات بعنوان موازنة التسيير لسنة " ن ":هو جدول توزع من خالله االعتمادات املفتوحة بعنوان موازنة التسيري من طرف قانون املالية للسنة " ن " ،وهذا لكل
الوزارات ،واليت يضاف هلا مصاحل رئاسة اجلمهورية ومصاحل رئاسة احلكومة باإلضافة إىل التكاليف املشرتكة.
 الجدول " جـ " :توزيع االعتمادات بعنوان موازنة التجهيز لسنة " ن ":هو جدول رخص الربامج املسموح هبا العتمادات ميزانية التجهيز واالستثمار ذات الطابع النهائي يف املخطط اإلمنائي
موزعة بني خمتلف القطاعات والعمليات رأس املال اليت تقوم هبا الدولة.

(ت)-المراسيم التوزيعية لالعتمادات المخصصة:

يتم توزيع االعتمادات املخصصة عن طريق مراسيم تنفيذية أو مراسيم رئاسية ،حبيث ال يعطي قانون املالية للسنة إال
اجملامع الكربى لالعتمادات املفتوحة للسنة املعنية ،ورخص النفقات لكل وزارة.2
-المراسيم التنفيذية المتضمنة توزيع االعتمادات المخصصة:

يتحقق توزيع االعتمادات من خالل جداول ملحقة باملراسيم التنفيذية املتضمنة توزيع االعتمادات املخصصة مبوجب
قانون املالية من موازنة التسيري لكل الوزارات وملصاحل رئاسة احلكومة ،وتستثىن تلك املتعلقة بوزير الدولة وزير الشؤون اخلارجية
حيث تتم مبوجب مرسوم رئاسي ،وتنشر يف اجلريدة الرمسية.

 - 1لعمارة مجال ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر ،مرجع سابق  ،ص.62
 -2نفس املرجع ،ص .63
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المراسيم الرئاسية المتضمنة توزيع االعتمادات المخصصة:وهي ختتص بتوزيع االعتمادات املخصصة من موازنة التسيري مبوجب قانون املالية ،لكل من رئاسة اجلمهورية ،ووزارة الدفاع
الوطين ،وكذا ميزانية التكاليف املشرتكة ،وهي ال تنشر يف اجلريدة الرمسية ،وما ينشر منها ال يلحق جبداول لتوزيع االعتمادات
املخصصة ،كما هو احلال بالنسبة لرئاسة اجلمهورية.
( -)3الدورة الحالية للموازنة العامة في الجزائر:
تشمل دورة املوازنة العامة يف اجلزائر املراحل الفنية املتعاقبة واملتداخلة اليت متر هبا موازنة الدولة حتقيقا للمسؤوليات املشرتكة
بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،وهي تتميز خباصية االستمرار والتدخل ،كما تتصف أيضا بوجود مراحل مميزة تتعاقب زمنيا
وتتكرر عاما بعد عام ،تتمثل يف أربعة مراحل خمتلفة ،هي :التحضري ،االعتماد ،التنفيذ واملراقبة.
( -)1-3تحضير الموازنة العامة:

تعترب مرحلة إعداد وحتضري املوازنة العامة يف اجلزائر من أصعب مراحل إعداد قانون املالية ،لكوهنا ترتجم األولويات
االقتصادية واالجتماعية لربنامج احلكومة وأهدافها .ويف نفس الوقت تعترب ترمجة رقمية هلذه األولويات ،عن طريق حتديد األهداف
الواجب حتقيقها وما تتطلب من نفقات ،والبحث يف السبل والوسائل الكفيلة اليت تسمح بتحصيل اإليرادات من أجل تغطية هذه
النفقات ،ولذلك يتطلب األمر حتديد السلطة املختصة بإعداد مشروع امليزانية العامة يف اجلزائر وكذا كيفية إعدادها.

(أ)-السلطة المختصة بإعداد مشروع الموازنة العامة:
إن االجتاه السائد يف خمتلف األنظمة أن إعداد املوازنة والتحضري األويل هلا يتم مبعرفة السلطة التنفيذية ،نظرا ملا تتمتع به
من إمكانيات ووسائل تسمح هلا بذلك .ويف اجلزائر تعترب وزارة املالية اإلطار األساسي لتحضري مشروع قانون املالية ،حبيث يتمتع
وزير املالية بصالحيات واضحة ،1ويف مرحلة سابقة ،ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم  341-84املؤرخ يف  17نوفمرب 1984
املتضمن صالحيات وزير املالية ،كانت لوزير املالية سلطات واسعة يف حتضري امليزانية .ويف مرحلة الحقة ،ومبوجب املرسوم التنفيذي
رقم  54-95املؤرخ يف  15فيفري  1995املتضمن صالحيات وزير املالية ،فإن حتضري املوازنة ،وأن بقي من مشتمالت وزير
املالية ،إال أن ذلك أصبح يتم حتت سلطة رئيس احلكومة ،بعد أن أصبح اجلهاز التنفيذي يتسم يف قمته باالزدواجية ( رئيس
اجلمهورية ،ورئيس احلكومة ) ،حيث أصبح لرئيس احلكومة دور اإلشراف األعلى على ذلك ،من أجل جتسيد برنامج احلكومة.2

(ب)-كيفيات تحضير الموازنة:

إن حتضري وإعداد املوازنة حيتوي على شقني ،إحدامها خاص بكيفيات تقدير النفقات واإليرادات ،والثاين خاص خبطوات
ومراحل حتضري املوازنة.
 -كيفيات تقدير النفقات واإليرادات:

بالنسبة لتقدير النفقات العامة :تقسم النفقات العامة يف اجلزائر إىل نفقات التسيري ونفقات التجهيز واالستثمار ،وعلى

أساس ذلك فإن تقدير هذه النفقات يكون على النحو التايل:3

- DENENI YAHIA ,la pratique du système budgétaire de l’état en Algérie ,o.p.u,2002,p 301.

 -2حممد الصغري بعلي  ،يسرى ابو العال ،المالية العامة :النفقات العامة-اإليرادات العامة ،النفقات العامة ،دار العلوم ،عنابة ،2003 ،ص .99
 -3لعمارة مجال ،منهجية امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،مرجع سابق ،ص .167-163
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 -1تقدير نفقات التسيري :حبيث تقدر النفقات العمومية اخلاصة بالتسيري على أساس التقدير املباشر ،الذي يقتضي أن يقوم كل
مرفق عمومي إداري بتقدير نفقاته مباشرة استنادا إىل االلتزامات املادية املتكررة كاألجور ،والتكاليف االجتماعية ،ومصاريف
أدوات التسيري ،وأشغال الصيانة ،وإعانات التسيري واملصاريف املختلفة.
 -2تقدير نفقات التجهيز واالستثمار :إذ يرتبط تقدير نفقات التجهيز بتنفيذ إجراءات اخلطة ،حيث ميثل مبلغ اعتمادات
التجهيز الذي يفتح سنويا مبوجب قانون املالية القسط السنوي املرتبط باخلطة التنموية.
بالنسبة لتقدير اإليرادات العامة :إن الطريقة املستعملة لتقدير اإليرادات العامة يف اجلزائر هي طريقة التقدير املباشر ،واليت

تقتضي تقدير العائد احملتمل لكل ضريبة انطالقا من أخر املعلومات االقتصادية ،حبيث أن حتصيل اإليرادات يقوم على أساس أخر
البيانات املتحصل عليها يف ميدان التحصيل اجلبائي واليت تعترب كأساس يف تقدير إيرادات السنة املقبلة مع إدخال أثر التقلبات
االقتصادية املتوقعة .وبالرغم من ذلك ،تواجه عملية تقدير اإليرادات العامة صعوبات تؤثر على نوعية التقدير ،ولعل أكرب هذه
الصعوبات لتقدير اإليرادات العامة يف اجلزائر ،هو أن إيرادات املوازنة تعتمد بشكل كبري على إيرادات اجلباية البرتولية ،اليت تتأثر
بالطلب العاملي ،الذي يتغري حسب الظروف وانعكاس ذلك على األسعار.1

 -خطوات تحضير الموازنة:

إن حتضري مشروع املوازنة من طرف وزارة املالية ،مير بعدة خطوات متالحقة ،ميكن حصرها يف ما يلي:2
 -1حتضري اسرتاتيجية السياسة املالية للدولة :حبيث تتكفل املديرية العامة للميزانية بوزارة املالية برسم األفاق املتعلقة باملوازنة يف
بداية كل سنة ،وذلك مع مراعاة التوجيهات األساسية لربنامج احلكومة يف جمال السياسة االقتصادية واالجتماعية خاصة يف جباية
الضرائب ،تطور النفقات وعجز املوازنة .ويقوم املدير العام للميزانية بعرض االسرتاتيجية املالية املقرتحة على وزير املالية موضحا فيها
األولويات املمكنة وسبل حتقيقها ودرجة تأثريها على احلياة االقتصادية واالجتماعية .مث يقوم وزير املالية بعد التأكد من إملام
املشروع املقرتح عليه بكل األهداف األساسية لربنامج احلكومة ،باقرتاحه على رئيس احلكومة ،هذا األخري وبعد أن يتأكد كذلك
من مراعاة االسرتاتيجية املقرتحة ألهداف السياسة املالية والتوجيهات احلكومية ،يعطي تعليمات لوزير املالية باالنطالق يف حتضري
املوازنة.
 -2إرسال املذكرة املنهجية :بعد التوجيهات اليت يتلقها وزير املالية من رئيس احلكومة وتلقيه التعليمات اليت تسمح له باالنطالق
يف حتضري املوازنة  ،تقوم املديرية العامة للميزانية بإعداد مذكرة منهجية وإرساهلا إىل خمتلف الوزارات والواليات تطلب منهم فيها
تقدير احتياجاهتم من االعتمادات.
 -3حتضري املوازنة التقديرية للوزارات :وذلك بعد تسلم الوزارات املذكرة املنهجية ،وتبليغها إىل هيئاهتا التابعة هلا سواء على املستوى
املركزي أو على املستوى الالمركزي ،وانطالقا من ذلك تبدأ املصاحل املختصة املكلفة باملوازنة على كل املستويات بتجميع املعلومات
اخلاصة مبوازناهتا والوثائق والتقارير التربيرية املتعلقة هبا ،مث توضع يف شكل مشروع وزاري يتم إرفاقه بالوثائق التربيرية ،يقدم لوزير
القطاع لكي يتفحصه ويناقشه مع مسئويل املوازنة ،وبعد االتفاق عليه وتعديله يرسل إىل املديرية العامة للميزانية بوزارة املالية.
 -4حتضري املشروع التمهيدي للموازنة العامة بوزارة املالية :جتمع مشاريع املوازنات للوزارات باإلضافة إىل مشروع موازنة وزارة املالية
على مستوى املديرية العامة للميزانية يف اآلجال احملددة ،وتكلف هذه األخرية بإعداد مشروع املوازنة العامة للدولة ،سواء ما يتعلق
باإليرادات أو النفقات .مث تكون اقرتاحات النفقات املقدمة من طرف خمتلف الدوائر الوزارية حمل مناقشة بني األعوان املختصني
 - 1حممد الصغري بعلي و يسرى أبو العال ،مرجع سابق ،ص .100
 -2تومي سالمي ،مرجع سابق  ،ص .82-78
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للمديرية العامة للميزانية واملمثلني عن كل وزارة من أجل حتديد مبلغ االعتمادات الذي يسجل يف مشروع املوازنة ،ويف حالة عدم
التوصل إىل اتفاق على مستوى املديرية العامة للميزانية ،ميكن اللجوء إىل التحكيم بني وزير املالية والوزراء املعنيني يف إطار جملس
احلكومة ،مث جملس الوزراء ،قبل أن يأخذ مشروع املوازنة شكله النهائي.
 -5مرحلة وضع املشروع النهائي للموازنة ولقانون املالية :بعد االنتهاء من مرحلة املناقشة على مستوى املديرية العامة للميزانية
وحل اإلشكاالت واخلالفات عن طريق التحكيم جتمع موازنات كل الوزارات يف وثيقة واحدة على مستوى املديرية الفرعية
للدراسات والتخليص ،لتشكل فيما بعد موازنة الدولة ،مث يتم إدراجها يف قانون املالية .مث بعد االنتهاء من كل ذلك يرسل مشروع
قانون املالية لألمانة العامة للحكومة وجلميع الوزارات لدراسته ،ومن مث مناقشته يف اجتماع جملس احلكومة ،وبعد إجراء التعديالت
الالزمة عليه يرسل مرة ثانية لدراسته يف اجتماع جملس الوزراء ،وبعد االتفاق على مضمونه والتعديالت املمكنة وإقرارها يرسل إىل
الربملان.
( -)2-3اعتماد و إقرار الموازنة العامة:

خيضع اعتماد املوازنة يف اجلزائر لعدة إجراءات تبدأ بعرض مشروع املوازنة على اللجنة املالية وامليزانية يف الربملان ،وبعدها

يعرض مشروع املوازنة بكامله على الربملان لالقرتاع عليه باملوافقة أو الرفض ،وتنتهي بإصدار املشروع وإقراره.
(أ)-دراسة ومناقشة المشروع من طرف لجنة المالية:

بعد إيداع مشروع قانون املالية مرفقا جبميع الوثائق املرتبطة به إىل مكتب رئيس اجمللس الشعيب الوطين ،يقوم هذا األخري،
طبقا للقانون والقوانني واألن ظمة الداخلية للمجلس بإحالته إىل اللجنة الربملانية املختصة بقطاع املالية وامليزانية والتخطيط ،1اذ تقوم
جلنة املالية وامليزانية باجمللس الشعيب الوطين بدراسته ومناقشة مشروع القانون مع ممثل احلكومة ( وزير املالية ) ،وتنتهي أعماهلا
بوضع تقرير متهيدي تضمنه مالحظاهتا واقرتاحاهتا ،مع مراعاة أحكام املادة  121من دستور .1996

(ب)-مناقشة المشروع من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني:
عند االنتهاء من الدراسة التقنية ملشروع قانون املالية من قبل جلنة املالية وامليزانية ،يتم عرضه على نواب اجمللس الشعيب
الوطين ملناقشته يف جلسة عامة ،حبيث تبدأ عملية مناقشة قانون املالية و املوازنة بعرض يقدمه ممثل احلكومة ،وزير املالية ،يتضمن
تقدمي مشروع قانون املالية ،ويتم ذلك من خالل تقدمي اخلطوط العريضة للمشروع ،وتتمثل اخلطوة الثانية يف إلقاء مقرر جلنة املالية
وامليزانية عرض التقرير التمهيدي عن مشروع قانون املالية ،مبينا فيه اقرتاحات التعديل اليت تراها اللجنة ضرورية على املشروع،
باإلضافة إىل مالحظات اللجنة مع وجهة نظرها وموقفها من املشروع بصفة عامة.
مث بعد ذلك يشرع يف مناقشة مشروع قانون املالية و املوازنة داخل اجمللس على مرحلتني:2
 املرحلة األوىل :يتم فيه مناقشة املشروع مناقشة عامة تتمحور حول السياسة االقتصادية واالجتماعية للحكومة ،أي مناقشةالتوازن االقتصادي وسبل حتقيقه دون املساس بالسياسة االقتصادية واالجتماعية اليت صوت عليها الربملان وأقرها من خالل برنامج
احلكومة.
 املرحلة الثانية :يتم فيها مناقشة مفصلة ملوازنة كل قطاع وتكون تدخالت أعضاء اجمللس قصد املناقشة حسب طريقتني ،سواءعن طريق األسئلة الشفوية أو عن طريق األسئلة الكتابية ،ويقوم الوزراء املعنيني بالرد عليها ،مما يسمح بتعميق النقاش ،حبيث يكون
كل وزير مطالب ليس بالدفاع فقط على االعتمادات املقرتحة لقطاعه ،وإمنا على السياسة اليت أتبعها واليت سيتبعها فيما خيص
قطاعه.
 - 1دستور  ،1996مرجع سابق ،املادة .177
 - 2تومي سالمي ،مرجع سابق ،ص .87
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وميكن للنواب وأعضاء احلكومة وأعضاء جلنة املالية وامليزانية اقرتاح تعديالت مكتوبة ومناقشتها مع الوزير املعين ،شريطة
التقيد بأحكام املاد  121من دستور  1996اليت تنص على :أنه " ال يقبل اقرتاح أي قانون ،مضمونه أو نتيجته ختفيض املوارد
العمومية ،أو زيادة النفقات العمومية ،إال إذا كان مرفقا بتدابري تستهدف الزيادة يف إيرادات الدولة ،أو توفري مبالغ مالية يف فصل
أخر من النفقات العمومية تساوي على األقل املبالغ املقرتحة ".

(ت)-التصويت والمصادقة على المشروع:

ختول الفقرة  12من املادة  122من دستور  1996اجمللس الشعيب الوطين حق التصويت على موازنة الدولة .و يقوم
جملس األمة الحقا مبناقشة واملصادقة على قانون موازنة الدولة حسب املادة  120من الدستور .كما أن املادة  70من قانون
 17-84تشري إىل أن التصويت على املوازنة العامة يكون بصورة إمجالية ،خالفا ملوازنات اهليئات احمللية اليت يصوت عليها بابا بابا
وفصال فصال ومادة مادة.
والقاعدة أن يصوت ويصادق الربملان على موازنة الدولة قبل بداية السنة املدنية اجلديدة احرتاما ملبدأ السنوية ،كما أن
الدستور قيد الربملان من حيث االختصاص الزمين يف املصادقة على قانون املالية حينما نص يف الفقرتني السابعة والثامنة من املادة
 120منه على ما يلي " :يصادق الربملان على قانون املالية يف مدة أقصاها مخسة وسبعون  75يوما من تاري إيداعه طبقا
للفقرات السابقة ،ويف حالة عدم املصادقة عليه يف اآلجال احملددة سابقا ،يصدر رئيس اجلمهورية مشروع احلكومة بأمر ".
كما يشري القانون  17-84يف حالة عدم متكن الربملان العتبارات معينة من املصادقة على قانون املوازنة قبل بداية السنة
(أول يناير ) حينما نص يف مادته  69على ما يلي " :يف حالة ما إذا كان تاري املصادقة على قانون املالية للسنة املعنية ال يسمح
بتطبيق أحكامه عند تاري أول يناير من السنة املالية املعتربة.
-1يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات املوازنة العامة للدولة حسب الشروط التالية:
أ) بالنسبة إىل اإليرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل املعمول هبا تطبيقا لقانون املالية السابق؛
ب) بالنسبة لنفقات التسيري يف حدود واحد من اثين عشر شهرا ( )12/1من مبلغ االعتمادات املفتوحة بالنسبة إىل السنة املالية
للموازنة السابقة وذلك شهريا وملدة ثالثة أشهر؛
جر) بالنسبة العتمادات االستثمار يف حدود ربع احلصة املالية املخصصة لكل قطاع ولكل مسري ،كما تنتج عن توزيع اعتمادات
الدفع املتعلق باملخطط السنوي للسنة املالية السابقة.
 -2يواصل تنفيذ مشاريع املوازنة امللحقة واألحكام ذات الطابع التشريعي واملطبقة على احلسابات اخلاصة للخزينة طبقا
لألحكام التشريعية والتنظيمية اليت تسريها قبل بداية السنة املالية اجلديدة للموازنة ".
(ث)-إصدار مشروع قانون المالية وإقراره:

يدرس اجمللس الشعيب الوطين مشروع قانون املالية ويناقشه ويعدله ويصوت عليه ،وذلك قبل إحالته إىل جملس األمة
للمصادقة عليه ،اذ يرسل رئيس اجمللس الشعيب الوطين النص املصوت عليه إىل رئيس جملس األمة يف غضون عشرة ( )10أيام،
ويشعر رئيس احلكومة هبذا اإلرسال . 1ويصادق جملس األمة على النص املصوت عليه من طرف اجمللس الشعيب الوطين ،خالل
أجل أقصاه عشرون ( )20يوما.2

 -1انظر :قانون رقم  02-99مؤرخ في  1999/03/08يحدد تنظيم المجلس الشعبي الـوطني ومجلـس األمـة وعملهمـا وكـذا العالقـات الوظيفيـة بينهمـا وبـين الحكومـة،
املادة .42
 -2نفس املرجع ،املادة.44
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وبعد موافقة الربملان بغرفتيه على مشروع قانون املالية بالتصويت واملصادقة ،يدخل املشروع مرحلة اإلصدار ،وهي من
صالحيات رئس اجلمهورية ،ذلك حىت ينتقل من مرحلة املشروع إىل مرحلة القانون ،بعد أن يوقع عليه رئيس اجلمهورية وينشر يف
اجلريدة الرمسية ،حبيث أن رئيس اجلمهورية يصدره يف أجل أقصاه ثالثني ( )30يوما ابتداء من تسلمه إياه .1إذا مل تكن هناك
اعرتاضات بشأنه ،أما إذا مل يصدره فيمكن له أن يطلب إجراء مداولة ثانية يف خالل ثالثني ( )30يوم من إقراره .2وهكذا بعد
أن يصدر رئيس اجلمهورية قانون املالية ويوقع عليه يتم نشره يف اجلريدة الرمسية ،ومن مث يصبح ساري املفعول بالنسبة للسنة املعنية.

(-)3-3تنفيذ الموازنة العامة:

باالنتهاء من إعداد املوازنة واعتمادها يتبع ذلك دخوهلا مرحلة التنفيذ ،ويقصد بتنفيذ املوازنة العامة ،إنفاق املبالغ وحتصيل
اإليرادات اليت أدرجت فيها بعد اعتمادها من السلطة املختصة ،فبعد نشر قانون املالية يف اجلريدة الرمسية ،وصدور مراسيم توزيع
االعتمادات على خمتلف الوزارات يصبح هذه القانون ساري املفعول وقابل للتنفيذ ،سواء من حيث :حتصيل اإليرادات وجبايتها أو
صرف النفقات املعتمدة.

(أ)-تحصيل اإليرادات العامة:

خيول القانون املتعلق باملوازنة للجهات اإلدارية املختصة ،حتصيل اإليرادات ،كأن تتوىل وزارة العدل حيازة الرسوم القضائية،
ومصاحل اجلمارك حتصيل الرسوم اجلمركية... ،اخل.
وحيكم حتصيل اإليرادات مبدأ " :عدم ختصيص اإليرادات " ،أي جيب متويل النفقات مبجموع اإليرادات ،على أنه ميكن
أن يرد على هذه القاعدة بعض االستثناءات مبوجب قانون املالية ،مثل احلسابات اخلاصة للخزينة.3
كما تقتضي اإلجراءات العامة لتحصيل اإليرادات أربعة عمليات متتالية ،تتمثل يف :4إثبات حقوق الدائنني العموميني (
اهليئات العمومية ) ،وتصفيتها ،واألمر بتحصيلها ،والتحصيل ،فالعمليات الثالث األوىل هي ،مبدئيا من اختصاص اآلمرين
بالصرف ،أما العملية األخرية فيضطلع هبا احملاسب العمومي.

 -اإلثبات :وهو اإلجراء الذي يتم مبوجبه تكريس حق الدائن العمومي.

 التصفية :تسمح تصفية اإليرادات بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدين لفائدة الدائن العمومي ،اذ تتمثل يفحتديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل مثل حتديد مبلغ ضريبة بتطبيق النسبة أو التعريفة اخلاصة هبا على األساس الضرييب
هلا .ويف الواقع إن إثبات وتصفية اإليرادات العمومية مها عمليتان مكتملتان ،وغالبا ما يتم إجراؤمها يف وقت واحد ،األمر الذي
جيعل باإلمكان مجعهما حتت عبارة " حتديد اإليرادات".

 األمر بالتحصيل :وهذا حسب طبيعة الديون املثبتة واملصفاة لصاحل خمتلف اهليئات العمومية ،ومن مث فان أوامر حتصيلها تتخذعدة أشكال :جدول جبائي ( ضرائب مباشرة ) ،إشعار بإجراء التحصيل ،مستخرج من حكم أو قرار قضائي ( غرامات،
تعويضات... ،اخل ) ،عقد يلزم متعاقد مع هيئة عمومية ما بدفع مقابل ما حيصل عليه من خدمات ،أو أي سند أخر ميكن
اعتباره قانونا أمرا بالتحصيل.

 -1دستور ،1996مرجع سابق ،املادة .126
 -2نفس املرجع ،املادة .127

 -3قانون رقم  ،17-84مرجع سابق ،املادة .08

 -4حممد مسعي ،المحاسبة العمومية ،دار اهلدى ،اجلزائر ،ص .65-63
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 التحصيل :يعد التحصيل اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبراء الديون العمومية ،1حيث تبدأ إجراءات حتصيل اإليرادات العموميةحني يتكفل احملاسبون العموميون يف مدوناهتم احملاسبية بأوامر حتصيلها الصادرة عن اآلمرين بالصرف .أي قبول حتصيلها بعد
التحقق من الرتخيص بذلك قانونا ،وبالتايل حتمل املسؤولية املالية والشخصية عن هذا التحصيل.

(ب) -صرف النفقات العامة:

إذا كانت مبالغ اإليرادات تبقى مبالغ حمتملة ومتوقعة ،فإن قانون امليزانية ينص على احلد األقصى للمبالغ املصرح بإنفاقها
لكل غرض ،حبيث ال جيوز للهيئات العمومية جتاوز االعتمادات املقررة ،تطبيقا للمادة  75من قانون  17-84اليت تنص على
أنه " :ال جيوز صرف أية نفقة مبا يتجاوز مبلغ االعتمادات املفتوحة ضمن الشروط احملددة يف هذا القانون ،ما مل تنص أحكام
تشريعية على خالف ذلك " .وحيكم صرف النفقات العمومية مبدأ " ختصيص النفقات " ،اليت تعين أن تنفذ النفقات يف حدود
الغرض واملبلغ املقررين هلا يف املوازنة ،اذ أن االعتمادات املفتوحة تكون ذات طابع حصري ( أو حتديدي ) ،أي أنه ال ميكن جتاوز
مبلغها احملدد يف امليزانية.2
كما مير تنفيذ النفقات العامة ،يف احلاالت العادية ،بأربع إجراءات متتالية ،هي :3االلتزام ،والتصفية ،واألمر بالصرف ،مث
الدفع ،وطبقا ملبدأ الفصل بني اآلمرين بالصرف واحملاسبني ،فإن املراحل الثالث األوىل ،اليت ميكن أن توصف جمتمعة باملرحلة
اإلدارية ،هي من صالحيات اآلمرين بالصرف ،أما املرحلة الرابعة ،اليت تسمى باملرحلة احملاسبية ،فهي من اختصاص احملاسبني
العموميني.
 االلتزام :إن من شروط متكني إدارات الدولة من تنفيذ النفقات ،وجود رابطة قانونية بني الدولة واملتعاملني معها من خاللااللتزام بالنفقة ،وهو اإلجراء الذي يتم مبوجبه إثبات نشوء الدين .حيث يعرف االلتزام بأنه التصرف الذي مبقتضاه تنشئ هيئة
عمومية ما أو تثبت عليها التزاما ينتج عنه عبء.

 التصفية :تسمح التصفية بالتحقيق على أس اس الوثائق احملاسبية وحتديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية ،اذ إن موضوعالتصفية هو التحقق من وجود الدين وضبط النفقة ،فالتصفية كمرحلة مستقلة عن االلتزام ،تعترب تطبيقا لقاعدة هامة يف نظام
احملاسبة العمومية ،وهي " قاعدة أداء اخلدمة " ،أي أنه ال ميكن صرف النفقات العمومية إال بعد تنفيذ موضوعها.
 األمر بالدفع :وهو عبارة عن قرار صادر من اجلهة اإلدارية املختصة ،يتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة اليت التزمت هبا اهليئةالعمومية إىل احملاسب العمومي املخصص لدفع النفقة املصفاة ،فالتصفية و إن كانت تقر حق الدائن يف استفاء دينه إال أهنا تبقى
بدون قوة تنفيذية قبل صدور األمر بصرف النفقة.

الدفع :هو اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبراء الدين العمومي .وهو املرحلة احملاسبية يف تنفيذ النفقات العمومية ،حيث أن أوامر أوحواالت الدفع اليت يصدرها اآلمرون بالصرف ترسل إىل احملاسبني املخصصني ،أي املكلفني ،دون غريهم بدفع مبلغها ،ودور
احملاسبني يتمثل هنا يف أهنم يتمتعون بنوع من السلطة الرقابية على اآلمرين بالصرف ،واليت تعترب أحد أهم نتائج تطبيق مبدأ
الفصل بني اآلمرين بالصرف واحملاسبني العموميني.

(-)4-3الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة:
و خيضع تنفيذ املوازنة يف اجلزائر ألنواع متعددة من الرقابة ،وذلك قصد التحقق من التزام اهليئات العامة وأجهزة السلطة
التنفيذية بأحكام وقواعد القانون املتعلق باملوازنة سواء ما تعلق منها باإليرادات أو النفقات ،حفاظا على األموال العامة وحسن
 -1قانون ،21-90مرجع سابق ،املادة .18

 -2قانون  ،17-84مرجع سابق ،املادة . 25
 -3حممد مسعي ،مرجع سابق ،ص.84 -77

57

استعماهلا دون تبذير وتبديد واختالس .ولعل أهم صور الرقابة على تنفيذ العمليات املالية على اهليئات العمومية يتمثل يف الرقابة
اإلدارية والرقابة القضائية والرقابة الربملانية.

(أ)-الرقابة اإلدارية:
متارس الرقابة اإلدارية يف اجلزائر من قبل إدارات اهليئات العمومية نفسها أو من قبل إدارات أخرى السيما تلك التابعة
لوزارة املالية ،وبواسطة موظفني خمتصني أو موظفني آخرين تكون من بني صالحياهتم ممارسة بعض أعمال الرقابة على تنفيذ
العمليات املالية ،وتتعدد أنواع الرقابة اإلدارية حسب طبيعة نشاط خمتلف اهليئات العمومية ،وخصوصيات مهامها وتنظيمها
وسريها ،وميكن حصر أمهها فيما يلي:
 -الرقابة المالية القبلية :متارس من طرف موظفني تابعني لوزارة املالية ( املديرية العامة للميزانية ) يسمون مراقبني ماليني ،فعلى

املستوى املركزي ،يعني مراقب مايل لكل دائرة وزارية ،حيث يشمل اختصاصه أيضا اهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة
للوزارة املعنية ،كما يوجد مراقب مايل لكل من اجمللس الدستوري وجملس احملاسبة باعتبارمها مؤسستني مستقلتني .أما على املستوى
احمللي ،فهناك مراقب مايل يف كل والية مكلف باملراقبة القبلية لاللتزام بنفقات هذه األخرية ،واملصاحل غري املمركزة للدولة واهليئات
العمومية ذات الطابع اإلداري ( مستشفيات ،جامعات... ،اخل ) .ويساعد املراقبني املاليني يف مهامهم مراقبون ماليون معاونون.
إن الصالحيات األساسية للمراقبني املاليني هي الرقابة القبلية على االلتزام بالنفقات العمومية اخلاضعة لذلك .وتتمثل هذه
الرقابة يف فحص بطاقات االلتزام وسندات اإلثبات املرفقة هبا واملقدمة إليهم من طرف األمر بالصرف ،حيث يتم التحقق من
صفة األمر بالصرف ،ومطابقة النفقة للقوانني واألنظمة السارية املفعول ،وتوفر االعتمادات أو املناصب املالية ،والصحة القانونية
حلسم النفقة ،والصحة املادية ملبلغ االلتزام ،ووجود التأشريات أو اآلراء االستشارية املسبقة ملختلف السلطات واهليئات املختصة إذا
كانت مفروضة قانونا.1
وجزاء هذه التحقيقات يتلخص يف منح تأشرية املراقبة املالية ،وذلك بوضعها على بطاقة االلتزام وسندات اإلثبات عند
االقتضاء ،إذا كان االلتزام مستوفيا للشروط املذكورة أعاله ،أو رفض تلك التأشرية إذا كان االلتزام معيبا ،وهذا الرفض قد يكون
مؤقتا أو هنائيا حسب احلالة.2
 -رقابة المفتشية العامة للمالية :يرتكز عمل املفتشية العامة للمالية حول تنفيذ برناجمها الرقايب احملدد من طرف الوزير املكلف

باملالية ،والذي يتم تسطريه وفقا ألهداف معينة ،وحسب طلبات املراقبة اليت يعرب عنها أعضاء احلكومة أو اهليئات واملؤسسات
املخولة بذلك .وتتم مراقبة املفتشية العامة بناء على الوثائق أو يف عني املكان ،بصورة فجائية أو بعد إخطار مسبق .وتتمحور هذه
الرقابة حول تطبيق التشريع املايل واحملاسيب ،أو األحكام التشريعية والتنظيمية اليت يكون هلا أثر مايل مباشر ،وحول التسيري املايل يف
املصاحل واهليئات املعنية ،وصحة احملاسبة وسالماهتا وانتظامها ،وشروط استعمال وتسيري االعتمادات والوسائل ،وسري الرقابة
الداخلية لتلك املصاحل واهليئات.3
(ب) -الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة:
يعترب جملس احملاسبة املؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعرات اإلقليمية واملررافق العمومية ،وهبذه الصفة يدقق
يف شروط استعمال اهليئات املوارد والوسائل املادية واألموال العامة اليت تدخل يف نطاق اختصاصه ،ويقيم تسريها ،ويتأكد من
مطابقة عمليات هذه اهليئات املالية واحملاسبية للقوانني والتنظيمات املعمول هبا.
 -1أنظر :المرسوم التنفيذي رقم 414-92المؤرخ في 1992/11/14المتعلق بالرقابة القبلية على االلتزام بالنفقات ،املادة . 09
 -2نفس املرجع ،املادة .10
 -3حممد مسعي ،مرجع سابق ،ص .144
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وهتدف الرقابة اليت ميارسها جملس احملاسبة من خالل النتائج اليت يتوصل إليها ،إىل تشجيع االستعمال الفعال والصارم
للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية ،وترقية إجبارية تقدمي احلسابات وتطوير شفافية تسيري املالية العمومية ،1وتقسم
صالحيات جملس احملاسبة إىل صالحيات قضائية تتمثل أساسا يف مراجعة حسابات احملاسبني العموميني ،إضافة إىل رقابة
االنضباط املوازين واملايل وصالحيات إدارية تندرج ضمنها كل أشكال الرقابة األخرى اليت ميارسها اجمللس.

(ت)-الرقابة البرلمانية( التشريعية ):

ينصرف مفهوم الرقابة التشريعية ،إىل ممارسة الربملان لسلطاته الرقابية العامة على احلكومة واليت من بينها حقه يف االطالع
على كل ما يتعلق بوضعية املالية العامة يف الدولة ،وهو ما ميكنه من التدخل عند االقتضاء لفرض ما يراه ضروريا من تدابري رقابية
على تسيري األموال العمومية ،وميكن أن تكون رقابة الربملان على تنفيذ موازنة الدولة خالل هذا التنفيذ أو الحقة له .إذ تندرج
رقابة الربملان خالل التنفيذ ضمن سلطاته الدستورية يف مراقبة النشاط العام للحكومة ،اذ ميكنه يف هذا الصدد استجواهبا حول
خمتلف القضايا املالية ،فألعضائه احلق أن يطلبوا من أعضاء احلكومة بواسطة أسئلة كتابية أو شفوية ،أي معلومات أو توضيحات
حول تنفيذ العمليات املالية اخلاصة بقطاعات نشاطهم .كما ميكنه أن ينشئ يف أي وقت جلان حتقيق يف قضايا متعلقة بتنفيذ
املوازنة.
أما الرقابة الالحقة ،فإهنا تتمثل يف تقدمي احلكومة لكل غرفة من الربملان عرض عن استعمال االعتمادات املالية اليت أقرهتا
يف إطار موازنة السنة املالية املنقضية من جهة ،ويف التصويت من قبل كل غرفة على قانون يتضمن تسوية تلك موازنة من جهة
أخرى ،هذا القانون ،املعرب عنه بقانون ضبط املوازنة هو الذي يضبط هنائيا املوازنة العامة للدولة املنفذة ،حيث حيدد املبالغ النهائية
لإليرادات والنفقات ،ويقر حساب نتائج السنة املالية املعنية واملشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق بني إيرادات
ونفقات املوازنة ،والنتائج املثبتة يف تنفيذ احلسابات اخلاصة للخزينة ،ونتائج تسيري عمليات اخلزينة .كما يتضمن هذا القانون
التسويات الالزمة للموازنة املنفذة.2
ثانيا :تطور وضعية الموازنة العامة في الجزائر خالل المدة( ) 2010-1996
تأثرت املوازنة العامة يف اجلزائر تأثرا كبريا بأوضاع البالد السياسية واالقتصادية ،فقد انتهجت الدولة بعد االستقالل
( ) 1979-1967النهج االقتصادي االشرتاكي املعتمد على التخطيط كأداة عمل مناسبة لتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وذلك يف إطار اسرتاتيجية وطنية هتدف إىل استعادة السيطرة على الثروات الوطنية والتحرر من التبعية االقتصادية،
وكذا العمل على إحداث تنمية وطنية حقيقية يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي إلخراج البالد من حالة التخلف وتكوين قاعدة
اقتصادية قوية.
أما يف مرحلة الثمانينات ( )1989-1980واليت يطلق عليها مبرحلة التنمية الالمركزية ،فإنه مت الرتكيز على إعادة تقومي
االقتصاد الوطين بتنفيذ مجلة من اإلصالحات بغرض تصحيح االختالالت االقتصادية واالجتماعية النامجة عن فرتة السبعينيات،
باإلضافة إىل التكيف مع الوضع االقتصادي العاملي اجلديد.
ويف مرحلة ثالثة وعلى اثر األزمة االقتصادية اليت أصابت االقتصاد الوطين سنة  ،1986فقد شهدت اجلزائر ابتداء من
سنة  1990ما يعرف مبرحلة االنتقال من االقتصاد املوجه إىل االقتصاد احلر ،كما عرفت اجلزائر خالل هذه الفرتة عدة
 -1أنظر :األمر رقم  20-95المؤرخ في  1995/07/17يتعلق بمجلس المحاسبة ،املادة .03
 -2حممد مسعي ،نفس املرجع ،ص .158-157
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إصالحات جوهرية مازالت سارية حىت اليوم ،وكذا جلوء الدولة اجلزائرية إىل املؤسسات املالية الدولية عن طريق إبرام اتفاقيات معها.
وبالتايل تبين اجلزائر برامج التصحيح املدعمة من قبل املؤسسات املالية الدولية اليت تتبعها عادة الدول املعنية بعملية التصحيح واليت
متثلت يف برامج االستقرار من أجل حتقيق التوازن يف االقتصاد الكلي ،وبرامج التصحيح اهليكلي اليت هتدف إىل حتسني كفاءة
استخدام املوارد االقتصادية وحتقيق زيادة يف الطاقة اإلنتاجية.1
ويتضح من خالل البيانات املتوفرة عن املوازنة العامة يف اجلزائر ما تعانيه موازنة الدولة من عجز مستمر ومتزايد ،ولكي
ميكننا أخذ نظرة عامة عن تطور املوازنة العامة يف اجلزائر ،فإننا قد اخرتنا الفرتة املمتدة( ،) 2010-1996ويرجع اختيار هذه
الفرتة بالذات إىل كون املوازنة العامة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة متيزت برما يلي:
 منو سريع للنفقات العامة؛ تقلبات يف اإليرادات العامة؛ عجز مزمن يف املوازنة العامة.وهبذا ،ميكن دراسة تطور املوازنة العامة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة من خالل النقاط التالية :تطور النفقات العامة ،و
تطور اإليرادات العامة ،و تطور توازن املوازنة العامة.
( -)1تطور النفقات العامة للفترة (:) 2010- 1996
شهدت جلزائر كغريها من الدول النامية منوا كبريا يف حجم اإلنفاق العام ،ويرجع ذلك العتماد الدولة سياسة مالية هادفة
إىل حتقيق أهداف اجملتمع ،وخاصة هديف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،مثل اإلنفاق على التعليم والصحة ومساعدة الفئات
االجتماعية احملرومة ،وكذا اإلنفاق على اهلياكل األساسية ،إذ متيزت سياسة االنفاق العام يف اجلزائر يف العشرية االوىل من القرن
احلايل بنمو حجم االنفاق العام ،ويرجع ذلك اىل اطالق الدولة برامج تنموية ضخمة هتدف اىل الرفع من معدل النمو االقتصادي
وحتسني املستوى املعيشي للمواطن ،وقد ساعدها يف ذلك تزايد ايراداهتا على اثر ارتفاع اسعار البرتول اليت سجلت ارتفاعا حمسوسا
يف مداخيلها خالل هذه العشرية.
لذا سنحاول من خالل اجلدول رقم ( )01أدناه التعرف على التطورات اليت حصلت على اإلنفاق العام خالل الفرتة
( )2010-1996مستعينني ببعض املؤشرات االقتصادية لتفسري ذلك:

 -1دراوسي مسعود ،السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي حالة الجزائر،2004-1990:رسالة دكتورة دولة ،غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،السنة الدراسية
 ،2006-2005ص.391
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الجدول رقم( :)01المعدل السنوي لنمو النفقات العامة في الجزائر ونسبها للناتج الداخلي الخام
للفترة ()2010-1996

السنوات

املعدل السنوي لنمو
النفقات

الوحدة :نسبة مئوية %

نسبة النفقات العامة للناتج نسبة نفقات التسيري جملموع نسبة نفقات التجهيز جملموع
النفقات العمومية
النفقات
الداخلي اخلام

1996

16,94

34,56

66,48

33,52

1997

5,92

33,84

70,70

29,30

1998

3,17

34,29

74,69

25,31

1999

6,56

31,94

74,30

25,70

2000

16,00

29,10

73,42

26,58

2001

22,66

34,57

70,51

29,49

2002

4,69

33,93

67,40

32,60

2003

12,33

32,86

67,21

32,76

2004

7,46

30,36

66,73

33,27

2005

13,17

28,07

58,56

41,45

2006

20,83

30,06

57,09

42,91

2007

23,59

33,48

52,90

47,10

2008

37,28

43,33

52,36

47,64

2009

2,68-

41,29

53,70

46,30

2010

10,90

42,94

58,75

41,25

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات امللحقني 01:و02

(-)1-1تطور النفقات من حيث المعدل السنوي:
يبني لنا اجلدول السابق أن حجم النفقات العامة يف تزايد مستمر ،غري أن معدل منوها خيتلف من سنة إىل أخرى .فقد
بلغت النسبة املتوسطة هلذا النمو خالل فرتة الدراسة حوايل  ،% 13,26وقد بلغ هذا النمو معدل أقصاه خالل سنة 2008
بنسبة  ،% 37,28وذلك بسبب ارتفاع موارد الدولة من اجلباية البرتولية ،بينما وصل معدل أدناه خالل سنة  2009بنسبة
سالبة  ، % 2,68وذلك راجع إىل اخنفاض يف موارد الدولة نتيجة االخنفاض الذي عرفته أسعار احملروقات يف السوق العاملية
بسبب االزمة املالية.
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( -)2-1تطور النفقات العامة من حيث نسبتها للناتج الداخلي الخام:
بلغت النسبة املتوسطة لإلنفاق العام إىل الناتج الداخلي اخلام خالل فرتة الدراسة  ،% 34,31إذ بقيت هذه النسبة
منحصرة بني  % 43,33كأقصى حد خالل سنة  ،2008وبني  % 28,07كأدىن حد خالل سنة  .2005غري أن ما
ميكن مالحظته هو أنه بالرغم من أن املعدل السنوي لنمو النفقات خاصة خالل سنة  1998أخنفض إىل أقل من  % 3,17إال
أن نسبة اإلنفاق العام إىل الناتج الداخلي اخلام بقيت حمافظة على نفس املستوى مقارنة بسنة  ،1996وحىت سنة  1997اليت
عرفت هي األخرى معدل منو منخفض لإلنفاق بنسبة .% 5,92
كما مت أيضا مالحظة ارتفاع هذه النسبة خالل سنة  2009قدرها  % 41,29وهو ما ترافق مع اخنفاض يف معدل
النمو يف اإلنفاق العام اىل  ،% 2,68مث عاود هذه االخرية االرتفاع سنة  2010ليصل اىل  % 10,90مع بقاء نسبة اإلنفاق
العام إىل الناتج الداخلي يف نفس مستوى السنة السابقة بر .% 42,94
(-)3-1تطور النفقات العامة من حيث هيكلتها:
إذا نظرنا إىل النفقات العامة من حيث تقسيمها إىل نفقات التسيري ( اجلارية) ونفقات التجهيز ( االستثمارية ) فإنه يتبني
لنا ،بأن نفقات التسيري كانت متثل احلصة الكربى من إمجايل النفقات العامة ،إذ أن النسبة املتوسطة لنفقات التسيري خالل فرتة
الدراسة تقدر بر  % 64,32من جمموع النفقات العامة ،حبيث احنصرت هذه النسبة بني  % 74,69خالل سنة  ،1998و
 % 52,36خالل سنة .2008
ويفسر االرتفاع املتتابع ملعدالت النفقات اجلارية إىل ارتفاع نفقات املستخدمني يف خمتلف القطاعات العمومية ،وهذا من
أجل قيام الدولة مبهامها األساسية ،منها التسيري املنتظم لإلدارة املركزية واحمللية ،ومهام الدفاع الوطين ،واألمن ،والعدالة ،والتعليم
والصحة العمومية ،وكذا التدخل العمومي ملوازنة التسيري يف قطاعني هامني مها:
 القطاع االجتماعي :عن طريق صندوق تدعيم الفئات االجتماعية احملرومة ،وصندوق تعويض األسعار ،وصندوق ترقيةالتشغيل.
 القطاع االقتصادي :عن طريق صندوق ضمان أسعار اإلنتاج الفالحي ،واملساعدات املمنوحة للقطاع ألفالحي مثل تسويةالديون ،التخفيضات يف معدالت الفائدة واملشاركة يف تكاليف االستغالل لعدد من املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري.
ويرجع تطور نفقات التسيري (اجلارية) للعوامل التالية:1
 عامل النمو الدميغرايف الذي تولد عنه تأثريات على موازنة القطاع االجتماعي والرتبوي؛ مستوى وهيكل نفقات التجهيز الذي ترتب عنه انعكاسات على موازنة التسيري؛ املستوى العام لألسعار الذي يولد ضغوطات على مستوى األجور؛ مستوى الدين العمومي؛1

 -باغوس عبد القادر ،دراسة تحليلية لعجز الموازنة العامة في الجزائر خالل الفترة ( ، )1997-1986رسالة ماجستري ،غري منشورة  ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية

،1999/1998ص.67
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 تقلبات أسعار الصرف.كما تشكل نفقات التجهيز( االستثمار) الكتلة الثانية من حيث األمهية يف املوازنة العامة يف اجلزائر ،حيث شهدت يف
الفرتة املمتدة من سنة 1996اىل سنة  2000اخنفاضا متتابع كنسبة من إمجايل النفقات العامة مقابل االرتفاع املستمر يف حجم
نفقات التسيري نتيجة انكماش االستثمارات العمومية يف مجيع امليادين.
أما يف الفرتة املمتدة من سنة 2001اىل سنة  ،2004فقد شهدت نفقات التجهيز ارتفاعا متتابعا ،حيث بلغت سنة
 2001إىل  1.038,60مليار دينار جزائري ،أي مبعدل ارتفاع قدره  % 29,49مقارنة بسنة  ،2000وقد وصل مبلغ هذه
النفقات سنة  2004إىل  1.241,20مليار دينار جزائري ،أي مبعدل ارتفاع قدره  % 33,27مقارنة بسنة  ،2003ويرجع
منو نفقات التجهيز إىل يف هذه املرحلة:
 الربنامج القطاعي لدعم اإلنعاش االقتصادي ،الذي تبنته الدولة ابتداء من سنة  ، 2001ويتضمن ما يلي :الربنامج القطاعيغري املمركز ،وخمططات البلديات للتنمية.
 صندوق حماربة التصحر وتنمية املناطق الريفية والنائية ،ويتضمن ما يلي :الربنامج اخلاص باجلنوب ،والربنامج اخلاص باهلضابالعليا.
أما يف الفرتة  2009-2005فقد استمرت نفقات التجهيز يف االرتفاع ،حيث بلغت سنة  2005إىل 1.232,50
مليار دينار جزائري ،أي مبعدل ارتفاع  % 41,45مقارنة بسنة  ،2004وقد وصل مبلغ هذه النفقات سنة 2008إىل
 2.259,40مليار دينار جزائري  ،أي مبعدل ارتفاع  % 47,64مقارنة بسنة  ،2007ويرجع منو نفقات التجهيز إىل تطبيق
خمطط مخاسي يهدف إىل تسريع يف النمو االقتصادي.
(-)2تطور اإليرادات العامة للفرتة (:) 2010- 1996
اإليرادات العامة هي اجملال الثاين املهم للنشاط املايل للدولة ،وهي الوجه اآلخر للنفقات العامة .ومنو اإلنفاق العام يواجه
دائما قيودا صارمة تتمثل يف احلاجة إىل توليد إيرادات مماثلة ،ومن حيث املبدأ ،فإن أي تغيري يف طرف واحد من املعادلة يقتضي
تغيريا مماثال يف الطرف اآلخر ،أي أن الرغبة يف زيادة اإلنفاق العام ال بد من أن تقيم يف ضوء التقديرات احملتملة لزيادة اإليرادات
العامة.
كما ان رفع املوارد املالية للدولة يكتسي امهية كبرية يف حتقيق االهداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع ،وذلك عن
طريق ادخال حتسينات على اداء النظام الضرييب وجعله اكثر كفاءة وفاعلية مبا يدعم اجلهود املبذولة يف حتصيل املزيد من االيرادات
من اوعيتها الضريبي ة املتنوعة ،وهذا االعتبار يستدعي تبين سياسة ضريبية تتضمن تدابري جديدة تتماشى مع التطورات اليت
يشهدها االقتصاد الوطين وتواكب يف نفس الوقت املستجدات االقتصادية يف العامل الذي حتكمه آليات اقتصاد السوق وحرية
التجارة وحرية انتقال رؤوس االموال.
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وتعترب اجلباية ال برتولية املورد االساسي للموازنة العامة وتتوقف وضعيتها على مستوى اسعار النفط وسعر الدوالر االمريكي ،حيث
تتميز التجارة اخلارجية للجزائر باالعتماد على قطاع احملروقات الذي ميثل أكثر من  % 96,9من الصادرات اجلزائرية والذي يعترب
املورد األساسي للعملة الصعبة ،وميثل املصدر األساسي لإليراد ات العامة.
وقد متيزت اإليرادات العامة يف اجلزائر خباصية أساسية وهي هيمنة اإليرادات الناجتة عن االيرادات البرتولية ،واليت كانت
دائما تفوق نسبة  % 50من إمجايل اإليرادات العامة للموازنة ،حبيث انتقلت من  1,648مليار دينار جزائري خالل سنة
 1971إىل  50,95مليار دينار جزائري خالل سنة  1981مث إىل  570,80مليار دينار جزائري يف سنة  1997وارتفعت
لتصل إىل  916مليار دينار جزائري يف سنة .2006
وبغية فهم أكثر لإليرادات العامة يف اجلزائر سنحاول من خالل اجلدول رقم ( )02التعرف على التطورات اليت حدثت
عليها خالل الفرتة املمتدة (.)2010-1996
الجدول رقم (: )02

المعدل السنوي لنمو اإليرادات العامة في الجزائر ونسبها للناتج الداخلي الخام
للفترة ()2010-1996

السنوات

املعدل
السنوي لنمو
اإليرادات

املعدل السنوي
لنمو اجلباية
البرتولية

املعدل
السنوي لنمو
املوارد العادية

نسبة اجلباية
البرتولية جملموع
اإليرادات

نسبة املوارد
العادية جملموع
اإليرادات

الوحدة  :نسبة مئوية %

نسبة اإليرادات نسبة اجلباية نسبة املوارد
للناتج الداخلي البرتولية للناتج العادية للناتج
الداخلي اخلام الداخلي اخلام
اخلام

1996

34,70

47,61

18,95

60,22

39,78

32,06

19,31

12,75

1997

13,30

15,03

10,68

61,14

38,86

33,58

20,53

13,05

1998

15,99-

33,65-

11,80

48,29

51,71

27,71

13,38

14,33

1999

24,03

47,90

1,75

57,58

42,42

30,04

17,30

12,74

2000

17,07

28,55

1,50

63,22

36,78

27,62

17,46

10,16

2001

23,00

16,75

33,76

60,00

40,00

32,91

19,75

13,16

2002

12,09

9,02

16,79

58,36

41,64

34,57

20,18

14,40

2003

3,17-

8,76-

4,66

54,99

45,01

28,87

15,87

12,99

2004

5,18

3,11

7,70

53,90

46,09

26,10

14,07

12,03

2005

7,53

4,28

11,36

52,27

47,73

22,93

11,99

10,95

2006

6,73

1,89

12,02

49,90

50,10

21,70

10,83

10,87

2007

3,53

6,22

0,41

51,20

48,59

20,24

10,36

9,83

2008

52,35

76,30

27,78

59,25

40,75

29,07

17,22

11,85

2009

13,13

12,34

14,29

58,83

41,17

32,20

18,95

13,26

2010

6,68-

22,07-

15,32

49,13

50,87

28,18

13,85

14,34

المصدر :من إعداد الباحث بناء على معطيات امللحقني رقم 01:و
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( -)1-2تطور اإليرادات العامة من حيث المعدل السنوي لنموها:
من خالل اجلدول السابق نالحظ بأن املعدل السنوي لنمو اإليرادات العامة يتميز بالتذبذب وعدم االستقرار من سنة إىل
أخرى .فبعدما سجلت اإليرادات سنة  1996ارتفاعا مبعدل منو  % 34,70من جمموع اإليرادات و  % 47,61بالنسبة
للجباية البرتولية ،أخنفض يف سنة  1998إىل أقل من  % 15,99من جمموع اإليرادات وأقل من  % 33,65بالنسبة للجباية
البرتولية ،أما يف سنة  2008أرتفع هذا املعدل إىل أعلى مستوى له إذ وصل إىل حوايل  % 52,35من جمموع اإليرادات و
 % 76,30بالنسبة للجباية البرتولية.
ويرجع هذا التذبذب يف معدل منو اإليرادات إىل التغري الذي تعرفه أسعار البرتول يف السوق العاملي ،وذلك باعتبار أن
اإليرادات الناجتة عن اجلباية البرتولية اليت ختص الفرتة املمتدة ( )2010-1996كنسبة متوسطة متثل حوال  % 55,89من
إمجايل اإليرادات العامة للموازنة.
( -)2-2تطور اإليرادات العامة من حيث نسبتها للناتج الداخلي الخام:
إن تطور اإليرادات العامة كنسبة من الناتج الداخلي اخلام عرفت استقرارا تدرجييا يف املرحلة املمتدة من سنة 1996اىل
سنة ،2004إذ تراوحت هذه النسبة بني  % 34,57كأقصى حد خالل سنة  ،2002وبني  % 26,10كأدىن حد خالل
سنة  ، 2004ويف مرحلة ثانية سجلت هذه النسبة اخنفضا حمسوسا يف الفرتة املمتدة من سنة  2005اىل سنة  ،2007إذ
وصلت خالل هذه السنة إىل  ،% 20,24مث لتعاود االرتفاع يف الفرتة املمتدة من سنة  2008اىل غاية سنة  ،2010لتصل
سنة  2009اىل .% 32,20
( -)3-2تطور اإليرادات العامة من حيث هيكلتها:
إن النظام اجلبائي اجلزائري احلايل يتكون من نوعني :املوارد العادية واجلباية البرتولية ،حبيث أن حصيلة املوارد العادية ضئيلة
مقارنة باجلباية البرتولية ،ويرجع ذلك إىل ركود يف األنشطة االقتصادية املنشئة للقيمة املضافة ،وبالتايل االعتماد بشكل كبري على
اجلباية البرتولية.
إن تطور املوارد العادية يف املوازنة العامة ،فإنه بعد اإلصالحات الضريبية اليت أدخلت منذ سنة  1991واالخنفاض املتتابع
لقيمة العملة الوطنية ،شهدت اإليرادات الضريبية العادية حتسنا ملحوظا يف الفرتة املمتدة من سنة 1996اىل سنة  ،1997إذ
بلغت هذه اإليرادات سنة  1996إىل حوايل  327,80مليار دينار جزائري مقابل االيرادات احملققة لسنة 1995برقيمة
 275,58مليار دينار جزائري ،أي بارتفاع قدره  .% 18,95ذلك أن النظام اجلبائي اجلديد الذي شرع يف تطبيقه ابتداء من
أبريل من سنة  1992أصبح أكثر بساطة ووضوح من النظام السابق ،وأن هذا التحسن يعود أساسا إىل توسيع وعاء التحصيل
الضرييب ،وكذا توسيع نطاق تطبيق الرسم على القيمة املضافة ليشمل املنتجات البرتولية وبعض املهن احلرة.
غري أن املوارد العادية شهدت خالل سنة  1999اخنفاض يف معدل منوها بنسبة قدرها  ،% 1,75وذلك نتيجة نقص
يف اإليرادات احملصل عليها من الضريبة على الدخل اإلمجايل مبقدار  10مليار دينار عن سنة  ، 1998بسبب ختفيض معدالهتا،
وكذا نقص يف اإليرادات احملصل عليها من الضريبة على أرباح الشركات املعاد استثمارها مبقدار  06مليار دينار عن سنة ،1998
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بسبب ختفيض معدهلا من  % 38إىل  ،% 36باإلضافة إىل اخنفاض اإليرادات احملصل عليها من الرسم على القيمة املضافة
حبوايل  07مليار دينار.
وقد عاودت حصيلة هذه اإليرادات االرتفاع لتصل نسبة منوها يف سنة  2001إىل  ،% 33,76وقد استمرت يف
التحسن من سنة ألخرى لتصل سنة  2006إىل  919.50مليون دج ،أي بنسبة   49,9من اإليرادات اإلمجالية ومبعدل منو
 ،  12,02و يرجع ذلك لعدة عوامل نذكر منها اإلجراءات املتخذة من طرف الدولة يف حماربة الغش والتهرب الضريبني،
باإلضافة لتحسن الوضعية املالية للمؤسسات التابعة للقطاع اخلاص بفضل التشجيع اليت قدمته الدولة للقطاع اخلاص ومن مث
ارتفاع حصيلة الضريبة على أرباح الشركات.
أما فيما خيص تطور إيرادات اجلباية البرتولية ،فقد بلغت إيرادات اجلباية البرتولية لسنة  1996قيمة  496,20مليار
دينار جزائري مقابل االيرادات احملققة خالل سنة  1995برقيمة  336,15مليار دينار جزائري ،أي بارتفاع قدره % 47,61
وذلك بسبب ارتفاع أسعار احملروقات يف األسواق العاملية.
أما يف سنة  1998فقد بلغت هذه اإليرادات قيمة  378,70مليار دينار جزائري ،أي اخنفاض بنسبة % 33,65
مقارنة بسنة  ،1997وذلك بسبب اخنفاض يف سعر برميل النفط إىل  12,9دوالر للربميل الواحد .غري أنه ابتداء من سنة
 1999عاودت هذه اإليرادات من جديد االرتفاع إىل  560,10مليار دينار جزائري ،أي ارتفاع بنسبة .% 47,90
بينما سجلت إيرادات اجلباية البرتولية أعلى مستوى هلا سنة  ،2009حيث بلغت  1.927مليار دينار جزائري ،أي
ارتفاع بنسبة  % 12,34قياسا مع سنة  ،2008وذلك بسبب ارتفاع أسعار برميل النفط إىل مستويات قياسية.
(-)3تطور رصيد الموازنة العامة للفترة (:) 2010- 1996
إن قاعدة توازن املوازنة العامة للدولة يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من سنة 1996اىل سنة  2010قد تأثرت مبجموعة
من العوامل منها صعوبة التحكم يف حجم النفقات العامة ،وضعف املوارد العادية ،وتبعية املوازنة العامة للجباية البرتولية ،إضافة
إىل املديونية العمومية بشقيها الداخلية واخلارجية .وهو ما سنحاول التعرض إليه من خالل النقاط التالية:

(-)1-3تطور رصيد الموازنة العامة ونسبته من الناتج الداخلي الخام:

متيزت املوازنة العامة يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة من سنة  1996إىل سنة  2010بوجود عجز مزمن الزم املوازنة العامة
للدولة يف معظم الوقت كما هو موضح من خالل اجلدول رقم ( )03الذي يتعرض اىل التطورات اليت حدثت عليها هذه الفرتة:

66

الجدول رقم ( :) 03المعدل السنوي لرصيد الموازنة العامة في الجزائر ونسبه للناتج الداخلي الخام
للفترة ()2010-1996

الوحدة :مليار دينار جزائري

نسبة رصيد املوازنة إىل الناتج
الداخلي اخلام

السنوات

رصيد املوازنة العامة

1996

64,30-

2,50-

1997

7,30-

0,26-

1998

186,40-

6,59-

1999

61,60-

1,90-

2000

61,00-

1,48-

2001

70,90-

1,67-

2002

29,40

0,65

2003

210,40-

3,99-

2004

260,70-

4,25-

2005

385,20-

5,14-

2006

707,90-

8,37-

2007

1.243,10-

13,24-

2008

1.420,20-

14,26-

2009

924,30-

9,09-

2010

1.600,90-

14,76-

المصدر :من إعداد الباحث بناء على امللحقني رقم 01:و

02

يتضح لنا من خالل اجلدول اعاله ،أن املوازنة العامة للدولة يف اجلزائر شهدت سنة  1996عجزا بقمة  64,30مليار
دينار جزائري ،وهو ما ميثل معدل  % 2,50من الناتج الداخلي اخلام ،ويرجع ذلك إىل تفاقم يف حجم النفقات العامة اليت كانت
وترية زيادهتا أكرب من وترية اإليرادات.
غري أن هذا العجز تقلص سنة  1997إىل أقل من  7,3مليار دينار جزائري ،أي ما ميثل معدل  % 0,26من الناتج
الداخلي اخلام ،وذلك نتيجة اإلصالحات اهليكلية املنفذة من طرف احلكومة اجلزائرية تطبيقا لشروط صندوق النقد الدويل .أما يف
سنة  1998فعاد العجز لريتفع من جديد ،إذ بلغ قيمة  186,40مليار دينار جزائري ،أي ما ميثل معدل  % 6,59من
الناتج الداخلي اخلام ،ذلك نتيجة اهنيار أسعار احملروقات إىل أقل من  12,83دوالر أمريكي .إال أن هذا العجز تقلص يف سنة
 1999إىل قيمة  61,60مليار دينار جزائري ،أي مبعدل  % 1,90من الناتج الداخلي اخلام ،وذلك نتيجة ارتفاع أسعار
احملرقات يف األسواق العاملية ،ويف سنة  2002حققت اجلزائر فائضا يف امليزانية العامة بلغت قيمته  29,4مليار دينار جزائري،
أي ما ميثل معدل  % 0,65من الناتج الداخلي اخلام ،إال أنه بعد هذه الفرتة تفاقم العجز أكثر مما كان عليه من قبل ،إذ وصل
سنة  2007إىل حوايل  1.243,10مليار دينار جزائري ،أي ما ميثل معدل  ،% 13,24ويرجع هذا االرتفاع املستمر يف
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العجز إىل اعتماد سياسة انفاق توسعية من طرف احلكومة واىل اعتماد سعر مرجعي لربميل النفط اخلام بر 19رغم بلوغ أسعار
النفط مستويات قياسية يف تلك الفرتة.
(-)2-3تحديد السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول الخام:
إن السعر املرجعي اجلبائي لربميل البرتول اخلام املعتمد يف التصور االقتصادي الكلي هو  37دوالر أمريكي للربميل بدال
من  19دوالر أمريكي كما ورد يف قانون املالية األصلي لسنة  .2008وميثل هذا السعر املرجعي اجلبائي اجلديد معدل العشرية
 2007-1998ألسعار تصدير البرتول اخلام وهي نفس الطريقة اليت مكنت من اعتماد السعر التارخيي املقدر بر 19دوالر
أمريكي للربميل الواحد واملطبق منذ سنة  2000باستثناء سنة  2002اليت كان فيها السعر املرجعي يبلغ  22دوالر أمريكي،1
واجلدول أدناه يبني لنا تطور السعر املتوسط لربميل النفط اخلام.
الجدول رقم (  :) 04السعر المتوسط السنوي لبرميل النفط الخام
صحاري بلند للفترة( )2007-1998

بالدوالر االمريكي

السنوات

1998

1999

2001 2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

سعر الربميل

12,86

17,91

24,9

25,31

29

38,36

54,33

65,4

74,4

28,59

المصدر :وزارة املالية ،أخبار املالية ،نشرة شهرية ،العدد،11أوت ،2008ص.6

(-)3-3صندوق ضبط اإليرادات:
إن العجز املزمن الذي أصبحت تعاين منه املوازنة العامة للدولة يف اجلزائر كان نتيجة ضعف مسامهة املوارد العادية وتعرض
اجلباية البرتولية لتقلبات أسعار النفط .ومن أجل ضمان املوارد املالية الالزمة إلهناء مشاريع التجهيز والنفقات املتكررة الناجتة عنها،
فقد مت إنشاء صندوق ضبط اإليرادات مبوجب أحكام املادة  10من قانون املالية التكميلي لسنة  2000وذلك عن طريق فتح
حساب ختصيص خاص أمسه " صندوق ضبط املوارد " ،وهذا احلساب يعرض:2
 -من جانب الموارد :زيادات القيمة الناجتة عن مستوى سعر احملروقات األعلى من توقعات قانون املالية وكل املوارد األخرى

املتعلقة بسري الصندوق.

 -من جانب النفقات :ضبط النفقات والتوازن املايل اللذان حددمها قانون املالية السنوي وكذا ختفيض الدين العام.

إن احلركة املنفذة على صندوق ضبط اإليرادات منذ إنشائه سنة  2000إىل غاية هناية سنة  2008كانت كالتايل:
 إن جمموع موارد الصندوق منذ إنشائه سنة  2000حىت هناية سنة  2010بلغت ما قيمته  10.588,80مليار دينارجزائري ،وهي موارد حمصلة كلها من زيادات القيمة الناجتة عن اجلباية البرتولية.
 -1وزارة املالية ،أخبار المالية ،نشرة شهرية ،اجلزائر ،العدد  ،11أوت ،2008ص.4

- MINISTERE DES FINANCES, rapport de presentation du projet de la loi de finances pour 2009, 31
août 2008,p 12.
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2

 إن االقتطاعات اليت نفذت من هذا الصندوق بلغت ما جمموعه  5.746مليار دينار جزائري ،أي بنسبة  % 54,26منجمموع موارد الصندوق ،حيث بلغت االقتطاعات املخصصة لتقليص الدين العمومي حوايل  2.800,20مليار دينا جزائري،
منها ما قيمته  2.144,4مليار دينار جزائري خصص لتسديد أصل الدين العمومي.
 إن الرصيد املسجل بتاري هناي سنة  2010بلغ قيمة  4.842,80مليار دينار جزائري.ويف ما يلي اجلدول رقم (  ) 05أدناه ينب لنا حالة صندوق ضبط املوارد إىل غاية 14جويلية .2008
الجدول رقم (  : ) 05وضعية صندوق ضبط االيرادات منذ انشائه إلى غاية نهاية سنة 2010
الوحدة :مليار دينار جزائري

السنوات

االقتطاعات

فائض الجباية البترولية

2000

453,20

221,00

2001

123,90

184,50

2002

26,50

170,10

2003

448,90

156,00

2004

623,50

222,70

2005

1 368,80

247,80

2006

1 798,00

709,60

2007

1 738,80

1 454,50

2008

2 288,20

1 223,60

2009

400,70

364,30

2010

1 318,30

791,90

المجموع 10 588,80

5 746,00

المصدر  :من إعداد الباحث بناء على معطيات امللحق رقم03:

ثالثا :مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة أداة لترشيد االنفاق العام
إن التطور التقين والتكنولوجي الذي يشهده العامل طرح كثريا من املشاكل يف جماالت التنمية ،حيث أصبحت احلياة
العصرية أكثر تعقيدا عما كانت عليه سابقا ،لذا شرعت الكثري من الدول يف تغريات عميقة ختتلف من بلد آلخر من أجل
النهوض بعجلة التنمية .واجلزائر كغريها من هذه الدول أجرت العديد من اإلصالحات على اقتصادها ،وهذا من خالل تطوير
وعصرنة نظام املوازنة بغية تعزيز وضبط الوظائف األساسية لتسيري النفقات العامة ،ووضع سياسات اقتصادية جديدة للدولة.
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ويستدعي فهم مشروع عصرنة نظام املوازنة العامة ،التطرق اىل مضمون هذا املشروع ،مث اصالح القانون العضوي املتعلق
بقوانني املالية ،وأخريا تناول االساسية األساسية املقرتحة يف إطار هذا اإلصالح.
( -)1آلية االنتقال الى موازنة البرامج القائمة على تحقيق النتائج:
إن تطوير النظرة اىل املوازنة واالنتقال من موازنة تقليدية قائمة على ثقافة الوسائل املتاحة اىل موازنة جديدة قائمة على
ثقافة االهداف املرجوة هي الفكرة اليت يقوم عليها مشروع عصرنة نظام املوازنة العامة يف اجلزائر ،إذ ان التغيريات يف مفاهيم ادارة
املالية العامة ،اضافة اىل التطورات يف االقتصاد الكلي هي اليت اصبح حتتم اعداد املوازنة باالستناد اىل رؤية متوسطة االمد ،وهذا
مع االخذ بعني االعتبار للموارد املالية املتاحة للدولة.
وحيتاج حتقيق العصرنة اىل الوقوف على الدوافع املوجبة هلا ،والنتائج املرجوة منها ،والركائز اليت تقوم عليه ،وذلك من خالل
استعراض العناصر التالية:1
( -)1-1دوافع عصرنة نظام الموازنة العامة:

تتلخص أهم هذه الدوافع يف ما يلي:2
 إدخال أساليب اإلدارة املالية احلديثة يف جمال املالية العامة للتأكد من قيام احلكومة بتنفيذ ما يعهد إليها من التزامات بنجاعةوفعالية؛
 االهتمام بنوعية اخلدمات واالرتقاء هبا؛ تعديل النظام احملاسيب كأحد أدوات اإلدارة املالية العامة ليشمل احملاسبة العينية؛ حتسني عرض املوازنة لتعكس اخليارات املتاحة والسياسة االقتصادية اليت تنتهجها احلكومة؛ حتديد وسائل قياس األداء؛ توفري املعلومات حول النشاطات العامة ،وتعزيز مسؤولية املسريين على النتائج احملققة؛ تعزيز إمكانية التقدير وتسيري النفقات العمومية من حيث الكلفة و الفعالية.( -)2-1النتائج المرجوة من عصرنة نظام الموازنة العامة:

تتمثل النتائج املرجوة من هذا النظام ،يف ما يلي:3
 دعم موازنة متعددة السنوات؛ إدماج نفقات التسيري و االستثمار؛ وضع مدونة حسابات جديدة حسب الوظيفة ،وطبيعة النفقة ،ومركز املسؤولية؛ حتميل املسؤولية للمسريين ،وعدم تركيز اإلجراءات على مستوى وزارة املالية؛ تعزيز اجملال التقين لتدعيم قدرات وزارة املالية فيما خيص نظم تسيري املعلوماتية؛ تصور ووضع نظم متكاملة لتسيري املعلومات؛- MINISTERE DES FINANCES , note relative au projet de modernisation des systèmes

1

budgétaires , février 2008 ,p 3-6.

-MINISTERE DES FINANCES , note relative au projet de modernisation des systèmes

2

budgétaires, février 2002 ,P 8.

- MINISTERE DES FINANCES, rapport d’exécution de l’appui rapproche projet de

3

modernisation des systèmes budgétaires , décembre 2005 ,p 2.
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 تعزيز البنية التكنولوجية للمديريات املعنية باملشروع؛ تصور ووضع نظام حكومي مندمج للموازنة ،وذلك من أجل تدعيم املسريين املسؤولني يف تنفيذ موازنة متعددة السنوات،والسماح هلم بإدماج موازنات النشاطات ملستويات أدىن.

( -)3-1ركائز مشروع عصرنة نظام الموازنة العامة:

يقوم مشروع عملية االنتقال من موازنة البنود اىل موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج على ركيزتني أساسيتني ،مها:
 الركيزة األوىل :اإلطار العام لنظام املوازنة العامة؛ -الركيزة الثانية :اإلعالم اآليل ونظام املعلومات

(أ) -اإلطار العام للموازنة العامة:

يهدف إىل إجراء تغيريات يف القواعد التنظيمية والتطبيقية ،واملمارسات يف جمال حتضري وعرض وتنفيذ املوازنة العامة للدولة،
وهذه الركيزة تقسم إىل مخسة فروع ،وهي:
 -موازنة متعددة السنوات :تقوم على موازنة الربامج اليت متتد على املدى املتوسط ( أربع سنوات) مع االحتفاظ مببدأ سنوية

املوازنة.

 تحسين عرض وثائق الموازنة :وهذا من أجل تشجيع وحتسني النقاش حول اخليارات االقتصادية واالجتماعية للحكومة،وتتمثل الوسائل املستعملة يف:
 تكييف امللفات املالية للتغيريات النامجة عن اإلطار العام للموازنة؛ إعداد ووضع سياسة توزيع املعلومات وامللفات املالية؛ وضع سندات تقدمي متطورة. تعزيز وظيفة االستشارة االقتصادية لوزارة المالية :وهذا من خالل ختصيص قدرات التحليل الالزمة من أجل القيام بتقييمبرامج النفقات ومشاريع االستثمار ،وكذا تعزيز قدرات التأكد واملتابعة والرقابة.

 إعادة هيكلة عمليات تنفيذ النفقات العامة :وذلك من أجل حتسني جناعة وفعالية النفقة وتعزيز متابعة تنفيذ مشاريعاالستثمارات العمومية ،ويتكون هذا الفرع أساسا من:
 إعداد خمطط حماسيب جديد؛ -إصالح أنظمة الرقابة.

 -إنشاء محاسبة عينية :حيث يبىن هذا النظام على أساس إنشاء حماسبة عينية لألصول العينية ،واليت تعتمد على:

 تكوين املستخدمني يف هذا اجملال؛ التقييم ومقاييس األداء؛ -إعادة تنظيم املصاحل املالية املكلفة بتنفيذ النفقات العمومية.

(ب) -اإلعالم اآللي ونظام المعلومات:
فرعني:

وهذا من خالل وضع نظام يتعلق بالنفقات اليت تغطي احلاجيات احملاسبية والتسيري للموازنة العامة ،وتقسم هذه الركيزة إىل

 إعداد مخطط شامل لإلعالم اآللي :وهذا من أجل تعزيز استعمال اإلعالم اآليل سواء على مستوى مركز اإلعالم اآليلوتكنولوجيا إعالم املالية ،أو على مستوى املديرية العامة للضرائب.
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 وضع نظام معتمد لتسيير الموازنة :حيث يتكون هذا النظام من: مقياس احملاسبة العامة الذي جيمع أوجه التسيري املايل للنفقات العامة واإليرادات العامة؛ مقياس املوازنة الذي يتأكد من وظيفة و التسيري ومراقبة املوازنة العامة.(-)2اصالح القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لتحديث ادارة المالية العامة:
يشمل هذا املشروع على تكييف اإلطار القانوين إلعادة النظر يف قانون  17-84املؤرخ يف  17يوليو  1984املتعلق
بقوانني املالية .الذي مل يعد يستجب ملتطلبات العصر بالنظر إىل اإلصالحات السياسية واالقتصادية اليت جرت ملدة عقدين من
الزمن باالنتقال من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق.
فاستنادا لدستور  1996املعدل واملتمم السيما املادة  123منه ،وكذا إلحكام املعاهدات الدولية املتعلقة مببادئ احلكم
الراشد ،فإنه أصبح من الضروري إعادة النظر يف قانون  17-84من أجل حتديث وعصرنه ما يلزم املالية العامة ،وهذا بإعداد
قانون عضوي تكون له قيمة قانونية سامية مقارنة بقوانني املالية العادية.
إن مشروع القانون العضوي اجلديد املتعلق بقوانني املالية ،يقتضي اعادة النظر يف االصول القانونية احلالية املتبعة يف اعداد
املوازنة مبا يضفي مزيدا من الشفافية ويعزز من اصول املساءلة املالية ويساعد احلكومة على االلتزام بأهداف حمددة تسهم يف حتقيق
االستقرار االقتصادي واملايل ،إذ ان املبادئ االساسية العامة اليت سيقوم عليه القانون اجلديد ،هي:1
 إطار موازنة متعددة السنوات. حتسني وضوح وشفافية املوازنة ونطاق الرتخيص الربملاين. توسيع الوثائق املرافقة ملشروع قانون املالية. تعزيز الرقابة الربملانية.( -)1-2إطار موازنة متعددة السنوات:

هو أدت تسيري املوارد العامة ،اليت توضح التوجهات الكربى ،واألولويات ،والتوقعات اخلاصة باإليرادات والنفقات ملدة
تفوق اثين عشر ( )12شهرا ،وهو يقوم على موازنة الربامج يف إطار إنفاق على املدى املتوسط  ،وذلك من أجل تعزيز مهمة
التنبؤ ،والتحليل والربجمة لوزارة املالية.

( -)2-2تحسين وضوح وشفافية الموازنة:

وهذا من خالل إعادة تشكيل أجزاء مشروع قانون املالية إىل ربعة أجزاء بدال من أثنني ،وذلك كالتايل:

(أ) -الجزء األول:
يتضمن أحكاما تتعلق بتحصيل املوارد العامة والسبل والوسائل اليت تكفل حتقيق مهام الدولة وحتقيق التوازن املايل
الداخلي واخلارجي.

(ب) -الجزء الثاني:

يتضمن حتديد مبالغ االلتزامات واعتمادات الدفع للموازنة العامة وحسابات التخصيص اخلاص ،وكذا احلد األقصى لتغطية
احلسابات التجارية.

- MINISTERE DES FINANCES, avant projet de loi organique portant loi-cadre relative aux

1

lois de finances ,expose des motifs, 10/01/2008 ,p 1-8.
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(ت) -الجزء الثالث:
يتضمن منح ضمانات الدولة ،وكل األحكام املتعلقة مبحاسبة الدولة ،وكل األحكام املتعلقة باملعلومات ورقابة الربملان
على مالية الدولة.

(ث) -الجزء الرابع:

يتضمن اجلداول التالية:
 اجلدول " أ " اإليرادات النهائية املطبقة على موازنة الدولة للسنة املعنية؛ اجلدول" ب " توزيع االعتمادات املفتوحة بعنوان السنة املالية حسب الوزارات واهليئات العمومية ،والربامج  ،ورخص االلتزاماتواعتمادات الدفع املفتوحة؛
 اجلدول " ج " يظهر قائمة احلسابات اخلاصة للخزينة طبقا للفئات؛ اجلدول " د " يظهر التوازن يف املوازنة ،والتوازن املايل واالقتصادي؛ اجلدول" هر " حيدد القائمة الكاملة للضرائب والرسوم املنفذة من الدولة ،لتمويل اهليئات واملصاحل احمللية؛ اجلدول " و " متعلق بالرسوم الشبه الضريبية؛ اجلدول " ز " حيدد االقتطاعات اإللزامية من الضرائب والرسوم األخرى؛ اجلدول " ح " يظهر التوقعات واإلعفاءات الضريبية ،واليت تسمى " النفقات الضريبية ".كما أن مشروع قانون املالية اجلديد املتعلق بقوانني املالية يعمل على تعزيز شفافية أكرب من خالل إلغاء مفهوم " األعباء
املشرتكة " ،اذ أن استخدام هذه األعباء يف القانون احلايل يفتح اجملال إىل عدة تأويالت ،ذلك أن االعتمادات املخصصة هلذه
األعباء ،جزء منها خيصص للسلطات العمومية واجلزء الباقي خيصص ملواجهة النفقات غري املتوقعة ،إذ ختصص االعتمادات
اخلاصة بالسلطات العمومية بنفس الطريقة املستعملة يف توزيع االعتمادات على الوزارات ،وهذا حتت عنوان واحد هو " اهليئات
العمومية " ،كما تظهر موازنات هذه اهليئات على مستوى قانون املالية.
أما خبصوص اعتمادات النفقات غري املتوقعة فإهنا جتمع يف موضوع واحد يسمى " خمصصات عامة " توجه خالل السنة
اجلاري العمل هبا عن طريق مراسيم النفقات غري املتوقعة.
( -)3-2توسيع الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية:
إن مشروع قانون املالية العضوي اجلديد وسع من الوثائق املرافقة ملشروع قانون املالية ،وهي ثالث:
(أ)-الوثيقة األولى :الموازنة الرئيسية لنفقات الدولة:

وهي مبثابة موازنة الدولة حاليا ،تعطي هذه الوثيقة نظرة عامة للموازنة لكل وزارة وحسب كل برنامج مما يسهل عملية
التحليل والتقدير والعرض السهل والبسيط للموازنة.

(ب) -الوثيقة الثانية :تقرير األولويات والتخطيط :

حيضر هذا التقرير من طرف كل وزارة ،ويوضح املعلومات املقدمة يف املوازنة األساسية واملعلومات املتعلقة بالربامج الوزارية،
واألهداف والنتائج املنتظرة على املدى املتوسط.

(ت) -الوثيقة الثالثة :موازنة النفقات للمصالح غير الممركزة:

هتدف هذه الوثيقة اىل إعادة التوزيع اجلغرايف للنفقات العامة على خمتلف اهليئات اإلقليمية عندما توكل هلا مهمة تنفيذ كل
أو جزء من الربنامج.
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( -)4-2تعزيز الرقابة البرلمانية:
خيضع تنفيذ املوازنة العامة ألنواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من التزام أجهزة السلطة التنفيذية واهليئات العمومية،
بأحكام وقواعد القانون املتعلق باملوازنة سواء تعلق األمر باإليرادات أو النفقات ،حفاظا على األموال العامة ،وحسن استعماهلا،
وحماربة التبذير والتبديد واالختالس.
وانطالقا من ذلك ،فإن أهم صور الرقابة اليت أهتم مشروع قانون املالية هبا ،الرقابة الربملانية من خالل قانون ضبط املوازنة،
الذي يقرر املبلغ النهائي من اإليرادات احملصلة والنفقات الفعلية يف إطار السنة املالية ( ن ،)1-ويشمل على:
 الفائض أو العجز الناجم عن صايف الفرق بني اإليرادات والنفقات من املوازنة العامة للدولة؛ األرباح واخلسائر املسجلة يف تنفيذ عمليات احلسابات اخلاصة للخزينة؛ األرباح واخلسائر ،وهذا عند االقتضاء يف تسيري عمليات اخلزينة.إن مشروع قانون ضبط املوازنة الذي يعرض يف كل سنة مالية على الربملان ،يكون مصحوبا:
 امللحقات التوضيحية على نتائج العمليات املالية يف املوازنة ،واحلسابات اخلاصة للخزينة ،وعمليات اخلزينة؛ املوازنة العامة للحسابات وموازنات عمليات الدولة؛ تقرير تقييمي بالتفصيل للظروف اليت نفذت فيها املوازنة العامة للدولة ،ودرجة حتقيق األهداف ،والنتائج احملققة ،والتفسرياتعلى الفوارق امللحوظة.
كما أن مشروع قانون ضبط املوازنة يتم إرفاقه بتقريريني من جملس احملاسبة ،ومها:
 تقرير عن نتائج تنفيذ قانون املالية للسنة املاضية ،وتسيري االعتمادات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الربامج؛ تقرير عن إصدار الشهادات حلسابات الدولة وفقا ملبادئ الشرعية ،الصحة والوفاء ،وهذا بناء على تقارير الفحص والتدقيق اليتقام هبا هلذا الغرض.
( -)3العناصر األساسية لتعزيز فاعلية االنفاق العام:
تعد املوازنة العامة أحد أدوات السياسة املالية اليت من املفرتض أن تساعد احلكومة على تنفيذ سياستها االقتصادية
واالجتماعية ،إال أن أسلوب إعداد املوازنة يف اجلزائر املعتمدة على موازنة البنود واالعتمادات مل تعد تساعد على إجراء تقديرات
سليمة لإليرادات والنفقات على أساس التكلفة والعائد ،وعلى أساس دراسة اخليارات املتاحة ،كما ال تساعد على التحليل
االقتصادي ملعامالت احلكومة وال تشتمل على معايري لقياس كفاءة وفاعلية اإلنفاق العام ،وهو أمر على جانب كبري من األمهية
ألن أحد أسباب الزيادة يف عجز املوازنة العامة هو اخنفاض كفاءة وفاعلية اإلنفاق العام.
لذلك فإن أسلوب إعداد املوازنة احلايل يعاين من بعض أوجه القصور اليت حتول دون حتقيق األهداف التنموية املنوط هبا
حتقيقها ،خاصة فيما يتعلق بفعاليتها وإمكانية الرقابة املستمرة عليها ،ويف إطار اإلصالح املايل الذي سلكته الدولة اجلزائرية من
خالل مشروع عصرنة نظام تسيري النفقات العمومية ،اصبح من الضروري ان تتوفر بعض الشروط األساسية عند صياغة املوازنة،
تتمحور يف العناصر التالية:

( -)1-3اعتماد صيغة موازنة البرامج القائمة على تحقيق النتائج:
ان تعاظم دور الدولة املعاصرة حتم عليها التدخل االجيايب يف املفاصل احليوية للمجتمع من اجل توجيه النشاط
االقتصادي وحتقيق التنمية مبا يتالءم واحتياجات املواطنني ،وذلك من خالل إعادة توزيع املوارد املالية بشكل يتوافق مع اهدافها،
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وبغية دارة االموال بفعالية وكفاءة ،فإنه سيتم االنتقال من موازنة البنود واالعتمادات إىل موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج
مبا يساعد على تطبيق منط لإلنفاق العام يتفق وسياسات احلكومة أو يتفق وحتقيق أفضل النتائج املرجوة من املوارد املتاحة.
ولكي يتم تطبيق موازنة الربامج ،فإن األمر يستدعي توفر املتطلبات التالية:1
 تبويب املموازنة إىل وظائف رئيسية طبقا ملهام كل وزارة؛ تقسيم كل وظيفة من الوظائف الرئيسية إىل برامج خمتلفة؛ تقسيم كل برنامج إىل برامج فرعية ونشاطات.كما جيب أن تقوم موازنة الربامج على حتميل املسؤولية للمسريين يف اقرتاح الربامج اليت تتناسب مع اختصاص كل وزارة،
وحتديد األهداف والنتائج املرجوة ،وحتديد مقاييس األداء لكل برنامج للتأكد من حتقيق األهداف املخطط هلا.
وإلعداد موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج ،فإنه يستجوب على كل وزارة ما يلي:2
 التعريف مبهامها؛ التعريف هبياكل النشاطات ،إلجناز األهداف اليت تستلزم اقرتاح برنامج إداري عام؛ التعريف بأهداف كل برنامج؛ التعريف بالنتائج املنتظرة ،وحتديد مقاييس األداء املرتبطة باألهداف لكل برنامج؛ ربط مراكز املسؤولية بالربامج املقرتحة؛ إعداد برنامج متعدد النشاطات؛ إعداد موازنة متعددة السنوات؛ إنشاء ملف سنوي يدعى " تقرير خاص باألولويات والتخطيط " يتمحور حول تفاصيل املعلومات املالية وتفسريها.( -)2-3تقسيم جديد للنفقات العامة:

من أجل تقسيم النفقات العامة مبا يتوافق وموازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج ،فأنه مت اقرتاح تغري املدونة احلالية
حلسابات املوازنة ،بنظام تصنيف جديد ،والذي يسمح بإظهارها بشكل جمموعات متجانسة ،حبيث يتطلب اإلصالح توحيد
نفقات التسيري والتجهيز يف ميزانية واحدة هلا أربع تقسيمات ،وهي:3

(أ) -تقسيم حسب النشاطات:

يهتم هذا التقسيم ببيان الربامج والربامج الفرعية والنشاطات الالزمة لتنفيذها ،ومن مميزات هذا التصنيف أنه يبني
النشاطات والربامج واملشاريع املختلفة اليت تنفذها كل وزارة أو مصلحة ،وتكاليفها ،واىل جانب ذلك حيقق رقابة أفضل ألنه ال
يقتصر على الناحية احملاسبية للتأكد من عدم جتاوز االعتمادات ،وإمنا يقدم بيانات ،وإحصائيات ،ومعلومات إضافية عن الربامج

-R.A.D.P , Ministère es finances ,rapport sur la mise en œuvre du processus de préparation du

1

budget ,projet de modernisation des systèmes budgétaires ,CRC- SOGEMA,FEVRIER 2006,p1-3.

- R.A.D.P , Ministère es finances ,rapport sur la mise en œuvre du processus de préparation du

2

budget ,projet de modernisation des systèmes budgétaires ,SOUS-COMPOSANTE1.1, CRC SOGEMA,28
FEVRIER 2007 ,PP5,6.
- SEMINAIRE GOU VERNEMENTAL, projet de modernisation des systèmes

3

budgétaires(MSB) ,PRESENTE AU CONSEIL DU GOUVERNEMENT, Alger , le 27AVRIL 2006,P28-31.
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واملشاريع ،وقياس مدى كفاءة وفعالية األجهزة احلكومية يف إجنازها ،والتقليل من اإلسراف والتبذير ،واالستفادة من اإلمكانيات
البشرية ( املوظفني ) إىل أكرب درجة ممكنة ،وتقدمي اإلحصائيات والبيانات الالزمة خلدمة األغراض االقتصادية واالجتماعية للدولة.

(ب) -التقسيم اإلداري:
يتم تقسيم النفقات العامة حسب األجهزة اإلدارية اليت يتكون منها اهليكل التنظيمي للدولة ،كالوزارات ،واملصاحل
واملؤسسات واهليئات احلكومية األخرى ،ومبوجب هذا التصنيف ،فإن النفقات العامة تظهر يف وثيقة املوازنة العامة ،موزعة على
الوزارات واملصاحل احلكومية اليت تقوم بتنفيذ سياسة وبرامج الدولة يف خمتلف اجملاالت.
(ت) -تقسيم حسب الطبيعة االقتصادية للنفقات:
يتم تصنيف النفقات العامة املخصصة يف املوازنة تبعا للطبيعة االقتصادية للنفقة وتقسم االستخدامات وفقا هلذا التصنيف
إىل نفقات جارية و نفقات رأمسالية .ويسمح هذا النوع من التصنيف مبا يلي:
 توفري بيانات وأرقام إحصائية عن طبيعة النفقات وما حتقق من اجنازات؛ مساعدة أجهزة التخطيط يف رسم سياسة اقتصادية سليمة على املستوى الوطين.(ث) -التقسيم الوظيفي:

مبوجب هذا التقسيم يتم توزيع النفقات العامة طبقا للوظائف أو اخلدمات أو املهام اليت تقوم هبا الدولة ،مثل :التعليم
الدفاع ،الصحة...اخل .وأن هذا التصنيف يساعد احلكومة يف توزيع النفقات العامة على الوظائف اخلاصة هبا ،حسب األولويات
اليت تراها مناسبة ،كما يساعد على إجراء املقارنة بني ما ينفق على الوظائف الرئيسية للدولة من سنة إىل أخرى.
إضافة إىل ذلك يدرج مشروع عصرنة املوازنة العامة ما يسمى بر " النفقات التحويلية " ،وهي تلك النفقات اليت تقوم هبا
الدولة بدون مقابل بقصد زيادة القوة الشرائية لبعض فئات اجملتمع أو قطاعاته دون أن ينطوي ذلك على استهالك جانب من
إنتاج اجملتمع من السلع واخلدمات كما هو احلال بالنسبة للنفقات احلقيقية .ومن امثلة صورها:

 النفقات التحويلية االجتماعية :وتشمل املساعدات واإلعانات اليت تدفعها احلكومة إلعانة بعض فئات اجملتمع ،منها :املنحالدراسية ،املنح العائلية ،مسامهة الدولة يف أنظمة التأمينات االجتماعية وصندوق الضمان االجتماعي؛

 النفقات التحويلية االقتصادية :وتستهدف هذه النفقات حتقيق منو متوازن لالقتصاد الوطين ،ومثال ذلك اإلعانات اليتتقدمها الدولة لبعض املشروعات اإلنتاجية بقصد ختفيض تكلفة إنتاجها ،وذلك للحفاظ على أسعار منتجاهتا عند مستوى معني،
وكذا من أجل متكني ذوي الدخول احملدودة من استهالك هذه املنتجات أو ملساعدة هذه املشروعات على منافسة املشروعات
واملنتجات األجنبية ،وكذلك الدعم الذي حيصل عليه الفالحني بقصد تطوير املنتوج الفالحي؛

ر -النفقات التحويلية إلى الهيئات اإلقليمية :اليت تأخذ صورة إعانات للهيئات واالدارة احمللية.
( -)3-3تعديل دورة الموازنة العامة:

متر دورة املوازنة اجلديدة املقرتحة بأربعة مراحل ،هي:

(أ) -المرحلة األولى :التخطيط المتوسط المدى

هتتم موازنة الربامج بالتخطيط ،فهي تبني برامج ومشاريع الوزارات واملصاحل احلكومية لعدد من السنوات املقبلة ،والنفقات
املتوقعة هلا ،وهبذا ختتلف عن املوازنة التقليدية اليت تبني نفقات سنة مالية واحدة ،وحسب مفهوم موازنة الربامج ،توضع خطط
متوسطة األجل مفصلة تسمى برامج ،وتكون مدة الربامج ثالث سنوات .ويتضمن الربنامج النشاطات واألعمال اليت ستنفذ
خالل تلك املدة ،وعلى ضوء اخلطة املتوسطة األجل توضع خطط سنوية ( قصرية ) وهي املوازنات ،وتتضمن املوازنة النفقات
الالزمة لتنفيذ القسم احملدد من الربنامج يف تلك السنة ،أي توزيع حمتويات الربنامج على السنوات اليت يشملها ( ثالث سنوات ).
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(ب) -المرحلة الثانية :إعداد الموازنة للسنة" ن ".
تتضمن عملية إعداد موازنة الربامج السري على اخلطوات التالية:
 حتديد األهداف املراد حتقيقها يف املستقبل ( من قبل اإلدارات احلكومية ) حتديدا واضحا؛ تصميم الربامج الالزمة لتحقيق األهداف املرجوة؛ تقدير ما حتتاجه الربامج من تكاليف ( تقدير جانب املدخالت )؛ تقدير النتائج ( املخرجات ) من الربامج ،والربامج الفرعية و النشاطات؛ وضع نظام وإجراءات للمتابعة ،وحتليل نتائج تنفيذ الربامج والربامج الفرعية والنشاطات؛ وضع نظام وإجراءات للحصول على املعلومات بشكل منتظم ودائم؛ حتديد املسؤولية اإلدارية عن تنفيذ الربامج.ويتم إعداد املوازنة للسنة " ن " اعتمادا على السنوات (ن )2-و (ن ،)1-ويبدأ اإلعداد من سبتمرب للسنة (ن )2-من
خالل النقاش املايل ،الذي يهدف إىل تقدمي السياسة االقتصادية ،والضريبية ،واملوازنة واملالية للحكومة ،وكذا التوقعات متعددة
السنوات لإليرادات ونفقات الدولة ملدة ختطيط ثالث سنوات.
وتنتهي هذه املرحلة مع إمتام قانون املالية للسنة " ن " و املصادقة عليه من طرف الربملان ( اجمللس الشعيب الوطين وجملس
األمة ) ،وكذا توقيعه من طرف رئيس اجلمهورية وإصداره يف اجلريدة الرمسية.

(ت) -المرحلة الثالثة :تنفيذ الموازنة العامة
حيث تقوم احلكومة يف هذه املرحلة بتنفيذ املوازنة ،فتتوىل الوزارات واملصاحل واهليئات املختلفة للقيام بالربامج واملشروعات
اليت اعتمدهتا السلطة التشريعية( الربملان) مراعية يف ذلك ارتفاع الكفاءة الفنية يف التنفيذ ،كما تتوىل املصاحل املعنية حتصيل
الضرائب واإليرادات املقررة .ويف هذه املرحلة ميكن تصحيح املوازنة سواء بتحويل االعتمادات أو عن طريق قانون املالية
التصحيحي.
(ث) -المرحلة الرابعة :تقديم الحسابات

تنتهي دورة املوازنة بتقدمي النتائج احملققة عن طريق احلسابات اإلدارية للدولة ،هذه املرحلة متتد يف املرحلة العادية خالل
السنة ( ن ،)1+وتنتهي بتقدمي واملصادقة على قانون ضبط املوازنة من طرف الربملان.
( -)4-3تحديد مسؤولية التسيير ومراقبة األداء:

إن هذا املشروع مينح املزيد من احلرية للمسريين ،يف مقابل قدر أكرب من املسؤولية ،وهذا يف إطار موازنة الربامج القائمة
على حتقيق النتائج.
فاملسري املسؤول ،هو كل من توكل له سلطة القيام املهام التالية:
 إعداد وإدارة املوارد املالية؛ حتديد احلاجيات املالية؛ مراقبة التكاليف ومقارنتها بالنتائج العملية املتحصل عليها؛القيام بعملية اإلنفاق؛ متابعة وتقدمي احلسابات.ومن أجل القيام بالدور املوكل إليه ،فإن هناك عدة مراحل مير هبا:
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 مرحلة التخطيط للموازنة:وهذا من خالل القيام باملهام التالية:
 املسامهة يف ختطيط الربامج واألنشطة الالزمة لتنفيذها ،وهذا أخذا مبفهوم التسيري القائم على حتقيق النتائج؛ ختطيط النشاطات املسؤول عنها مباشرة؛ املسامهة يف مراجعة املخطط املتعلق بتثبيت طويل املدى لربناجمه؛ املسامهة يف مراجعة والتقييم الدوري للنتائج و الربامج. مرحلة إعداد الموازنة:حيث توكل إليه القيام باملهام التالية:
 توزيع االعتمادات األولية على املسريين واملرؤوسني؛تقييم تكاليف هذه النشاطات وفقا للنتائج املنتظرة؛ الدفاع عن مقرتحاته املالية أمام املديرية العامة للميزانية. -مرحلة تنفيذ الموازنة:

وهذا من خالل القيام مبتابعة ومراقبة النشاطات واملوازنات املسؤول عنها.

 -مرحلة تقديم الحسابات:

فهو مكلف بالقيام باملهام التالية:
 تقدمي احلسابات عن النتائج احملققة املقارنة مع األهداف املسطرة مع تفسري الفوارق؛ -إعداد تقرير سنوي للتسيري.

( -)5-3تطوير شبكة اإلعالم اآللي وبناء نظام معلوماتية فعال:

تتطلب موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج إجراء دراسات حتليلية للربامج الرئيسية والربامج الفرعية من احملللني
االقتصاديني يف األجهزة احلكومية قبل اختاذ القرار ،اذ تعترب الدراسات التحليلية عنصرا هاما من عناصر موازنة الربامج .لذلك
تطلب األمر وضع نظام متعمد لتسيري املوازنة ،الذي من شأنه توفري املعلومات الالزمة للمديرية العامة للميزانية ،ووزارات اإلنفاق،
واملصاحل الغري ممركزة واملصاحل واهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري.1
وباستخدام هذا النظام عرب شبكة االنرتنت ،فإنه يتم تسهيل حتضري وإرسال امللفات املتعلقة باملوازنة إىل الوزارة املعنية.
ومن بني أهم األهداف اليت يسعى هذا النظام اىل حتقيقها تتمثل يف ما يلي:
 ترشيد وتسهيل وظيفة املوازنة؛ تسهيل معاجلة العقود املرتبطة بالنفقة والتعجيل هبا؛ حتقيق التوافق ويف كل وقت بني حماسبة اآلمر بالصرف واحملاسب العمومي ،واملراقب املايل؛ التعجيل بإعداد مشروع قانون ضبط املوازنة؛ تفعيل التغيريات املرتقبة على تشكيل املوازنة؛ تعزيز وظيفة االستشارة االقتصادية لوزارة املالية.1

- R.A.D.P , MINISTERE ES FINANCES ,rapport final ,projet de modernisation des systèmes budgétaires ,souscomposante1.2, crc -sogema, mars 2007 ,p1-3.
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خالصة الفصل الثاني:
خنلص من هذا الفصل ،ا ن املوازنة العامة يف التشريع املايل احلايل تعتمد على املوازنة التقليدية أو ما يسمى مبوازنة البنود
واالعتمادات يف تقدير نفقات السنوات القادمة ،وذلك من خالل حتديد البنود املختلفة لإلنفاق :األجور واملرتبات ،والتوريدات
السلعية واخلدمية ،اإلجيار... ،اخل ،إال أن هذا األسلوب يف التقدير ال ميثل متثيال صحيحا لالحتياجات الفعلية واألولويات اليت
تسعى إليها احلكومة ،فقد ظهرت العديد من مساوئ هذا النمط من املوازنة العامة.
وباستعراض تطور املوازنة العامة يف اجلزائر للفرتة املمتدة من سنة 1996اىل غاية سنة  ،2010وذلك من خالل استقراء
البيانات املتوفرة عن نتائج احلسابات اخلتامية ،يتوضح لنا ما تعانيه موازنة الدولة من عجز مستمر ومتزايد .إذ يرجع تفاقم هذا
العجز إىل االسباب التالية:
 -1زيادة النفقات العامة للدولة مبعدالت عالية ومتزايدة؛
 -2اخنفاض حصيلة اإليرادات العامة للدولة ،وعدم مواكبتها للزيادة يف النفقات العامة؛
 -3قصور موازنة االعتمادات والبنود اليت مل تعد تتالءم مع التغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجيات الكثرية اليت حدثت
يف العصر احلديث.
ولقد كان الستمرار عجز املوازنة وتزايده دور أساسي يف زعزعة االستقرار االقتصادي ،األمر الذي تسبب يف إضعاف
الطاقة اإلنتاجية الوطنية وعدم تطورها ملواكبة التطورات التكنولوجية املتسارعة مما أدى إىل اخنفاض يف مستوى إمجايل الناتج احمللي،
وب التايل يف مستوى متوسط دخل الفرد اجلزائري .وهبدف تصحيح االختالالت املالية والتخفيض من عجز املوازنة املستمر ،عملت
الدولة اجلزائرية على تنفيذ برنامج لإلصالح االقتصادي واملايل ،وكذا العمل على اخلفض التدرجيي لعجز املوازنة العامة عن طريق
العمل على تنمية املوارد وضبط اإلنفاق العام وترشيده مبا يؤدي إىل تضييق الفجوة بني استخدامات املوازنة العامة ومواردها.
ومتاشيا مع هذا االجتاه شرعت اجلزائر يف إصالح القطاع املايل بكل أبعاده مبا يف ذلك عصرنة نظام تسيري النفقات العامة،
وعلى هذه ضوء اإلصالحات اليت شرعت فيها اجلزائر بداية من التسعينيات من القرن املاضي ،وضعت الدولة من خالل سياستها
املالية عدة أهداف رئيسية حملاولة عالج اخللل يف التوازن املايل ،بعضها اقتصادي متعلق بضرورة توفري التمويل الالزم لتضيق الفجوة
بني اإليرادات والنفقات العامة ،والبعض األخر اجتماعي مرتبط مبحاولة حتسني األوضاع االجتماعية واملعيشية للمواطنني عن
طريق املزيد من اإلنفاق االجتماعي ،وبالتايل ارتكزت هذه السياسة على حمورين رئيسني إحدامها يتعلق باحلد من اهلدر يف اإلنفاق
العام وحصره يف أضيق احلدود ،وثانيهما يف تنمية اإليرادات العامة .وقد انعكست هذه السياسة املالية على ضرورة تطوير أسلوب
إدارة املوازنة العامة للدولة من خالل تبين مفهوم موازنة الربامج القائمة على حتقيق األهداف مبا يساعد على تطبيق منط اإلنفاق
العام يتفق وسياسات الدولة أو يتفق وحتقيق أفضل النتائج املرجوة من املوارد املتاحة.
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الخاتمة:
تتمثل امهية ترشيد االنفاق العام يف احلرص على كفاءة ادارة املوارد العامة املتاحة ملا هلا من دور بارز يف حتقيق االهداف
املرجوة من السياسة العامة للحكومة ،االمر الذي يستوجب العمل على حتديث وتطوير اسلوب املوازنة باالنتقال من موازنة البنود
واالعتمادات اىل موازنة الربامج وا الداء ،القائمة على وظائف ومهمات حمددة وواضحة ،جيري تنفيذها عرب الربامج واالنشطة
احلكومية املختلفة .كما اهنا تسمح باعتماد اساليب وتقنيات حديثة يف اعداد املوازنة وتنفيذها والرقابة عليها عن طريق ربطها
مبجموعة من الضوابط واملعايري العلمية ومؤشرات لقياس االداء.
وبعد درستنا ملوضوع امهية موازنة الربامج واالداء وفاعليتها يف ترشيد االنفاق العام ،توصلنا من خالل هذا البحث اىل
جمموعة من النتائج واملقرتحات ميكن ادراجها يف النقاط التالية:
( -)1اختبار الفرضيات:
على ضوء ما تقدم توصلنا إىل النتائج املرتبطة باختبار الفرضيات على النحو التايل:
 فالفرضية األوىل واملتمثلة يف تطور الدور الوظيفي للدولة واالعتماد على سياسة اإلنفاق العام يف حتقيق أهداف اجملتمع ،فهيتؤكد اجتاه اإلنفاق العام إىل الزيادة والتنوع مع تطور دور الدولة وازدياد درجة تدخلها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ،إذ
خرجت الدولة عن مفهوم احلياد أو احلراسة وأصبحت مسؤولة على توجيه االقتصاد الوطين والنهوض به وختفيف حدت التفاوت
االجتماعي ،مستخدمة يف ذلك اإلنفاق العام كأداة أساسية لتحقيق أهداف اجملتمع االقتصادية واالجتماعية.
أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية ،اليت ترى بأن عدم ترشيد االنفاق العام احد اهم االسباب اليت تؤدي اىل تفاقم عجز املوازنةالعامة ،فهي تؤكد بأن العجز يرجع إىل عوامل خمتلفة :األول مرتبط جبانب األنفاق نتيجة التزايد املستمر يف حجم اإلنفاق العام
دون اي ضابط ،أما العامل الثاين فهو مرتبط جبانب اإليرادات نتيجة ندرة املوارد املالية وهدرها وتباطؤ منوها ،اضافة اىل اوجه
القصور الذي تعاين منه املوازنة التقليدية.
 أما فيما يرتبط بالفرضية الثالثة ،اليت تعترب ترشيد االنفاق العام عن طريق تطوير اسلوب ادارة املوازنة العامة كأفضل األساليبملواجهة العجز غري املرغوب يف موازنة الدولة دون اإلخالل بالدور الوظيفي للدولة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية،
فهي تؤكد بأن ترشيد اإلنفاق العام يعد أفضل أساليب عالج العجز يف املوازنة العامة باالعتماد على موازنة الربامج واالداء مبا
يؤدي إليه هذا االسلوب احلديث من فعالية وكفاءة يف ختصيص املوارد املالية املتاحة بشكل يقود إىل حتقيق األهداف االقتصادية
واالجتماعية املسطرة من الدولة وجتنب اآلثار السلبية املصاحبة لألساليب التقليدية لعالج عجز املوازنة.
 أما فيما خيص الفرضية الرابعة واملتضمنة ضرورة تطوير أساليب إدارة إعداد املوازنة العامة يف اجلزائر يعترب من أفضل املناهجلتحقيق فعالية وكفاءة استخدام املوارد العامة املتاحة ،فهي تؤكد على ضرورة تطوير تقسيمات املوازنة ،باالنتقال من املوازنة
التقليدية اىل موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج ،مبا جيعل هذه التقسيمات قادرة على الوفاء مبتطلبات ترشيد اإلنفاق العام
ومن مث يضمن فعالية وكفاءة استخدام املوارد املتاحة.
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( -)2االستنتاجات:
وصلنا من خالل البحث يف هذا املوضوع اىل النتائج التالية:
 -1تعترب املوازنة العامة اجملال الذي تعمل فيه السياسة املالية اليت ميكن أن تستعملها الدولة لضبط وتوجيه النواحي االجتماعية
واالقتصادية ،إذ ا ن عملية املوازنة تشتمل على مهام متعددة خمتلفة على جانيب اإليرادات والنفقات ،فمن جهة النفقات ،تتضمن
تقدير احلجم الكلي للمصروفات على الوظائف واملهام املختلفة وأمهية هذه املصروفات على الربامج املختلفة اليت هي جزء من
الوظيفة األساسية هلا؛
 -2التزايد املستمر يف اإلنفاق االستهالكي وحجم القطاع العام ،األمر الذي ينعكس سلبا على املشاريع التنموية ،إذ ان
االحتياجات الضرورية تستحوذ على اجلزء األكرب من إيرادات الدول النامية من العمالت الصعبة والوطنية .فنجد معظم الدول
النامية تعمل جاهد ة من أجل توفري السلع الضرورية من خبز ولباس ودواء ملواطنيها ،مث إنفاق بقية املوارد على التعليم ورواتب
العاملني يف القطاع العام؛
 -3يعد عجز املوازنة العامة للدولة من أهم املؤشرات اليت يقاس هبا األداء املايل للدولة ،فكلما استطاعت الدولة ختفيض هذا
العجز إىل أق صى احلدود املمكنة كلما كان ذلك توجيها حنو املسار الصحيح إلصالح املالية العامة للدولة ،وذلك انطالقا من أن
عالج املوازنة ال يعين إهناء العجز ،بل يشري ببساطة إىل املستوى الذي يصبح عنده االقتصاد قادرا على النمو دون مشكالت
تضخمية أو ركود ،وهي مسألة جيب أن تتم يف إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل وواسع؛
 -3عدم توفر سياسة إمنائية واعية لالستفادة من املوارد املتاحة ،مما يقف عائقا يف سبيل إجناز مشاريع التنمية الزراعية والصناعية
يف الدول النامية ،األمر الذي يؤدي إىل تقليل فرص هذه الدول يف تنمية مواردها وزيادة دخوهلا وتدعيم اقتصاداهتا املستقبلية،
ويرجع ذلك النعدام آليات واضحة لرتشيد اإلنفاق العام تشتمل على اهتمامات بالفاعلية والكفاءة التخصصية للموارد العامة،
كما زاد الطني بلة عدم كفاءة أجهزة الرقابة ،إذ يالحظ أن أجهزة الرقابة يف هذه الدول متارس الرقابة دون أي غاية تذكر ،بدال
من أن تساهم يف حتسني إجناز األهداف والواجبات بأقل تكلفة وأفضل الطرق ،كما تفتقر هذه البلدان إىل الرقابة الداخلية واليت
تساهم يف إجناز األعمال بفاعلية؛
 -4شهدت االسرتاتيجية املتبعة من اجلزائر يف تسيري املالية العامة عدة تطورات وتغريات وذلك منذ السنوات األوىل لالستقالل
ف النتائج السلبية املسجلة واملنجرة عن االسرتاتيجية املالية اجلزائرية تعد من أهم الدوافع للتوجه اجلديد للسياسة املوازنة .فتلك النتائج
أثرت سلبا على جمموع التوازنات االقتصادية ،فعلى املستوى الداخلي هي املسؤولة األوىل عن االختالالت العميقة اليت تعرفها
اهلياكل اإلنتاجية ،أما على املستوى اخلارجي أحدثت اختالال يف ميزان املدفوعات؛
 -5تعاين اجلزائر من عجز مزمن ومتزايد يف موازنتها العامة ،والناتج أساسا ،على الزيادة الكبرية يف اإلنفاق العام للدولة خاصة يف
نفقات التسيري ،وضعف قدرة اجلباية العادية يف تغطية النفقات العامة ،إذ ان حصيلة املوارد العادية ضئيلة مقارنة باجلباية البرتولية،
ويرجع ذلك إىل ركود يف األنشطة االقتصادية املنشئة للقيمة املضافة ،وبالتايل االعتماد بشكل كبري على اجلباية البرتولية .ذلك أن
مصري مجيع القطاعات يف االقتصاد الوطين ت عتمد على ما حيققه هذا القطاع من إيرادات بالعملة الصعبة ،وأن أي اخنفاض ألسعار
احملروقات يف األسواق العاملية يؤثر سلبا على عملية البعث االقتصادي واالجتماعي.
 -6عملية إصالح املالية العمومية جاءت كحتمية فرضتها التطورات الكبرية اليت عرفتها االسرتاتيجية االقتصادية واملالية عموما
واملوازنة العامة باألخص ،واملتولدة يف األساس عن التوجه االقتصادي اجلديد الذي تبنته اجلزائر واملتمثل يف اعتماد اقتصاد السوق
وذلك هبدف تصحيح االختالالت املالية والتخفيض من عجز املوازنة املستمر ،إذ عملت الدولة اجلزائرية على تنفيذ برامج
لإلص الح االقتصادي واملايل يعتمد على تنمية املوارد وضبط اإلنفاق العام وترشيده مبا يؤدي إىل تضييق الفجوة بني استخدامات
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املوازنة العامة ومواردها ،كما عمدت الدول اىل إنشاء صندوق لضبط اإليرادات مبوجب أحكام املادة  10من قانون املالية
التكميلي لسنة  ،2000وذلك خاصة من أجل ضمان املوارد املالية الالزمة إلهناء مشاريع التجهيز(االستثمار) والنفقات املتكررة
الناجتة عنها.
 -7الشروع يف عصرنة نظام تسيري النفقات العامة ،وهذا من خالل تطوير وعصرنة النظام الوازنة العامة بغية تعزيز وضبط الوظائف
األساسية لتسيري النفقات العامة ،ووضع سياسات اقتصادية جديدة للدولة ،وذلك من خالل تبين مفهوم موازنة الربامج القائمة
على حتقيق النتائج بدال من املوازنة التقليدية.
( -)3التوصيات و االقتراحات:
ان أداء اخلدمات العامة حق أصيل للمواطن اجلزائري ،إذ ينبغي حتسينها حىت حتقق األهداف املرجوة منها ،واإلنفاق العام ال ينبغي
أن ينظر إليه فقط من حيث أثره على عجز املوازنة العامة ،ولكن يتعني أن ينظر إليه من حيث مسامهته يف رفع معدالت
االستثمار وخلق فرص عمل جديدة .ولذلك ينبغي أن يراعى ما يلي:
 -1قصر اإلنفاق العام على النفقة الفعالة اليت ترتبط باألهداف كمية وعينية وتقاس نتائجها مبعايري الكفاءة واألداء ،وبالتايل ال
ينبغي أن ينظر لألمر على أنه جمرد حجم العتمادات مالية وإمنا ملا حيققه أداء كل دينار ينفق من هذه االعتمادات ،والشك أن
اإلعداد واالستعداد لذلك هو البداية احلقيقية لتطبيق موازنة الربامج القائمة على حتقيق النتائج ،والعمل على تصميم جمموعة من
مؤشرات قياس األداء على املستوى الوطين ،وعلى مستوى القطاعات واألنشطة النوعية ،من اجل اجراء عملية الرقابة على األداء
ونظام الثواب والعقاب؛
 -2االهتمام بالصيانة كأحد املقومات األساسية للحفاظ على أصول اجملتمع وثروته الوطنية ،أي أن احلفاظ على األصول
وصيانتها يسري جنبا إىل جنب مع اإلنفاق على االستثمارات اجلديدة ،حيث ال معىن حقيقي الستثمارات ال جتد من حيافظ
عليها أو يرفع من كفاءهتا وزيادة قدرهتا اإلنتاجية؛
 -3إن طلب االعتمادات الالزمة للمشروعات االستثمارية ،ينبغي أن يوكبه دراسات جدوى اقتصادية حقيقية هلذه املشروعات
وكذلك برامج متويلية توضح مقدرة هذه املشرعات على سداد أعباء متويلها وحتديد العائد االقتصادي واالجتماعي املناسب هلا؛
 -4إن حتديث أسلوب إعداد املوازنة للدولة بات أمرا حتميا ،وأن إدخال نظم اإلعالم اآليل ونظام املعلومات يف إعداد املوازنة هو
أمرا أصبحت متليه مفردات العصر ،حيث جيب على الدولة تطوير تقديرات إنفاق املوازنة من خالل اقتناء واستخدام نظم
لإلعالم اآليل متطورة يساعد كثريا على متابعة استخدام االعتمادات والتأكيد من جديتها بغية العمل من اجل تطوير ودعم
وتكامل مراكز املعلومات على كافة املستويات ،وإنشاء قواعد بيانات متكاملة ودقيقة عن النشاط االقتصادي واملايل للدولة،
 -5تطوير اإلدارة الضريبية واألداء الضرييب ،فذلك من األمور األساسية اليت ينبغي العمل بكل جهد لتحقيقها ،وكما ننادي
بقياس نتائج النفقة مبعايري الفاعلية والكفاءة يف األداء ،علينا أن ننادي بقياس فاعلية اإليراد.
 -6تطوير مناهج التعليم والتدريب والتأهيل للموارد البشرية اليت تعمل يف جمال التخطيط واملوازنة والرقابة املالية واإلدارية.
 -7وضع نظام للحوافز املادية واملعنوية ترتبط بالنتائج اليت حيققها النظام اجلديد حىت يكون ذلك دافع إىل العمل اجلاد حنو حتقيق
األهداف املرجوة من هذا التحول يف األداء املايل على مستوى الدولة.
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قائمة المراجع:
أوال -الكتب:
(-)1الكتب باللغة العربية:
 أعاد محود القيسي ،املالية العامة والتشريع الضرييب ،مكتبة دار الثقافة – عمان ،األردن ،الطبعة الثالثة .2000 األمم املتحدة ،دليل احملاسبة احلكومية ،ترمجة فؤاد يونس ،القاهرة ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية.1972 ، األمم املتحدة ،دليل موازنة الربامج واألداء ،ترمجة حممد سعيد أمحد وحممد حامد إبراهيم ،عمان ،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،بدون تاري .
 باهر حممد عتلم ،املالية العامة ومبادئ االقتصاد املايل ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1988 ، حامد عبد اجمليد دراز ومسرية إبراهيم أيوب ،مبادئ املالية العامة( القسم الثاين) ،دار النشر اجلامعية ،اإلسكندرية.2003 ، حامد عبد اجمليد دراز ،مبادئ االقتصاد العام ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،الطبعة الرابعة.1979 ، خالد شحادة اخلطيب و أمحد زهري شامية ،أسس املالية العامة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوىل 2003؛ رفعت احملجوب ،املالية العامة – النفقات العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،اجلز األول.1971 ، رمزي زكي ،انفجار العجز – عالج عجز املوازنة العامة للدولة يف ضوء املنهج االنكماشي واملنهج التنموي ،دار املدى للثقافةوالنشر ،سوريا ،الطبعة األوىل .2000
 زينب حسني عوض اهلل ،مبادئ املالية العامة ،الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ، سلوى شعراوي مجعة (حترير) ،املوازنة العامة–اجتاهات ورؤى جديدة ،مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ،جامعة القاهر،.2004
 سوزي عديل ناشد ،املالية العامة – النفقات العامة – اإليرادات العامة ر املوازنة العامة ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،الطبعة األوىل .2006
 صاحل صاحلي ،املنهج التنموي البديل يف االقتصادي اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة ،الطبعة األوىل .2006 طارق احلاج ،املالية العامة ،دار صفاء ،عمان ،الطبعة األوىل .1999 عادل أمحد حشيش ،أساسيات املالية العامة –مدخل لدراسة أصول الفن املايل لالقتصاد العام ،دار النهضة ،بريوت.1992 ، عادل فليح العلي ،املالية العامة والتشريع املايل والضرييب ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوىل .2003 عبد الفتاح حممد الصحن وحممد السيد سرايا ،الرقابة واملراجعة الداخلية ( على املستوى اجلزئي والكلي ) ،كلية التجارة جامعةاإلسكندرية ،بدون تاري .
 عبد الكرمي مفيد ،مبادئ التخطيط االقتصادي ،مطبعة طربني جامعة دمشق.1979 ، عبد اجمليد قدي ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية –دراسة حتليلية تقييميه ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،الطبعةالثانية .2005
 عبد املطلب عبد احلميد ،اقتصاديات املالية العامة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.2005/2004 ، علي حممد خليل و سليمان امحد اللوزي ،املالية العامة ،دار زهوان للنشر والتوزيع ،عمان.1999 ،83

 غازي عبد الرزاق النقاش ،املالية العامة -حتليل أسس االقتصاديات املالية ،دار وائل ،الطبعة الثالثة .2003 غازي عناية ،املالية العامة والتشريع الضرييب ،دار البيارق ،عمان.1998 ، غسان برهان الدين قلعاوي ،رقابة األداء ،دار كنعان للدراسات والنشر ،دمشق ،الطبعة األوىل .1998 فوزت فرحات ،املالية العامة ،االقتصاد املايل – دراسة التشريع املايل اللبناين مقارنة مع بعض التشريعات العربية والعاملية،منشورات احلليب احلقوقية ،بيوت.2001،
 قاسم إبراهيم احلسيين ،احملاسبة احلكومية واملوازنة العامة للدولة ،مؤسسة الورق ،عمان.1999 ، لعمارة مجال ،أساسيات املوازنة العامة للدولة -املفاهيم والقواعد واملراحل واالجتاهات احلديثة ،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة ،الطبعة األوىل .2004
 لعمارة مجال ،منهجية امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر ،دار الفجر ،القاهرة.2004 ، جمدي حممود شهاب ،أصول االقتصاد العام – املالية العامة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2004 ، حممد الصغري بعلي ،يسرى أبو العال ،املالية العامة ،النفقات العامة-اإليرادات العامة ،دار العلوم ،عنابة.2003 ، حممد مجال ذنيبات ،املالية العامة والتشريع املايل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوىل .2003 حممد شاكر عصفور ،أصول املوازنة العامة ،دار املسرية ،عمان ،الطبعة األوىل .2008 حممد طاقة و هدى العزاوي ،اقتصاديات املالية العامة ،دار املسرية ،عمان ،الطبعة األوىل .2007 حممد عمر ابو دوح ،ترشيد اإلنفاق العام وعالج عجز ميزانية الدولة ،الدار اجلامعية اإلسكندرية.2006 ، مهدي حمفوظ ،علم املالية العامة والتشريع املايل والضرييب ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،بريوت  ،الطبعة الرابعة .2004 مسعي حممد ،احملاسبة العمومية ،دار اهلدى ،اجلزائر ،الطبعة الثانية.2003 ، نوزاد عبد الرمحان اهلييت و منجد عبد اللطيف اخلشايل ،املدخل احلديث يف اقتصاديات املالية العامة ،دار املناهج للنشروالتوزيع ،عمان ،الطبعة األوىل .2006
( -)2الكتب باللغة الفرنسية:
- ALAIN. BARRERE , la problématique de l’équilibre Budgétaire , édition
Dalloz , Paris 1961.
- DENENI YAHIA, la pratique du systèmes budgétaires de l’Etat en Algérie,
o.p.u,2002.
- Hervé SERIEYX et G. ARCHIER : « L’entreprise du 3eme type, projet
d’entreprise », Ed, du Seuil, PARIS,1986.
- LOUIS TROTATABAZ, JEAN – MARIE COTTERET AVEC LA
COLLABORATION DE MICHEL LA FLANDRE – droit budgétaire et
comptabilité publique, 5eedition,1995, Dalloz.
- TCHEREVIC. E et CHVYRKOV. Y, « L’ABC de la planification », les
Editions du progrès, Moscou 1986.
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ثانيا -الرسائل و األطروحات:
( -)1االطروحات:
 درواسي مسعود ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي -حالة اجلزائر،2004-1990:رسالة دكتورة دولة ،غريمنشورة ،جامعة اجلزائر ،السنة الدراسية .2006-2005
( -)2رسائل الماجستير:
 تومي سالمي ،ميزانية الدولة كوسيلة لتجسيد السياسة االقتصادية واالجتماعية-دراسة حالة اجلزائر (،)2000 -1993رسالة ماجستري ،غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،السنة الدراسية .2002-2001
 باغوس عبد القادر ،دراسة حتليلية لعجز املوازنة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة ( ،)1997-1986رسالة ماجستري ،غريمنشورة ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية .1999/1998
 عبد احلميد بن ناصر ،التخطيط وترشيد االختيارات امليزانية ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعةاجلزائر.1998-1997،
ثالثا -المجالت:
 دانيال ب .هوايت ،جملة التمويل والتنمية  ،العدد ، 3اجمللد ،28سبتمرب .1991 -وزارة املالية ،أخبار املالية ،نشرة شهرية ،العدد  ،11اجلزائر ،أوت .2008

رابعا -القوانين والمراسيم:
 دستور 28نوفمرب  ،1996املعدل بالقانون رقم  03-02املؤرخ يف  ،2002/04/10و بالقانون رقم  19 -08املؤرخ.2008/11/15
 قانون رقم  17-84مؤرخ يف  1984/07/07يتعلق بقوانني املالية. قانون رقم  21-90مؤرخ يف  1990/08/15يتعلق باحملاسبة العمومية قانون رقم  05-88مؤرخ يف 1988/01/12يعدل ويتمم القانون رقم .17-84 قانون رقم  24-89مؤرخ يف  1988/12/31يعدل ويتمم القانون رقم .17-84 قانون رقم  02-99مؤرخ يف  1999/03/08حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما وكذا العالقاتالوظيفية بينهما وبني احلكومة.
 األمر رقم  20-95املؤرخ يف  1995/07/17يتعلق مبجلس احملاسبة. -املرسوم التنفيذي رقم  414-92املؤرخ يف  1992/11/14املتعلق بالرقابة القبلية على االلتزام بالنفقات.
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: الملتقيات-خامسا
- SEMINAIRE ALGERIE-France, projet de modernisation des systèmes
budgétaires (MSB( , Alger , le 18 janvier 2009.
- SEMINAIRE GOU VERNEMENTAL, projet de modernisation des systèmes
budgétaires(MSB), présente au conseil du gouvernement, Alger, le 27avril 2006.
: التقارير-سادسا
)2010  اىل غاية1995 ( سنوات، وزارة املالية، تقارير عرض مشاريع قوانني املالية-R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, rapport de présentation du projet de
la loi de finances pour 2009, 31 août 2008.
- R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, note relative au projet de modernisation
des systèmes budgétaires, février 2008.

- R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, note relative au projet de
modernisation des systèmes budgétaires, février 2002.
- R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, rapport d’exécution de l’appui
rapproche projet de modernisation des systèmes budgétaires, décembre 2005.
- R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, avant-projet de loi organique
portant loi-cadre relative aux lois de finances, expose des motifs, 10/01/2008.
- R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, rapport sur la mise en œuvre du
processus de préparation du budget, projet de modernisation des systèmes
budgétaires ,CRC SOGEMA, février 2006.
- R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, rapport sur la mise en œuvre du
processus de préparation du budget, projet de modernisation des systèmes
budgétaires, sous-composante1.1, CRC -SOGEMA, 28 février 2007.
-R.A.D.P, MINISTERE DES FINANCES, rapport final, projet de
modernisation des systèmes budgétaires, sous-composante1.2, CRC -SOGEMA,
mars 2007.
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الملحق رقم (:)01جدول يتضمن :االيرادات العامة ،والنفقات العامة ،ورصيد الموازنة العامة وقيمة الناتج الداخلي الخام للفترة ()2003 – 1995
الوحدة :مليار دينار جزائري
1995

1996

1997

1998

السنوات
جمموع االيرادات العامة

611,73

824,00

933,60

784,30

1999

2000

2001

2002

1 570,30 1 400,90 1 138,90 972,80

2003
1 520,50

املوارد العادية

275,58

327,80

362,80

405,60

412,70

418,90

560,30

653,90

684,40

اجلباية البرتولية

336,15

496,20

570,80

378,70

560,10

720,00

840,60

916,40

836,10

جمموع النفقات العامة

759,62

888,30

940,90

970,70

1 540,90 1 471,80 1 199,90 1 034,40

1 730,90

1 038,60 1 037,70

1 163,40

نفقات التسيري

473,69

590,50

665,20

725,00

768,60

881,00

نفقات التجهيز

285,92

297,80

275,70

245,70

265,80

318,90

64,30 -

7,30 -

186,40 -

61,60 -

2 570,03

2 780,17

2 830,49

4 541,87 4 257,05 4 123,51 3 238,19

رصيد الموازنة العامة 147,89 -
الناتج الداخلي الخام

2 004,99

المصدر :معلومات منقولة عن تقارير لعرض مشاريع قوانني املالية  ،وزارة املالية ،سنوات  1995اىل غاية .2003
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434,10

502,30

567,00

70,90 - 61,00 -

29,40

 210,405 266,82

الملحق رقم (:)02جدول يتضمن :االيرادات العامة ،والنفقات العامة ،ورصيد الموازنة العامة وقيمة الناتج الداخلي الخام للفترة( )2010- 2004
الوحدة :مليار دينار جزائري
السنوات

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 719,80

1 835,50

1 900,30

2 895,20

3 275,40

3 056,70

املوارد العادية 737,10

820,80

919,50

923,30

1 179,80

1 348,40

1 555,00

اجلباية البرتولية 862,10

899,00

916,00

973,00

1 715,40

1 927,00

1 501,70

مجموع النفقات العامة 1 860,00

2 105,00

2 543,40

3 143,40

4 315,40

4 199,70

4 657,60

نفقات التسيري 1 241,20

1 232,50

1 452,00

1 662,80

2 259,40

2 255,10

2 736,20

نفقات التجهيز 618,80

872,50

1 091,40

1 480,60

2 056,00

1 944,60

1 921,40

رصيد الموازنة العامة 260,70 -

385,20 -

707,90 -

1 243,10 -

1 420,20 -

924,30 -

1 600,90 -

الناتج الداخلي الخام 6 127,45

7 498,63

8 460,40

9 389,70

9 959,00

10 170,70

10 845,80

مجموع االيرادات العامة 1 599,30

المصدر :معلومات منقولة عن تقارير لعرض مشاريع قوانني املالية  ،وزارة املالية ،سنوات  2004اىل غاية 2010
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2010

الملحق رقم (:)03جدول يتضمن تطور متاحات صندوق ضبط االيرادات للفترة ()2010-2000

الوحدة :مليار دينار جزائري

2001

2002

الرصيد قبل االقتطاع 0,00

232,10

171,50

28,00

الجباية البترولية المحققة 720,00

840,60

916,40

836,10

862,20

الجباية البترولية للميزانية 1 173,20

964,50

942,90

1 285,00

1 485,70

2 267,80

فاض الجباية البترولية 453,20

123,90

26,50

448,90

623,50

1 368,80

1 798,00

المتاحات قبل االقتطاع 453,20

356,00

198,00

476,90

944,40

2 090,50

3 640,70

4 669,90

رأسمال الدين العام المقتطع 221,00

184,50

170,10

156,00

222,70

247,80

618,10

314,60

465,40

تسديد قرض بنك الجزائر 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

608,00

0,00

0,00

تمويل عجز الموازنة 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,50

531,90

758,20

364,30

791,90

مجموع االقتطاعات 221,00

184,50

170,10

156,00

222,70

247,80

709,60

1 454,50

1 223,60

364,30

791,90

الرصيد بعد االقتطاع 232,10

171,50

28,00

320,90

721,70

1 842,70

2 931,00

3 215,50

4 280,10

4 316,50

4 842,80

السنوات

2000

2003

2004

2005

320,90

721,70

1 842,70

899,00

916,00

973,00

2 714,00

2 711,80

4 003,60

1 738,80

2 288,20

400,70

5 503,70

4 680,70

5 634,80

0,00

0,00
0,00

المصدر :معلومات منقولة عن تقارير لعرض مشاريع قوانني املالية  ،وزارة املالية ،سنوات  2001اىل غاية .2010
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2006

2007

2008

2009

2010

2 931,00

3 215,50

4 280,10

4 316,50

1 715,50

1 927,00

1 501,70

2 327,70

2 820,00
1 318,30

