ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﻛﻠﻲ ﻣﺤﻨﺪ أوﻟﺤﺎج
–اﻟﺒﻮﻳﺮة-
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﳏﺎﺿﺮات ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ،ﻧﻈﺎم LMD
اﻟﺘﺨﺼﺺ :ﺟﺬع ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻷﺳﺘﺎذة :أوﻛﻴﻞ ﺣﻤﻴﺪة

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ2021-2020 :

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

20-01

ﲤﻬﻴﺪ

01

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

02

أوﻻ -اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻌﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

02

ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

06

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

12

أوﻻ -ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

12

ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻠﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ

13

ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى

15
20

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

53-21

ﲤﻬﻴﺪ

21

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

22

أوﻻ -ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

22

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

27

ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﺣﺪود اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

30

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ

32

أوﻻ -ﻇﺎﻫﺮة ﳕﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وأﺳﺒﺎﺑﻪ

32

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

36

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

47

أوﻻ -اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

47

ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻵﺛﺎر ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

50
53

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

87-54

ﲤﻬﻴﺪ

54

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

55

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
أوﻻ -ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

55

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

55

ﺛﺎﻟﺜﺎ -أﻧﻮاع اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ

56

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ

60

أوﻻ -ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

60

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

61

ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﲏ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ

62

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :آﺛﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ

66

أوﻻ -اﻵﺛﺎر اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ

66

ﺛﺎﻧﻴﺎ -أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ

69

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :إﻳﺮادات أﺧﺮى

77

أوﻻ -دواﻓﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ

77

ﺛﺎﻧﻴﺎ -أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ

80

ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ ،اﻻﻋﺎﻧﺎت واﳍﺒﺎت ،اﻹﺗﺎوات واﻟﻴﻨﺎﺻﻴﺐ اﻟﻌﺎم

82

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺗﺒﻮﻳﺐ وﺗﻄﻮر اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

84

أوﻻ -ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ

84

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ

85
87

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

113-88

ﲤﻬﻴﺪ

88

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ :ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

89

أوﻻ -ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ

89

ﺛﺎﻧﻴﺎ -أدوار اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

92

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :دورة اﻟﻤﻮازﻧﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ

93

أوﻻ -دورة اﳌﻮازﻧﺔ

93

ﺛﺎﻧﻴﺎ -أﻧﻮاع اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

99

ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﻣﺸﻜﻼت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

100

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﻲ وﻃﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ

102

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
أوﻻ -ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮازﱐ

102

ﺛﺎﻧﻴﺎ -أﺛﺎر اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮازﱐ

108

ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﻃﺮق ﻋﻼج اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮازﱐ

110

أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻔﻬﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ

113
119 -114

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻳُﻌﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪرس ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﺪ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ ،ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺄﺛﲑا ﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وازدﻫﺎر اﻟﺪول ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﳌﻮارد
اﳌﺎﻟﻴﺔ وأوﺟﻪ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ.
إن ﺣﻘﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺘﻄﻮر اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﳑﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ،ﻓﻐﺪت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺘﻌﺒﲑ ﻣﺎﱄ وﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﳋﻄﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﳉﻤﻴﻊ
اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻛﻮ ﺎ ﲢﺪد ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻄﻮر واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻔﺮد ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ رﻓﺎﻫﻴﺔ أﻛﺜﺮ ،وﻛﻮن ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد واﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ
واﻟﻜﻔﺊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن دراﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺎﻣﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﳏﻞ
اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪارﺳﲔ أو اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺠﺰﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ،
وﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﱯ وآﺛﺎرﻩ.
وﺗﺄﻛﻴﺪاً ﻣﻨﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻨﺎول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺬع
ﻣﺸﱰك  LMDﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻮﻧﺎً ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل
ﻣﺸﻮارﻩ اﻟﺪراﺳﻲ ،ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﺎ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﻋﺮض أﻫﻢ ﻓﺼﻮل اﳌﺎدة ،راﺟﲔ ﻣﻦ اﷲ اﻟﻌﻮن واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳊﺪﻳﺜﺔ أﻳﻦ ﻇﻬﺮ ﻛﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳋﺎص ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻐﲑت اﻟﻨﻈﺮة ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً إﱃ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻛﻴﻨﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( ،وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﶈﻮر أﻫﻢ
اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﺿﻌﻲ أو اﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ،وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق ﰲ اﶈﻮر اﻷول إﱃ:
 ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮرﻩ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ. -اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أوﻻ -اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻨﺴ ﺘﻌﺮض ﻧﺸﺄة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺼﻮر
وا ﺘﻤﻌﺎت وﻛﺬا ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 -1اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ:
أﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر أ ﺎ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺎﳉﺖ اﻻﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ
واﻟﺮوﻣﺎن واﻟﻴﻮﻧﺎن وﺑﻼد ﻓﺎرس واﳍﻨﺪ ،ﻓﺤﺎﺟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻷﻣﻮال ﻟﺒﻨﺎء اﳉﻴﺶ واﻟﻘﻼع واﳊﺼﻮن ﻧﻈﺮاً ﻟﻜﺜﺮت
ﺣﺮو ﺎ وﺛﻮرا ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻛﺬا اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﳍﺎ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳊﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ وﴰﻠﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﲟﺼﺎدر
اﻻﻳﺮادات وأوﺟﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻗﺪ ﴰﻠﺖ اﻻﻳﺮادات آﻧﺬاك:

1

 اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرض ،ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮؤوس ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻃﺒﻘﺔ اﻷﺣﺮار ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺿﺮﻳﺒﺔ
اﳌﻮاﺷﻲ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﺎﱐ.
 أﻋﻤﺎل اﻟﺴﺨﺮة :أﻳﻦ ﳜﺼﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻳﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﳊﺎﻛﻢ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ
أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﺸﻤﻠﺖ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰ اﳉﻴﺶ وﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﳊﺎﻛﻢ وﻣﺼﺎﳊﻪ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ أن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻜﺜﺮة اﻻﻳﺮادات وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﳊﺎﻛﻢ
)اﳋﺎﺻﺔ( واﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﱰﺟﻢ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻻ ﺗﺼﺐ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ.
 -2اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ:
إن ﺑﺮوز ﻧﻈﺎم اﻻﻗﻼع وﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﺔ اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﲔ وﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺘﻘﺴ ـﻴﻢ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺪرة اﻟﻌﺒﻴﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة )اﻛﺘﺸﺎف ﻗﺎرة أﻣﺮﻳﻜﺎ وﺑﻴﻊ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﺎرة اﳉﺪﻳﺪة(
ﳑﺎ أﺟﱪ اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﲔ إﱃ ﺗﺄﺟﲑ اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﻊ ﻧﻘﺪي أو ﻋﻴﲏ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻣﲔ،
وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻳﺮادات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
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 اﻟﺪوﻣﲔ.
 1ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺑﲑوت،2011-2010 ،
ص ص .18-17
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص.19
2

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ.
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ واﳌﺎﻟﻜﲔ اﻷﺳﻴﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺎﺟﻢ ،اﻟﺼﻴﺪ،
اﻟﻐﺎﺑﺎت...اﱁ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﺨﺮة.
أﻣﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ:
 اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﲔ واﳌﺎﻟﻜﲔ اﻷﺳﻴﺎد.
 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
إن أﻫﻢ ﻣﻌﺎﱂ وﲰﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﲡﻠﺖ ﰲ ﻛﺜﺮة اﻻﻳﺮادات ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﲔ
واﳌﺎﻟﻜﲔ اﻷﺳﻴﺎد اﳌﺘﺰاﻳﺪة واﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻛﺜﺮة اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻌﺪدﻫﺎ(،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم اﻻﻧ ﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﳑﺎ ﻳﻌﲎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﳋﺎص دون اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﳌﺎﻟﻚ ﻫﻮ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺧﺰﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻫﻲ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ.

1

 -3اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ:
ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﻟﺬي ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﻣ ﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺼﺮﻓﻬﺎ ﰲ أوﺟﻪ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳉﻬﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻻﻳﺮادات وﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﺬي أﺟﺰم اﳌﺆرﺧﻮن ﻋﻠﻰ
اﻧﺸﺎءﻩ ﺑﻌﺪ اﳍﺠﺮة ،أﻳﻦ أﺧﺬت اﻷﻣﻮال ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرك اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻟﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﻔﻮري ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮاً ﻟﺸﺪة اﳊﺎﺟﺔ وﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺂﺧﻲ ﳑﺎ ﻳﻈﻬﺮ وﺟﻮد اﳌﺎل اﻟﻌﺎم دون ﺗﻨﻈﻴﻢ اداري ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻮﱃ ادارة
ﺑﲔ اﳌﺎل ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮض اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺿﺮورة اﻫﺘـ ـ ـﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨ ـ ـ ـ ـﻴﺔ 2،وﻟ ـ ــﺬا ﻳﻌـ ـ ـ ـ ــﺪ
اﺗﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت وﻛﺜﺮت واردات اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ اﻻﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ اﻻﻳﺮادات ﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ ﻋﺪة أﻧﻮاع أﳘﻬﺎ:
 -1-3اﻟﻤﻮارد اﻟﺪورﻳﺔ:
 oاﻟﺰﻛﺎة :ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻮرداً ﻻﻳﻨﻀﺐ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﻟﺪﻳﲏ وﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﳌﺎﱄ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي3،وﻷﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﻛﻦ ﻓﻘﺪ ﻗﺮﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﺼﻼة ﰲ اﺛﻨﲔ وﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ

" َوأَﻗِﻴ ُﻤﻮا اﻟﺼﱠﻼةَ وَآﺗُﻮا اﻟﱠﺰﻛَﺎ َة ".
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 1ﻋﻠﻲ ﻛﻌﻨﺎن ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺑﲑوت ،2009-2008 ،ص.22

 2ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار دﺟﻠﺔ ،ﻋﻤﺎن ،2011 ،ص .239-338

 3أﻋﺎد ﲪﻮد اﻟﻘﻴﺴﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط ،05ﻋﻤﺎن ،2015 ،ص.18
 4ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ ،اﻵﻳﺔ .20
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 oاﻟﺨﺮاج :ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﺻﻠﺤﺎً أو ﻗﻬﺮاً.
 oاﻟﺠﺰﻳﺔ :ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ وﺗﺴﻘﻂ ﺑﺈﺳﻼم اﻟﺸﺨﺺ وﲰﻴﺖ ﺬا اﻻﺳﻢ ﻷ ﺎ ﺟﺰء ﳑﺎ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺪوﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى.
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 -2-3اﻟﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﺪورﻳﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oاﻟﻌﺸﻮر :ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺎ إﱃ اﻟﺒﻼد
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
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 oاﻟﻐﻨﺎﺋﻢ :ﻫﻲ أﻣﻮال ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر اﳊﺮﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻐﻠﺒﺔ واﻟﻘﻬﺮ أﺛﻨﺎء اﳉﻬﺎد.
 oاﻟﺮﻛﺎز :ﻫﻮ ﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ دﻓﻦ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،أو ﻣﻦ دﻓﻦ اﻟﻜﻔﺎر.
 oاﻟﻔﻲء :اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﻐﲑ ﻗﺘﺎل وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪﻧﺔ.
 -3-3ﻣﻮارد أﺧﺮى:
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﻳُﻘﺼﺪ ﺎ أﻣﻮال اﳌﺼﺎدرة وأﻣﻮال اﳌﺮﺗﺪﻳﻦ أو ﺿﻮاﺋﻊ ،ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ أو
وارﺛﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻤﺖ إﱃ رﺳﻮم ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت )ﻣﺎء وﻛﻬﺮﺑﺎء ،(...اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ )ﻣﺎل
ﻣﺴﺮوق ،ﺿﺎﺋﻊ (...ﻣﺎل اﳌﺮﺗﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ ،اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وأﺧﲑاً رﻳﻊ
اﻷوﻗﺎف.
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ﻣﺎﲡﺪر اﻻﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﺳﻼم أﻛﺜﺮ ﺗﺒﻠﻮراً ووﺿﻮﺣﺎً وأﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻً ﰲ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ
وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎة ،اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ واﻟﻔﻲء.
ﺧﺎﻟﻘﺎً ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺨﺼﺺ أﻳﺔ ﻣﻮارد ﻷي وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺿﻌﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ.
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 -4اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ﻟﻘﺪ ﻣﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺗﻄﻮرﻩ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ،وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷوﱃ ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻣﺎﻳﻌﺮف
ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﺎﻳﺪة واﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺄﻓﻜﺎر اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻋﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ،وﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻄﺮق
ﳌﺎ ﲤﻴﺰت ﺑﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻈﻬﻮر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳒﺪ:
 1ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺎت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻘﺪس ،2013 ،ص.37
 2أﻋﺎد ﲪﻮد اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.20
 3ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.37

 4ﻏﺎزي ﻋﻨﺎﻳﺔ ،أﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،1993 ،ص ص .22-21
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -1-4اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ :وﳕﻴﺰ ﻓﻴﻪ أﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﻳﺪة وأﻓﻜﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ.
 -1-1-4اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن )اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة( :ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
اﳊـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرﺳﺔ وﻳﻌﺪ ﺑﻮدان" "BODINأول ﺑﺎﺣﺚ ﰲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ أروﺑﺎ ﺳﻨﺔ  1754ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " روح
اﻟﻘﻮاﻧﲔ" وآدم ﲰﻴﺚ ﻣﻌﺎﳉﺎً ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ" ﻟﻴﺨﻠﺺ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن إﱃ أﺑﻌﺎد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ
ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﻟﺪﻓﺎع ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ...اﱁ(.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺑﻨﻴﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻜﺎن ﺗﻮازن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻗﺘﺼﺮت اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﻈﻢ اﻻﻳﺮادات ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
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 -2-1-4اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ )اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ( :ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﻳﺪة اﻻﺳﺘﻤﺮار وﱂ
ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﱵ اﺳﺘﺠﺪت ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﳑﺎ أﻓﺴﺢ ا ﺎل ﻷﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة
ﻧﺎدى ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﳒﻠﻴﺰي "ﻛﻴﻨﺰ" ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ " اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻘﻮد" اﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو اﳌﻌﻮﺿﺔ اﳍﺎدف إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺮأﲰﺎﱄ وإﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪﻩ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
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 أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ أو اﳊﺴﺎﰊ
ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ(.
 أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ أداة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺪورات )اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺻﺪار
اﳉﺪﻳﺪ أوﻗﺎت اﻟﻜﺴﺎد ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أو اﺣﺪاث ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮﺟﺎت
اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﰲ أوﻗﺎت اﻟﺮواج.
 ﻏﻠﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ دراﺳﺔ اﻷﺛﺎر اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

 1ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2009 ،ص ص .21-20
 2ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص ص.31-30
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺑﻞ ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻌﺐء اﳌﺎﱄ وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 -2-4اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ :ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻵﺧﺬة ﲟﺒﺪأ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻓﺈن اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ،إذ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻀﺨﺎﻣﺔ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻳﻞ وﰲ
اﻟﺘﻮزﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺬا ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﳌﺎﱄ.

1

إن ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲢﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻞ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﲢﺪدﳘﺎ اﳋﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺣﺼﺮ وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻟﻜﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق واﳌﻮارد ﺑﺼﻮرة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ وﻳﺸﻤﻞ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﱄ ﺧﻄﻂ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻌﺪ اﳋﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻻﺷﱰاﻛﻲ
ﺗﺘﻮﱃ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳍﻴﺌﺎت ﻏﲑ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ
اﻟﺪول اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﻳﻌﲏ دراﺳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺨﻄﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻨﻘﺪي ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﳜﺘﻠﻒ دور اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى وذﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻛﻮن اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر دور اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة واﶈﺪدة ﻟﻨﻄﺎق
ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻮن درﺟﺔ ﳕﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ وﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﳏﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ.
 -1ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ:
ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻄﻮر ﺑﺪءً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟﺬي
ﺣﺼﺮ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﺳﻴﻄﺮة ﻣﺒﺪأﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ وﳘﺎ "ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ"
 1ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.21
2

ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،

 ،2006ص ص  ،49-47ﺑﺘﺼﺮف.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
و"ﺣﻴﺎد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ﻟﺘﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺧﻼل اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮﻧﻴﲔ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وإﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ــﻘﺪ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻦ ﺗﻄــﻮرات ﺟﺬرﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﶈﺎﻳﺪة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﻈﻬﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ )اﳌﻌﻮﺿﺔ( أو اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ
اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﻧﺘﺎج ﻳﻌﲏ ﺑﺰوغ ﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 1،ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﱪى  1929اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ )اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(  ،ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﺎﱄ ،ﻓﻌﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻌﺐء اﳌﺎﱄ وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺪول
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻳﻦ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص أﺳﺎﺳﺎً ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج ،ﳒﺪ أن ﳏﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻤﺎح ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺐ ﺗﺒﻌﺎً ﻷوﺟﻪ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد ﺻﺎر اﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ واﻳﺮادا ﺎ ﺣﱴ ﲤﻸ اﻟﺜﻐﺮة ﺑﲔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﻔﺎق ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم أدوا ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻠﺐ ورﻓﻊ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻧﺘﺎج ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أو رﻓﻊ
اﻻﻧﻔﺎق اﳋﺎص ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻋﺎﻧﺎت واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ،ﻓﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮض وﻳﻘﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺎم ،وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إن ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﱪز ﻓﻴﻬﺎ أﳘﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻛﻌ ﺎﻣﻞ ﳏﺮك ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻴﻨﺤﺼﺮ دور اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ
ﻻزدﻫﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص وﳕﻮﻩ ﻟﻴﺘﻀﺢ أن دور اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص وﺳﺪ
أي ﺛﻐﺮة اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ أو ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ.

2

 -2اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ:
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أوﻻ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول.

 1ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،أﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ط ،3ﻋﻤﺎن ،2007 ،ص ص  ،38-35ﺑﺘﺼﺮف.
 2ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .50-49
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 -1-2ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :ﻳُﺸﲑ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ إﱃ وﺟﻮد
ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

1

 ا ﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻔﺮدي وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻌﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻳﱰاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ
 3000دوﻻر إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ  100دوﻻر ﻟﺴﻨﺔ  2017ﰲ ﺣﲔ ﻳﻘﺪر اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻮاﱄ
 86000دوﻻر ﻟﺴﻨﺔ .2017
 ارﺗﻔﺎع اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﳔﻔﺎض اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼدﺧﺎر ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻴﻖ أﻓﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ
واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﺨﻠﻒ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
واﳋﺎﻣﺎت واﺳﺘﲑاد اﻵﻻت واﳌﻌﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
 اﻧﻌﺪام اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو ﲣﻠﻔﻬﺎ ،وﺿﻌﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ.
 ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﲣﻠﻔﻪ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﳌﻌﺪات اﻟﻘﺪﳝﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض
اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻇﻬﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻘﻨﻌﺔ.
 ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﻔﺮﻏﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺎﺗﻌﺎﻧﻴ ﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﺎﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻻدﺧﺎر
اﳌﺴﺒﺐ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ.
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ذﻟﻚ وﻓﻖ اﳌﺨﻄﻂ اﳌﻮاﱄ:
اﻟﺪﺧﻞ

2

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻻدﺧﺎر

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ

ﻛﻤﺎ أن:
اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﳔﻔﺎض اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻮل

اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ.
 1ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮى وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.37-36

 2ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻗﺔ ،ﻫﺪى اﻟﻌﺰاوي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﺴﲑة ،ط ،2ﻋﻤﺎن ،2010 ،ص.27
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -2-2ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ:
إن أﻫﺪاف اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﺸﻜﻼت واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ،وﲢﺪد أﺳﺎﺳﺎً ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ ﻛﻬﺪف اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول
ﻧﺴﺘﻌﺮض ﳊﺼﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 oاﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إذ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻀﺮﻳﱯ ) (%25-%20ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﻣﻊ اﺿﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﺷﺒﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ  %40وﻳﻌ ـ ــﺰى اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻧﺼـ ـ ــﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ ﳑﺎ
ﻳﺴﺘـ ـ ــﺤﻴﻞ اﻣﻜ ـ ــﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ ﻟﻌﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد ،ﻓﺎﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ وﻋﺎء
ﺿﺮﻳﱯ ﺻﻐﲑ اﳊﺠﻢ ﺗﻜﻮن ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ اﳊﺠﻢ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ.

1

 oاﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ :إن اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻔﺮدي
واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﲣﻠﻔﻪ واﻋﻔﺎﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻧﺘﺸﺎر ﻧﻄﺎق
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﻴﺸﻲ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
إذ ﺗﱰاوح ﻣﺎﺑﲔ ) (%37-%10ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.

2

 oﺳﻴﻄﺮة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :وﺟﺪت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮة إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ
اﳌﺒﺎﺷﺮة ،وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي واﻟﻘﻮﻣﻲ واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ،وﻛﺬا اﻧﻔﺎق
اﻷﻓﺮاد اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻻﲨﺎﱄ وﻣﻦ ﰒ ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻻﲢﺘﺎج إﱃ ادارة
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻬﻼك وزﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر ،وﺗﱰاوح ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎﺑﲔ ) (%70-%60ﻣﻦ
اﻻﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %40ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.

 1ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.32
 2ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.60
 3ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.43
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 oاﻧﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﻟﺠﻬﺎز اﻻداري اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :إن ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻔﺆة ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ:

1

 اﳔﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﳉﻬﺎز اﻻداري ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
 ﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻹدارة.
 اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
 -3-2أﻫﺪاف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ :ﻟﻘﺪ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮك ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،واﻟﺪور اﳌﻬﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ ﳊـ ـﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﺻﺐ اﳉﻬﻮد ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي أﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ اﳌ ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻌﺮض
أﳘﻬﺎ:

2

 oﺿﺒﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك :إن اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻛﺒﺤﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﲑ اﻟﻀﺮوري اﻟﻜﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻐﻨﻴﺔ
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.
 oﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ :إن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺿﺦ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻛﻮن اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
ﻻﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض  ،ﳑﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر اﻻﺟﺒﺎري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ أﺣﺪ ﺑﻨﻮدﻩ
ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻫﺪﻓﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إ ﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،أﻳﻦ ﳚﱪ اﻷﻓﺮاد أو اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ
ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﻢ ﻟﺸﺮاء ﺳﻨﺪات ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺪة اﻻﺳﱰداد واﻋﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﲔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ.
 1ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.33
2ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .64-63
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 oﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ا ﺎﻻت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻀﺨﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺈﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺴﺪود ،اﻟﻨﻘﻞ ،أو ﺗﻜﻮﻳﻦ
اﳍﻴﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺼﺤﺔ ،اﻻﺳﻜﺎن...اﱁ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أوﻻ -ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺎرﳜﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺘﻄﻮر دور
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﳍﺬا ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻀﻴﻖ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﰒ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﲤﺎﺷﻴﺎً
واﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ
ﻛﺎﻓﺔ ا ﺎﻻت.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي:
ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺐء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد".

1

إن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻌﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﳜﺮج ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ "اﻟﻌﺮض ﳜﻠﻖ اﻟﻄﻠﺐ"
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﺎﻳﺪة إذ ﳛﺼﺮ ﻫﺪف اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺐء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد.
 -2اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ".
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ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻞ
ﻷﻫﺪاف ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻻﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أدوات ﻛﻤﻴﺔ )ﻣﺘﻐﲑات
ﻣﺎﻟﻴﺔ( ﺗ ﺴﺘﺨﺪم وﺗﻮﺟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﳝﻜﻦ إدراج اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت.
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺎﱄ.
 1ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.15
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص.16
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص.15
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 ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ.
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ:
ﻳﻬﺘﻢ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲣﺼﻴﺺ اﳌﺎل اﻟﻼزم ﻹﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﳑﺎ
ﳚﻌﻞ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ
ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻓﱰة ﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎً وﻧﻮﻋﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ
اﻟﱵ ﲢﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧﻄﺎق اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﳍﺬا ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
" ﻫﻲ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎت
واﻧﻌﻜﺎس ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﳊﺎﺻﻞ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ ﲞﺼﻮص ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ".
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:

1

2

 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳛﺲ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ :اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻔﺮد ﻟﺘﺘﻌﺪاﻩ إﱃ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ.
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﺷﺒﺎع :ﳚﺐ اﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺌﺔ أو ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
 إن اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻣﻦ ،اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ...اﱁ.
 اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﺟﺎت أﺧﺮى.
 ﻳﺆدي اﺷﺒﺎﻋﻬﺎ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 1ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.11

 2ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻤﺎن ،2007 ،ص.15
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 -2ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﻧﻮﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ اﳊﺎﺟﺎت ،أي ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻮاﺻﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ
ﻧﻮﻋﲔ وﻋﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓﺈن أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮارق ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:

1

أ -ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ :ﺗﻌﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺎ أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد وﻋﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ
اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ ﺎ ،ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﺈن أﻟﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺒﻪ أن
اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺧﻼل أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﺒﻪ أن ﺑﻌﺾ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ ﺎ
اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻗﺪ ﻻﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ.
ب -ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع :إذ ﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﻔﺮق أن اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺈﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ،إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺷﺒﺎع ﻻ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ج -اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻣﺎﻳُﻌﺮف ﺑـ"ﻗﺎﻧﻮن أﻗﻞ ﺟﻬﻮد" :واﻟﺬي ﻳﻨﺼﺮف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﺑﺄﻗﻞ
ﻧﻔﻘﺔ ﳑﻜﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻳﺴﱰﺷﺪ وﻫﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﻘﺔ
أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻔﻘﺔ
اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ واﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر أﻧﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﺑﲔ اﳌﻨﻔﻌﺔ.
د -اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ :ﻳﻌﺘﱪ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﺪﺧﻞ اﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻛﺎﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر أﻧﻪ اﻗﺘﺼﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة "ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ" دون
اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ازدﻳﺎد اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﱵ ﺪف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
إن اﳌﺪﻗﻖ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﳜﻠﺺ إﱃ أ ﺎ ﻻﺗﻜﻔﻲ ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳊﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ،
ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻧﻄﺎق ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.

 1ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ،13-11ﺑﺘﺼﺮف.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى
 -1اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ:
ﺗﺘﻀﻤﻦ دراﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻴﺌﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط
اﳌﺎﱄ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻳﺮادا ﺎ وﻧﻔﻘﺎ ﺎ واﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد وا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻜﻴﻔﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ واﳌﻮازﻧﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
 -1-1أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ:
ﻣﻦ أﻫﻢ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻧﻮﺿﺤﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(01أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺒﻴﺎن
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺮﺷﺎدة
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻻﻳﺮادات
واﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض

اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ

ﲣﻀﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﶈﺎﺳﱯ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﲣﻀﻊ
ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ

اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻧﻔﻊ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﺒﺪأ
ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺷﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(

اﻟﺮﺷﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(

وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﱴ وإذ ﻛﺎن ﺗﻮازن ﰲ اﳌﻮازﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﳏﺎﺳﱯ
ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺣﱴ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
واﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات

اﻻﺟﺒﺎر

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ :ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.43

 -2-1أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ:
ﻫﻨﺎك ﻓﺮوق ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوق ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 -1-2-1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻬﺪف :ﻳﺴﻌﻰ اﻷﻓﺮاد واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺮﺑﺢ وﺗﻌﻈﻴﻤﻪ إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﳌﺎﱄ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أي إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ أي ﻓﺎﺋﺾ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ وإﳕﺎ
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺢ إﱃ ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺧﺮى.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -2-2-1ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح :ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﳍﺪف اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻴﺎر اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،ﻓﻴﻌﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﳒﺎح اﻟﻨﺸﺎط اﳋﺎص ،وﻳُﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ،أي أﺛﺮ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺎﻟﻴﺔ ) اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺮوض..اﱁ( ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى.
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 -3-2-1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻳﺮادات :ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻧﺎ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮي ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات،
ﻓﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻷﻣﺮ واﻻﻟﺰام اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة واﳌﱰﺟﻢ ﺑﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﺻﺪار
اﻟﻘﺮوض ،واﻟﱵ ﺗﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ إﺟﺒﺎر ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻳﺮادا ﺎ ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر
واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ادارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﻣﻼﻛﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺎ
)اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( اﻟﱵ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮاﺋﻖ اﻻدارة واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص ﳑﺎ ﳚﻌﻞ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪاً.
 -4-2-1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﻠﻮب :إن اﻷﻓﺮاد واﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻘﻴﺪون ﺑﺎﻹﻳﺮادات إذ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻳﺮادا ﻢ
ﰒ ﳛﺪدون ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﺣﺪود ﺗﻠﻚ اﻻﻳﺮادات أي ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﻟﻼﻳﺮاد وﻫﻮ ﻣﺎﻳﻌﺮف ﺑﻘﺎﻋﺪة
"أوﻟﻮﻳﺔ اﻻﻳﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق".
أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﺤﺪد أوﺟﻪ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻳﺮادا ﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻻﻳﺮاد ﻟﻼﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺎم ،أي أن اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة "أوﻟﻴﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺮاد اﻟﻌﺎم" وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف
ﰲ اﻷﺳﻠﻮب أو ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﲤﺘﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﻠﻄﺎت
أوﺳﻊ ﻟﺰﻳﺎدة اﻳﺮادا ﺎ ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻞ ﻣﻘﻴﺪة ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﲡﺎوز ﻗﺎﻋﺪة أوﻟﻮﻳﺔ اﻻﻳﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ااﳉﺰء إﱃ اﻻﻗﱰاض.
 -5-2-1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ :ﻋﺎدة ﻣﺎﺗﻜﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ،ﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﺘﻌﺪد وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،إ ﻻ أن واﻗﻊ اﳊﺎل ﰲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﻘﺮ اﻟﻌﻜﺲ ﻛﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات ﻓﺈن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -6-2-1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻳﺠﺎز )اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ( :ﲢﺘﺎج اﳌـ ــﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﳚﺎز ورﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟ ـ ـ ــﻞ اﻗﺮارﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻧﻔﻘﺔ أو ﲢﺼﻴﻞ إﻳﺮاد إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن )ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ
اﻟﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ( ﰲ ﺣﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﳒﺪ ﻓﻮارق أﺧﺮى ﻛﻔﱰة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﲢﺪد ﺑﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎ ﰲ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﱰة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﺛﺮ
اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻪ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.

1

إن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻻﻳﻌﲏ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﺎم ﻓﻬﻤﺎ ﻣﱰاﺑﻄﺘﲔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ إذ
ﻳﺸﻜﻼن ﺟﺰء ﻫﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻮن اﻹﻳﺮادات
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

2

 -2ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى:
ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ ﺗﺆﺛﺮ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺎ
وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﳒﺪ:
 -1-2ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد:
ﲟﺎ أن ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻻﻧﺘﺎج
ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت" ،ﻟﺬا ﳒﺪ أن ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻬﺘﻢ
ﺑﺈﺷﺒﺎع اﳊﺎ ﺟﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﳉﺰء ﺑﺎﻟﻜﻞ 3،وﻛﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺘﻄﻊ وﺗﻀﺦ
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﻴﺤﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ،اﻟﻨﻤﻮ ،اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ....اﱁ.

 1ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،44ﺑﺘﺼﺮف.
 2ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.28
 3ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.45
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 -2-2ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ:
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒﺎدل ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ وﻳﻌﻜﺲ وﺟﻬﺎت
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓ ﻬﻮ ﻳﻌﺪ أداة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻳﺮادات
واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ) رأﲰﺎﱄ ،اﺷﱰاﻛﻲ..اﱁ( ،وﺗﻌﺪ اﳌﻮازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﺗﺆﺛﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺄﺛﲑاً ﻛﺒﲑاً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

1

 -3-2ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن:
ﲟﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ اﻷداة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻴﺪان اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﳛﻮل اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﻳﻄﻠﻖ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺷﺆو ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻓﺮوع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺎﱄ ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﰲ ﳎﺎل إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ وإﻗﺮارﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

2

 -4 -2ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎء:
ﲟﺎ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺣﺼﺎء ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﻄﻮر ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﻧﻈﺮاً ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻴﺔ
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﺼﺎء ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﶈﺪدة ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق
اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺣﺼﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﳊﺼﻴﻠﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ...اﱁ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪاً ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

3

 1ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.49
 2ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.50
 3ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.23
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 -5-2اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع:
ﺗﻌﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﺑﻄﻪ ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻜﻞ
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﲢﺪث آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم
اﳌﺎﱄ وﳛﺪد ﻣﺴﺎرﻩ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﻣﺎﻫﻮ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأداة ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ أدوات ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﻔﻲ ﳎﺎل اﻹﻳﺮادات ﳒﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺜﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﻟﺜﺮوة أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة
اﻻﻧﺘﺎج وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر ،ﻛﻤﺎ ﳝُﻜﻦ اﺳﺘ ﺨﺪام اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ
اﻻﻋﺎﻧﺎت واﳌﻨﺢ ..اﱁ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟﺎﻧﱯ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.

1

 1ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.51
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻔﻬﻢ
 ارﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺿﺢ ذﻟﻚ.
 ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺿﺤﺎ اﳌﻮارد اﻟﺪورﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﺪورﻳﺔ؟.
 إن ﻇﻬﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻋﺮف ﻋﺪة ﲰﺎت ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﺪدﻫﺎ.
 ﻧﺎﻗﺶ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳏﺪدا ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
 ﺣﺪد أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ.
 اﺷﺮح ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪم اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ.
 إن درﺟﺔ ﳕﻮ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ وﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﳏﻪ وأﻫﺪاﻓﻪ ،وﺿﺢ ذﻟﻚ.
 ﺣﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻄﻮرﻩ وﻛﺬا ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ ﻋﻦ
اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ وﻛﺬا اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪارس ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺎﱄ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﻳﻼﺣﻆ اﺣﺪى اﻟﺴﻤﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة
ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺰاﻳﺪﻫﺎ واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ،وﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻳﺮادات ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﺘﻼﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ا ﺎﻻت ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻻﻗ ﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﶈﻮر اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ
واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ:
 ﻧﻈﺮة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﺿﻌﻲ واﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﳍﺎ.
 ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ :ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
أوﻻ -ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻧﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻰ
دورﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ،وﻃﺒﻘﺎً ﳍﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي:
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳏﺪداً
ﳍﺎ ،إﻻ أن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻗﺪ اﻧﺼﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ دون ﻧﻮع اﻟﻨﻔﻘﺔ أو أوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ،أي دون ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻨﻔﻘﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ ،ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻏﺮض اﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﺮﻩ ﰲ أﺿﻴﻖ اﳊﺪود ،ﻣﻊ ﺿﺮورة
اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎد اﻟﻨﻔﻘﺔ.

1

وﲨﻠﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﺑﺮزت ﳍ ﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﳘﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻜﺮ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ:

2

 oأﻓﻀﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻗﻠﻬﺎ ﺣﺠﻤﺎً :وﻗﺪ ﻋﱪ ﺳﺎي ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﲟﻘﻮﻟﺔ "أﺣﺴﻦ اﻧﻔﺎق ﻫﻮ اﻷﻗﻞ
ﺣﺠﻤﺎً" ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﳏﻜﻤﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺷﺒﺎﻋﻬﺎ إﻻ أ ﺎ ﺗﺄﺧﺬ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻌﻄﻰ.
 oأوﻟﻮﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ :إذ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أوﻻً ﰒ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﻮﺿﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ.
 oﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻧﻌﻜﺎﺳﺎً ﻟﻨﻈﺮ ﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﺮة أو اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد.
 oﻣﺒﺪأ ﺗﻮازن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻻﳚﻮز ﻓﺮض اﻳﺮادات أو ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺄﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻻ ﺿﻤﻦ
ﺣﺪود ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

1

ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2009 ،ص ص .271-270

 2اﳌﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،2002 ،ص.292
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 -2اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻜﻴﻨﺰي:
ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲤﺎﻣﺎً ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ،أﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﻈﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ أﻳﻦ أ ﻧﺼﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﻧﻔﺎق ،وﻟﻴﺴﺖ
اﻟﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻈﺮة اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﻟﻘﺪ أرﺟﻊ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻨﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﻴﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﻟﺪور اﻟﺪول ،ﻛﻤﺎ
أدى ذﻟﻚ إﱃ ﺧﺮوج اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن.

1

ﻟﻘﺪ ﻧﺎدى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻴﻨﺰي ﺑﻀﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أﺣﺪ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺣﺪ اﶈﺪدات ﳊﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ،وﺗﺒﻌﺎً ﳍﺬا أﺻﺒﺢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﻣﻨﺘﺠﺎً ،أﻳﻦ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد واﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

2

وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﺎة ﻋﻮاﻣﻞ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﳝﻜﻦ اﳚﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ:

3

 اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻄﺮدة ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳏﺼﻮرة ﰲ ﲤﻮﻳﻞ وﻇﺎﺋ ﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳕﺎ أﺻﺒﺤﺖ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﻗﺒﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﳛﻘﻖ أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮازن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -3اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ:
إن ﻋﻠﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﺿﺢ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻬﺘﻢ ﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻨﻬﺎ اﻷوﺟﻪ اﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻧﻔﺎق
اﳌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ".
 -1-3ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﺗﻌﺮف اﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄ ﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻦ اﳌﺎل ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻹﻣﺎم أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ،ﺑﻘﺼﺪ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو
ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم.

4

 1ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2003 ،ص.60
2

ﻋﺎﻃﻒ وﻟﻴﻢ أﻧﺪراوس ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة»ﺗﻄﻮر اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي « )اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﻹﻧﻔﺎق

اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2010 ،ص ص .110-109
 3ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.61

 4ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﲰﺤﺎن وآﺧﺮون ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2010 ،ص.123
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أرﻛﺎن وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:

1

 اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻌﲎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺎﻻً )ﻧﻘﺪاً أو ﻋﻴﻨﺎً(.
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق وﳛﺪد ﺑﺸﺮﻃﺎن أن ﻳﻜﻮن اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ وﻗﺒﻞ وﱄ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ أو ﻣﻦ
ﻳﻨﻮب وﻣﺼﺪر اﻻﻧﻔﺎق ﺑﻴﺖ اﳌﺎل.
 اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺬف اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﲝﻴﺚ أن ﺗﺘﺼﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأن ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
 -2-3ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﺳﻼم :ﻟﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﻘﺮآن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ واﻧﻔﺎق اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ:
 oﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم :ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺒﺪآن أوﳍﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم وﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻔﻮﻳﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﱵ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻊ اﳌﻔﺴﺪة ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ )درء
اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﺼﺎﱀ(  ،أﻣﺎ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻧﻔﺎق
اﳊﺎﺟﺎت* واﻷﻓﺮاد**.
 oﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺨﻼف :ﲟﻮﺟﺐ اﻵﻳﺘﲔ ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ اﻵﻳﺔ  ،07وﺳﻮرة اﻟﻨﻮر اﻵﻳﺔ  ،33ﲢﺪدت أﻫﻢ ﻗﻮاﻋﺪ
وﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻧﻔﺎق إذ اﻋﺘﱪ اﳌﺎل ﻣﺎل اﷲ ﺗﻌﺎى وأﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال ﺣﻜﺎﻣﺎً وﳏﻜﻮﻣﲔ ﺧﻠﻘﺎ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺎل
ﲔ ﻓِﻴ ِﻪ ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻳ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺎل ﻧﻴﺎﺑﻴﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ'' :آ ِﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِِﻪ َوأَﻧ ِﻔ ُﻘﻮا ﳑِﱠﺎ َﺟ َﻌﻠَﻜُﻢ ﱡﻣ ْﺴﺘَ ْﺨﻠَ ِﻔ َ
ﱠﺎل اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠﺬِي آﺗَﺎ ُﻛ ْﻢ وَﻻ ﺗُ ْﻜ ِﺮُﻫﻮا ﻓَـﺘَـﻴَﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟْﺒِﻐَﺎء
ﻣِﻨ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧ َﻔ ُﻘﻮا ﳍَُ ْﻢ أَ ْﺟٌﺮ َﻛﺒِﲑٌ'' 2،وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" :وَآﺗُﻮﻫُﻢ ﻣﱢﻦ ﻣ ِ
ﱠﺣﻴ ٌﻢ".
َض اﳊَْﻴَﺎةِ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوﻣَﻦ ﻳُ ْﻜﺮِﻫ ﱡﻬ ﱠﻦ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻣِﻦ ﺑـَ ْﻌ ِﺪ إِ ْﻛﺮَا ِﻫ ِﻬ ﱠﻦ َﻏﻔُﻮٌر رِ
ﺼﻨًﺎ ﻟﱢﺘَْﺒﺘَـﻐُﻮا َﻋﺮ َ
إِ ْن أََرْد َن ﲢََ ﱡ

3

 oﻗﺎﻋﺪة ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم :إن اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ":وَاﻟﱠﺬِﻳ َﻦ إِذَا أَﻧ َﻔ ُﻘﻮا َﱂْ
ﲔ َوﻛَﺎ َن اﻟ ﱠﺸْﻴﻄَﺎ ُن ﻟَِﺮﺑﱢِﻪ
ِﻚ ﻗَـﻮَاﻣًﺎ" 4،وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ":إِ ﱠن اﻟْ ُﻤﺒَ ﱢﺬ ِرﻳ َﻦ ﻛَﺎﻧُﻮاْ إِ ْﺧﻮَا َن اﻟ ﱠﺸﻴَﺎ ِﻃ ِ
َﲔ َذﻟ َ
ﻳُ ْﺴ ِﺮﻓُﻮا َوَﱂْ ﻳـَ ْﻘﺘُـ ُﺮوا َوﻛَﺎ َن ﺑـ ْ َ
َﻛﻔُﻮرًا".

5

 1ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﲰﺤﺎن وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.124

*

**

ﺗﻘﺴﻢ اﳊﺎﺟﺎت ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ إﱃ ) اﻟﻀﺮورات ،اﳊﺎﺟﻴﺎت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ،اﻟﻜﻤﻠﻴﺎت(
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﻓﺮاد :ﲟﻌﲎ اﺷﺒﺎع ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﳑﻦ ﳛﻤﻠﻮن ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﲔ ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻔﺎر اﶈﺎرﺑﲔ.

 2ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ ،اﻵﻳﺔ .07
 3ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ،اﻵﻳﺔ .33
 4ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ،اﻵﻳﺔ .67
 5ﺳﻮرة اﻻﺳﺮاء ،اﻵﻳﺔ .27
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﺗﺮﺳﺦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
 -2-3أوﺟﻪ ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ :ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻵﻳﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﰲ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ  234آﻳﺔ ﺑﲔ  16آﻳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﺣﺪدت ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ أوﺟﻪ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،أﻧﻪ ﻻﳜﺘﻠﻒ ﺗﺒﻮﻳﺐ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ،إﻻ أن
ﻃﺒﻴﻌﺔ وأﺳﻠﻮب اﻻﻧﻔﺎق ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻻﻧﻔﺎق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻨﺤﺎول دراﺳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ أوﺟﻪ اﻟﺼﺮف وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﳒﺪ:

1

 oﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻣﺮاء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻴﻦ :ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﻧﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
أﻫﻠﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﺳﻨﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﰲ اﳋﻴﻞ واﻟﺴﻼح ﻋﺪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ أﻟﺖ ﳐﺼﺼﺎﺗﻪ إﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل،
وﻗﺪ ﻓﺮض ﻷب ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﺳﺘﺔ آﻻف درﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ وأﻫﻠﻬﻢ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﺸﺆون اﳌﺴﻠﻤﲔ.
 oﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻤﺎل :ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺳﻮل ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﳐﺼﺼﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﲝﺴﺐ اﻟﻈﺮوف ﺣﱴ
ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻزدﻳﺎد رﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮرت اﳌﺮﺗﺒﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺼﺐ واﻟﺒﻴﺌﺔ
وﻣﺸﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
 oﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺰﻛﺎة :إذ أوﺟﻪ اﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﺸﺒﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ا ﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﱵ ﺣﺪدﻫﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺻﻨﺎف ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" :إِﳕﱠَﺎ
ِﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ وَاﺑْ ِﻦ
ﲔ وَِﰲ َﺳﺒ ِ
َﺎب وَاﻟْﻐَﺎ ِرِﻣ َ
ﲔ َﻋﻠَْﻴـﻬَﺎ وَاﻟْ ُﻤ َﺆﻟﱠَﻔ ِﺔ ﻗـُﻠُﻮﺑـُ ُﻬ ْﻢ وَِﰲ اﻟﱢﺮﻗ ِ
ﲔ وَاﻟْﻌَﺎ ِﻣﻠِ َ
َﺎت ﻟِْﻠ ُﻔ َﻘﺮَاء وَاﻟْ َﻤﺴَﺎﻛِ ِ
ﺼ َﺪﻗ ُ
اﻟ ﱠ
ﻀﺔً ﱢﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ وَاﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ".
ِﻴﻞ ﻓَ ِﺮﻳ َ
اﻟ ﱠﺴﺒ ِ

2

وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻔﻘﺮاء :وﻫﻮ اﻟﺬي أﺳﻜﻨﻪ اﻟﻌ ﺪم وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻷراء ﰲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻪ وﻣﻨﻬﺎ اﻋﻄﺎءﻩ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ
واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻪ وﳌﻦ ﻳﻌﻮﳍﻢ ﻛﻮن أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺆﺧﺬ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻌﺪ اﻟﺮأي اﻷﺟﺢ.
 اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ :وﻫﻮ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﻣﺎ دون اﻟﻨﺼﺎب ﳊﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ.
 اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻬﻢ اﻻﻣﺎم ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﺣﻔﻈﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
 اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ :وﻫﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮاد ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮ ﻢ أو ﻗﻠﻮب ذوﻳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﻻﺳﻼم أو اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ.
 1ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﲰﺤﺎن وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص ،144-134ﺑﺘﺼﺮف.
 2ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﻳﺔ .60
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب :وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺳﻴﺎدﻫﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن وﻻءﻫﻢ ﳌﻦ اﻋﺘﻘﻬﻢ )ﻟﻼﺳﻼم(.
 اﻟﻐﺎرﻣﻮن :وﻫﻮ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﻤﻠﻮا اﻟﺪﻳﻮن وﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﻢ أداؤﻫﺎ واﻟﻐﺎﻣﺮون ﻧﻮﻋﺎن ﻏﺎرم ﳌﺼﻠﺤﺔ ا ﺘﻤﻊ ،أي ﻣﻦ
ﲢﻤﻞ دﻧﻴﺎ ﻻﺻﻼح ذات اﻟﺒﲔ وﻏﺎرم ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﺒﺎح وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء دﻳﻨﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺴﺎد أو ﻫﻼك ﲡﺎرة أو ﺻﻨﺎﻋﺔ.
 ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ :ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻠﻚ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺮب إﱃ اﷲ أي ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻟﱵ
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻔﺮد ﻟﻜﺴﺐ ﻣﺮﺿﺎة اﷲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ.
 اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ :وﻫﻮ اﳌﺴﺎﻓﺮ اﳌﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ وﻃﻨﻪ واﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ واﶈﺘﺎج إﱃ اﳌﺎل ﻻﲤﺎم ﻣﻬﻤﺘﻪ واﻟﺮﺟﻮع ﻟﻮﻃﻨﻪ
وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎً اﻟﻼﺟﺌﻮن ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺮوب.
 oﻣﺼﺎرف اﻟﻔﻲء :ﻟﻘﺪ ﺣﺪدت ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻲء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ":ﻣﱠﺎ أَﻓَﺎء اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻰ
َﲔ
ِﻴﻞ َﻛ ْﻲ ﻻ ﻳَﻜُﻮ َن ُدوﻟَﺔً ﺑـ ْ َ
ﲔ وَاﺑْ ِﻦ اﻟ ﱠﺴﺒ ِ
ُﻮل َوﻟِﺬِي اﻟْﻘُﺮَْﰉ وَاﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ وَاﻟْ َﻤﺴَﺎﻛِ ِ
ْﻞ اﻟْ ُﻘﺮَى ﻓَﻠِﻠﱠ ِﻪ َوﻟِﻠﱠﺮﺳ ِ
َر ُﺳﻮﻟِِﻪ ِﻣ ْﻦ أَﻫ ِ
َﺎب".
ُﻮل ﻓَ ُﺨﺬُوﻩُ َوﻣَﺎ ﻧـَﻬَﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧﺘَـ ُﻬﻮا وَاﺗـﱠ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﺷﺪِﻳ ُﺪ اﻟْﻌِﻘ ِ
اﻷَ ْﻏﻨِﻴَﺎء ﻣِﻨ ُﻜ ْﻢ َوَﻣﺎ آﺗَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮﺳ ُ

1

ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻲء ﳜﻤﺲ ﻛﺎﻟﻐﻨﻴﻤﺔ أوﻻً ﳜﻤﺲ وآﺧﺬاً ﺑﺎﻻﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﺈن اﻟﻔﻲء
ﳜﺴﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺴﻢ ﲬﺲ اﻟﻔﻲء ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﲔ)ﺳﻬﻢ
اﻟﺮﺳﻮل ،ﺳﻬﻢ ذي اﻟﻘﺮﰉ ،ﺳﻬﻢ اﻟﻴﺘﻴﻢ ،ﺳﻬﻢ اﳌﺴﺎﻛﲔ ،ﺳﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ( ،أﻣﺎ اﻷرﺑﻊ أﲬﺎس اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر
اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺘﺎن ﳘﺎ:

2

 ﲣﺼﺺ ﻟﻠﺠﻴﺶ دون ﺳﻮاﻩ.
 ﺗﻨﻔﻖ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺮواﺗﺐ وأﺟﻮر اﻷﻓﺮاد.
 oأﺑﻮاب اﻧﻔﺎق اﻟﺨﻤﺲ :وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳋﻤﺲ )ﲬﺲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،ﲬﺲ اﳌﻌﺎدن واﻟﺮﻛﺎز ،ﲬﺲ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ
ُﻮل َوﻟِﺬِي
اﻟﺒﺤﺎر( ،وﺗﻈﻬﺮ ﻣﺼﺎرف اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ":وَا ْﻋﻠَ ُﻤﻮاْ أَﳕﱠَﺎ َﻏﻨِ ْﻤﺘُﻢ ﻣﱢﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَﺄَ ﱠن ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﲬُُ َﺴﻪُ َوﻟِﻠﱠﺮﺳ ِ
ِﻴﻞ إِن ﻛُﻨﺘُ ْﻢ آﻣَﻨﺘُ ْﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻣَﺎ أَﻧَﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋْﺒ ِﺪﻧَﺎ ﻳـ َْﻮَم اﻟْﻔ ُْﺮﻗَﺎ ِن ﻳـ َْﻮَم اﻟْﺘَـﻘَﻰ
ﲔ وَاﺑْ ِﻦ اﻟ ﱠﺴﺒ ِ
اﻟْﻘُﺮَْﰉ وَاﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ وَاﻟْ َﻤﺴَﺎﻛِ ِ
اﳉَْ ْﻤﻌَﺎ ِن وَاﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَﺪِﻳٌﺮ ".

3

 1ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ،اﻵﻳﺔ .07
 2ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﲰﺤﺎن وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.148
 3ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ،اﻵﻳﺔ .41
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن أرﺑﻌﺔ أﲬﺎس اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﻮد وﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪوﻫﻢ 1،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﺴﻢ اﳋﻤﺲ اﻵﺧﺮ:

2

ﺳﻬﻢ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﺳﻬﻢ ذوي اﻟﻘﺮﺑﺔ ،ﺳﻬﻢ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ،ﺳﻬﻢ اﳌﺴﺎﻛﲔ وﺳﻬﻢ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻷول ﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻧﻔﺎﻗﺎً ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻻﻧﻔﺎق
اﻟﻌ ـ ـ ـ ـﺎم" ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ا ﻨﻤﻊ واﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﺒﻠﻮغ ذﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
 -1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﺪة ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﳒﺪ:
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول" :ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ".

3

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ" :ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﳜﺮج ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ادار ﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ وﻫﻴﺌﺎ ﺎ ووزارا ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻻﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ".

4

 -2أرﻛﺎن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﳔﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أ ﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ أرﻛﺎن ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
 -1-2اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :ﺗ ﺘﺨﺬ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻘﺪي أي ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً أﻳﻦ ﲢﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻴﲏ وأﺳﻠﻮب اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺈﺣﻼل
اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻘﺪي وﻫﺬا راﺟﻊ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:

5

 اﺣﻼل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺪل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻴﲏ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﰲ
ﺣﲔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
 ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﻴﲏ ﻣﺸﺎﻛﻞ ادارﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻌﺪم اﻟﺪﻗﺔ واﻻﺣﻼل ﳌﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﰲ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد.

 1ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﲰﺤﺎن وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.141

 2ﻋﻮف ﳏﻤﻮد اﻟﻜﻔﺮاوي ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2006 ،ص.197
 3ﳏﻤﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،-دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2014 ،ص.49
 4ﻃﺎرق اﳊﺎج ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار ﺻﻔﺎء ،ﻋﻤﺎن ،2012 ،ص.122

 5ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2007 ،ص.51
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 ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪدة )اﻻدارﻳﺔ واﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ( ،إذن ﻓﺈن اﺣﻼل اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨﻘﺪي ﰲ ﲨﻴﻊ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ:

1

 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺟﻬﻮدﻫﻢ.
 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ادارﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
 -2-2اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق :ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﻘﻮم ﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﺎم )أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺎم( ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺟﻬﺰ ﺎ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﺮاد أو اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﻻ ﺗﻌﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﱴ وإن ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺧﺮوج اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
أﺣﺪ أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻳُﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎً ﺿﺮورﻳﺎً ﻻﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

2

ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ ﳘﺎ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻻداري
واﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

3

 oاﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻداري :ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ وﻋﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﻧﺸﺎط اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ أﻳﻦ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷوﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻴﺌﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻳﻦ ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻵﻣﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻷﻓﺮاد واﳍﻴﺌﺎت
اﳋﺎﺻﺔ( اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺟﺬورﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي )اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ( ذات اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﶈﺪودة ،ﻟﻜﻦ ﺗﻄﻮر دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ دوﻟﺔ ﻣﺘﺪﺧﻠﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ أﻳﻦ اﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ أوﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً واﺟﻨﻤﺎﻋﻴﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻨﺸﺎط اﻷﻓﺮاد ﲢﻘﻴﻘﺎً ﻟﻠﺮﺑﺢ اﳌﺎﱄ أﺻﺒﺢ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﻟﻴﻈﻬﺮ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﱐ
)اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ(.
 oاﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ :ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻘﺔ
ﻋﺎﻣﺔ إذ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻵﻣﺮة واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ،وﻗﺎم ﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻔﻮﺿﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻵﻣﺮة واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻵﻣﺮة واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻫﻴﺌﺎ ﺎ
ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
 1ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،زﻛﺮﻳﺎء أﲪﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﺴﲑة ،ﻋﻤﺎن ،2007 ،ص.118

 2اﳌﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي وﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دراز ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺪون دار اﻟﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ ،2004 ،ص.247
 3أﻋﺎد ﲪﻮد اﻟﻘﻴﺴﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.38-37
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إن اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﳌﻌﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺟﺎء ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺎت أو ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳌﺨﺘﻠﻂ ﲢﻘﻴﻘﺎً ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺻﻮﻻً إﱃ ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدي
واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -3-2اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ :إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ووﺻﻒ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ إذن اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو رﻓﻀﻪ.

1

 -3ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم:
ﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أﻫﺪاﻓﻪ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺮﺷﻴﺪ أو ﻣﺎﻳﻌﺮف ﺑﺎﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ:
 -1-3ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ :إن ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻻﻳﻌﲏ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻄﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ دون ﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﻈﺮة اﲨﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﻣﺮﻓﻖ2،واﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﺪرﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮازن ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﺣﻴﺚ ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ
واﺣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ واﳘﺎل اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻛﺬا ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺎت ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ وﳐﺘﻠﻒ
ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

3

وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﲡﺎﻫﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ:

4

 oاﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ :ﻳﻌﻤﻞ أﻧﺼﺎر ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﳌﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻘﺼﻮى ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إذا ﺗﺴﺎوى اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل اﳌﺘﺒﻘﻴﺔة ﰲ ﻳﺪ
اﻷ ﻓﺮاد ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أي ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻔﻌﺔ ﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ اﳊﺪي.

 1ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2015 ،ص.25
 2ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.70

 3ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﺮﺿﻮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2013 ،ص ص .70-69
 4ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.42
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 oاﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ :ﻳﻌﻤﻞ أﻧﺼﺎر ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،إﱃ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
 -2-3ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ :ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﲔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲡﻨﺐ أي ﺗﺒﺬﻳﺮ أو اﺳﺮاف ﻷن
ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﱪز ﳏﺎوﻻت اﳌﻜﻠﻔﲔ واﳌﻤﻮﻟﲔ ﰲ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
 -3-3ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ :ﻃﺒﻘﺎً ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات وﻳﻈﻬﺮ
ذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﺼﺮف
إﻻ ﺑﺈذن وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﳝﻜﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ وﻓﻖ أﺷﻜﺎل ﺛﻼﺛﺔ:

1

 oاﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻدارﻳﺔ :وﻳﻠﻘﻰ ﻋﺐء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات وﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺆﻻء ﰲ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺼﺮف أي ﻣﺒﻠﻎ إﻻ إذا ﻛﺎن وارداً ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ
ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺮر وﻫﺬﻩ رﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق.
 oرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ :ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ )ﳎﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ( ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﻔﺎق
ﻗﺪ ﲤﺖ ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻗﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﺮف أو ﻻﺣﻘﻪ.
 oرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ :ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻫﺬا راﺟﻊ ﳊﻖ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب واﻟﺘﺤﻘﻖ وﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزارة ،وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻮاﻓﻘﺔ أو اﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻗﺮار
ورﻓﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ -ﺣﺪود اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻮﻓﺮ اﳌﻮارد ،وﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻘﺪرة أوﺳﻊ اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻵﻣﺮة ﰲ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻳﺮادا ﺎ أي أﻧﻪ ﲦﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﲢﺪﻳﺪ
ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ:
 -1اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ :إن اﻟﺪور اﶈﺎﻳﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻳﻔﺮض أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻗﺪر ﺿﻤﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ ،ﰲ ﺣﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﺈن ﺣﺠﻢ

 1زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2006 ،ص.54
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اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻳﺰداد ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻓﺎﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻮ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻓﻘﻴﺎ ورأﺳﻴﺎ ،إذ ﺗﻌﺘﱪ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﻨﻤﻮ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

1

 -2اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ :أي ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻫﺎ )اﻟﻀﺮاﺋﺐ،
اﻟﻘﺮوض ،اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي...اﱁ( دون اﻻﺿﺮار ﲟﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد أو اﳌﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

2

 -3ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد :واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ
ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط وﺑﲔ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد أي اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ أي زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﺣﺪ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﻔﻌﺎل ،ﰲ ﺣﲔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻔﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺎم ﻳﻘﺘﻀﻲ
اﻷﻣﺮ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ اﳌﺘﻀ ﻤﻨﺔ ﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﺒﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ.
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ أن
اﺗﺴﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺼﺤﻮب زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة ﰲ ﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﻧﻔﻘﺎت
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ.

3

 -4اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :إن ﺧﻀﻮع اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺒﺪأ اﳊﺴﺎب اﳌﻨﻔﻌﻲ "أﻛﱪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻧﻔﻘﺔ" ﻳﺘﺤﺪد ﰲ
**

ﻧﻄﺎق اﻟﻨﻔﻘﺎت أﻣﺮان أوﳍﻤﺎ "ﻣﺒﺪأ اﻟﻮﻓﺮة ﰲ اﻹﻧﻔﺎق" *،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ "ﻣﺒﺪأ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ".

 1ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻤﺎن ،2017 ،ص.120
 2زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.49
 3ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.122

* اﻟﻮﻓﺮة ﰲ اﻹﻧﻔﺎق :ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﳌﻨﻔﻌﺔ( ﺑﺄﻗﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﳑﻜﻨﺔ.

** اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ :ﺿﺮورة ﺗﺴﺎوي اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ.
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اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ
أوﻻ -ﻇﺎﻫﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وأﺳﺒﺎﺑﻪ
واﻛﺐ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺰاﻳﺪ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗ ﻨﻮع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪد أوﺟﻬﻬﺎ ،وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ
ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ "ﻇﺎﻫﺮة ﳕﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم"  ،وﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة إﺣﺪى اﻟﺴﻤﺎت اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎ ﺎ.
 -1اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻧﻤﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم:
 -1-1ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﻧﺠﺮ :اﻫﺘﻢ اﻟﻌﺎﱂ اﻷﳌﺎﱐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي "أدوﻟﻒ ﻓﺎﺟﻨﺮ" ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻋﺎم  1892ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن اﻟﻨﺸﺎط
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻳﺰداد ﻛﻤﺎً وﻧﻮﻋﺎً ﲟﻌﺪل أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﲝﻴﺚ ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻞ ﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻃﺮدي ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﻌﺪد اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 1،وﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮج  Wagnerﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﳏﺘﻮاﻫﺎ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ
ازدﻳﺎد اﻟﺪور اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻤﻮ "ﻛﻠﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﲔ ﻣﻌﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﺒﻌﻪ اﺗﺴﺎع ﻧﺸﺎط اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﱄ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲟﻌﺪل أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ وﻫﻨﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ".

2

ﳝﻜﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎﳒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 :Gﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 :Yاﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ

) ⁄ = ( ⁄

 :Nﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
إن ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ.

 1ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،زﻛﺮﻳﺎء أﲪﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.124
2

ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ( ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،

اﳉﺰاﺋﺮ ،2012 ،ص.90
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 -2-1دراﺳﺔ واﻳﺰﻣﺎن-ﺑﻴﻜﻮك :أﻛﺪ ﻫﺬان اﻟﻌﺎﳌﺎن أن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻣﱴ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮاردﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﺣﺪﺛﺖ ﻃﻔﺮة ﰲ ﻣﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى.

1

 -2أﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
إن ﻇﺎﻫﺮة ﳕﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ازدادت وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ ،ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة.
 -1-2اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :وﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ دون أن ﺗﻌﻜﺲ أي زﻳﺎدة ﰲ
ﺣﺠﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ،وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1-1-2ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ :إن اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻛﱪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻘﺪار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﳚﻌﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت دون أن
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ زﻳﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺣ ﺠﻢ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﻤﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺷﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﺈﳔﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻳﻌﻮد إﱃ ارﺗﻔﺎع
اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﻓﻊ وﺣﺪات أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﳌﻘﺎﻧﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺧﻼل ﻓﱰات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
واﺳﺘﺒﻌﺎد أﺛﺮ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻌﻄﺎة ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ=

اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر

2

× 100

 -2-1-2اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :إن اﺧﺘﻼف اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ وﺗﻌﱪ اﻟﻘﻮاﻋﺞ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻳﺆدي إﱃ اﺣﺪاث ﺗﻐﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ أو إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻨﺺ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت ﲞﺼﻢ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ﻣﻦ اﻻﻳﺮادات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ وﺗﻮرﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وادراﺟﻬﺎ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﰲ ﺣﲔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﻻﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ.

3

 1ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.288-287
 2وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺎﻳﺐ ،اﻷﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ-دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺴﲔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﲑوت ،2010 ،ص112
 3ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .80-79
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 -3-1-2ﺗﻮﺳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ :إن اﺗﺴﺎع اﻗﻠﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻄﺮدة
ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﱃ اﲡﺎﻩ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﳓﻮ اﻟﺰﻳﺎدة وﺗﻌﺪ زﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﻻ ﲤﺲ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد،
وﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت أو ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ وإﳕﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت.

1

 -2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻧﻤﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻳُﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي
إﱃ زﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ،وﺗﺘﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ادارﻳﺔ ،وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ.
 -1-2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :إن اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻄﻮر دورﻫﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻴﺎدﻳﻦ أدى إﱃ زﻳﺎدة
أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻔﻘﺎ ﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﲢﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أدى إﱃ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺮي ،اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﳌﻮاﺻﻼت...اﱁ ،واﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ذو ﻃﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼـ ـ ـ ـ ـﺎدي2،ﻛﻤﺎ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻴﺼﺎﺣﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻴﱰﺟﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ
ﳕﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻻﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة.

3

 -2-2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻻدارﻳﺔ :ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻄﺮد ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻻداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
وﻣﺎﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﳌﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رواﺗﺐ أو
أﺟﻮر وﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺳﻮء ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻداري وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺳﺮاف ﺳﻴﺆدي إﱃ
زﻳﺎدة ﻋﺐء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻدارﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻷداء ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
 -3-2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :إن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ واﳌﻨﺘﺠﺔ ،أدى إﱃ
اﺣﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻳﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻗﺪ
ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳕﻮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻷﻓﺮاد ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺮﺗﺐ اﻟﺪوﻟﺔ

 1ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.104
 2ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.83
 3ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،زﻛﺮﻳﺎء أﲪﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .126
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اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ زاد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎ ﺎ 1،ﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻫﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻻﺳﻜﺎن ،اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 2،ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن واﺗﺴﺎع
اﳌﺪن دور ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻜﻮن ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻜﺎن اﳌﺪن أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎً وﺗﻌﻘﻴﺪاً وﻃﻠﺒﺎً ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﻠﻲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
 -4-2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :إن ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ أدى
إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ :اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺒﺎدئ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻌﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻄﻮر
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺪول ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻘﺮوض.

3

 -5-2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :وﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺮزت
أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﰲ
ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ:

4

 وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻹﻳﺮدات اﻟﻌﺎﻣﺔ :إن وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﻹﻳﺮادات ﻏﲑ ﳐﺼﺺ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ أدى إﱃ اﻧﻔﺎﻗﻪ
ﰲ أوﺟﻪ ﺿﺮورﻳﺔ وﻏﲑ ﺿﺮورﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﻗﺘﺮاض :إن ﺗﻄﻮر اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻮاﻗﺒﻪ وﺷﺮوﻃﻪ ،ﻟﻜﻦ ازدﻳﺎد اﳊﺎﺟﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﺳﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ زاد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﳍﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻟﻴﺸﺠﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺜﲑاً ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
 -6-2-2اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ :ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻗﺪ ﺗﺰاﻳﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻧﻔﻘﺖ ﺣﻮاﱄ  32,8ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ  345,8ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 5،ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪرت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ ب 90ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ب 150ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 6،ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﺮوب ﻣﻦ ﺧﻼل
 1ﻋﺪﱄ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،2009 ،ص.148
 2ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة ﺧﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.84
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص .85
 4وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺎﻳﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.114
 5ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،أﺻﻮل اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﻴﺴﺮة ،ط ،5ﻋﻤﺎن ،2013 ،ص .296
 6ﻋﻠﻲ ﻛﻌﻨﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .256
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳉﻨﻮد واﻷﺳﻠﺤﺔ واﻋﺎﻧﺎت ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺘﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺴﻜﺮي وﳕﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

1

ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
أدى ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت
وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ ،أوﳍﻤﺎ ﻋﻠﻤﻲ واﻟﺜﺎﱐ
وﺿﻌﻲ.
 -1اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻳ ﻌﺮف اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذﻟﻚ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ
اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ 2،وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﳒﺪ:
 -1-1ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ودورﻳﺘﻬﺎ :وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﱃ:
 -1-1-1ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎدﻳﺔ :ﺗﻜﺮر اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ودورﻳﺔ وﻻ ﻧﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار ﺛﺒﺎت اﳌﻘﺪار ﺑﻞ ﻧﻮع اﻟﻨﻔﻘﺔ
وﻣﻦ أﻫﻢ أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﳒﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ.

3

 -2-1-1ﻧﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ :ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﻻ ﺗﻜﺮر ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻞ ﲢﺪث ﻋﻠﻰ ﻓﱰات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ )ﺑﻨﺎء ﺳﺪود ،ﻧﻔﻘﺎت اﳊﺮب ،ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻜﻮارث..اﱁ( ،وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ وﲢﺘﺎج إﱃ ﻧﻔﻘﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ أﺛﺎرﻫﺎ ،وأﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﻳﺮادات
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮوض واﻻﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ.

4

وﺗﱪز أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﰲ إرﺳﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺪﻗﺔ ،ﰲ ﺣﲔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﲤﻮل
ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

5

 1ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،زﻛﺮﻳﺎء أﲪﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.128

 2ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2011 ،ص.469
 3زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.34

 4ﺧﺎﻟﺪ أﲪﺪ اﳌﺸﻬﺪاﱐ ،ﻧﺒﻴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻷﻳﺎم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2015 ،ص.79
 5ﳎﺪي ﺷﻬﺎب ،أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2004 ،ص.211
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ﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺴﻨﻮي أي أﺳﺎس اﻟﻨﺴﱯ ﰲ
ﺣﲔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪ ﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺘﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﻊ ﺗﻄﻮر دور اﻟﺪوﻟﺔ
زادت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﱂ ﺗﻌﺪ
اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﰒ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻹﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
 -2-1ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ :ﻳُﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻧﺴﺒﻴﺎً ،وﺗﻘﺴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﱃ:

1

 -1-2-1اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﻏﺮاض أﻣﻨﻴﺔ :وﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻓﺎع وﻧﻔﻘﺎت اﻷﻣﻦ وﲡﻬﻴﺰاﺗﻪ.
 -2-2-1اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :وﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﱰﻓﻬﻴﺔ
واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -3-2-1اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :وﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻮﻓﲑ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﰲ
ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 -4-2-1اﻟﻨﻔﻘﺎت ادارﻳﺔ :وﺗﺸﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﳐﺼﺼﺔ ﻟﺘﺴﲑ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﻬﺎز
اﻻداري وﻳُﻀﺎف ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
 -5-2-1اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﲣﺼﺺ ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻌﺎم وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج.
ﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ )اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ(،
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻩ وا ﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﳝُﻜﻦ إﲨﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
واﻷﻏﺮاض ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﳏﺪودة وﲢﺪﻳﺪ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺪﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﳝُﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮر
اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻧﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻃﺎﺑﻊ وﻇﻴﻔﻲ أو ﺗﺘﻌﺪد وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ.

2

 -3-1ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ :إن اﻷﺳﺎس اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻫﻮ
ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ:
 1ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺎر ،اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2008 ،ص ص .55-54
 2ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،زﻛﺮﻳﺎء أﲪﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .137-136
 3ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺎر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.56
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 -1-3-1ﻧﻔﻘﺎت ﺟﺎرﻳﺔ :ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺘﻜﺮر ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﲑ اﳉﻬﺎز اﻻداري دون زﻳﺎدة اﻟﺜﺮوة
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﺮواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ،ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ،اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ...اﱁ.
 -2-3-1ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻧﻔﻘ ﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻨﻔﻘﺎت اﻧﺸﺎء اﻟﺴﺪود
واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،ﳏﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ...اﱁ ،ﻓﻬﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺆدي إﱃ ﳕﻮ اﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ.
 -4-1ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ :ﻳُﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪي ،وﻳُﻌﺪ اﻻﳒﻠﻴﺰي  pigooﻣﻦ ﻗﺎم
ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر وﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ:
 -1-4-1ﻧﻔﻘﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ :ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺆدي ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﱘ
ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﳋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،رواﺗﺐ وأﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أو
اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﻣﺜﻞ أﺟﻮر وﻣﺮﺗﺒﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ
وﻧﻔﻘﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺟﺴﻮر،
ﺳﺪود...اﱁ.

1

 -2-4-1ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ :ﻫﻲ اﻋﺘﻤﺎدات ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻬﻲ ﳎﺮد ﲢﻮﻳﻞ ﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2،وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
إﱃ:

3

 ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ اﻋﺎﻧﺎت اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ،اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،دﻋﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
 ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﲤﻨﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻋﺎﻧﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺪف ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﲑان واﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ.
 ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ :ﻛﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
 -5-1ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻄﺎق ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ :وﺗﻘﺴﻢ وﻓﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ:
 -1-5-1ﻧﻔﻘﺎت وﻃﻨﻴﺔ :ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺘﻮﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ وﺗﻌﺘﱪ ذو
ﻃﺎﺑﻊ ﻗﻮﻣﻲ.
 1ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.471

 2اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،ﺿﻴﻒ أﲪﺪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،2007 ،47
ص.27
 3ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.285-284
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 -2-5-1ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ :ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻏﲑﻫﺎ.
 -2اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﺒﻮﻳﻴﺒﺎ ﺎ ﳒﺪ:
 -1-2اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻹداري :ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻻدارﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﻜﻮﻣﻲ،
أﻳﻦ ﺗﺪرج اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻدارﻳﺔ ﰲ أﺑﻮاب أو ﻓﺼﻮل اﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﺑﻨﻮد وﺗﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
وﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻒ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻪ.

1

 -2-2اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ :ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮزارات
أو اﳌﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺔ وﻗﺪ اﻗﱰح ﺧﱪاء اﻻﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺎً إﱃ
ﲬﺲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻫﻲ:

2

 oاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ :اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﻣﻦ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،اﻟﺪﻓﺎع ،اﻟﻨﻔﻘﺎت ادارة اﳉﻬﺎز
اﳊﻜﻮﻣﻲ.
 oاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :وﺗﻀﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ..اﱁ.
 oاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺼﺤﺔ...اﱁ.
 oاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﳋﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮي ،اﻟﻨﻘﻞ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ...اﱁ.
 oاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.
 -3ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17/84اﳌﺆرخ ﰲ  1984/07/07اﳋﺎص ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.

3

 -1-3ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ :ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺴﲑ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻻدارﻳﺔ واﳌﺘﻜﻮﻧﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ أﺟﻮر
اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻨﺎﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ...اﱁ ،وﲡﻤﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ﻫﻲ:
 1ﳎﺪي ﺷﻬﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.200
 2ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.480
3ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.124
 4ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ،68-66ﺑﺘﺼﺮف.
39
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 أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﶈﺴﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات.
 ﲣﺼﻴﺼﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﺎﱀ.
 اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 -2-3ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ :ﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ وﺗﺘﻔﺮع إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب وﻫﻲ:

1

 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ.
 اﻋﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺮأس اﳌﺎل.
وﺗﻘﺴﻢ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﻓﻘﺮات وﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﺗﻀﻢ ﻓﺼﻮﻻً وﻣﻮاد ﻏﲑ ﳏﺪدة
وﻛﻤﺜﺎل ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﳒﺪ أن:

2

اﻟﺒﺎب اﻷول :أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﶈﺴﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﺗﻀﻢ:
 oاﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :اﺣﺘﻴﺎط اﻟﺪﻳﻦ
 oاﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﺋﻢ.
 oاﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
 oاﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت.
 oاﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﶈﺴﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات.
 -4ﺗﻄﻮر ﻧﻤﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ) (2018-2000وأﺳﺒﺎﺑﻪ.
ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﻫﺬا ﻣﺎﳚﻌﻞ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻳﺮادات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳕﻮﻫﺎ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺎﱄ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻷﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﺳﻨﺤﺎول اﺑﺮاز ﺗﻄﻮر
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﲰﻴﺔ واﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻓﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﲡﻬﻴﺰ ﻧﻔﻘﺎت
ﺗﺴﲑ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 1ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص.68

 2ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ زﻏﺪود ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ط ،4اﳉﺰاﺋﺮ ،2011 ،ص ص.35-33
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 -1-4ﺗﻄﻮر اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ :ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻀﺦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﲢﺴﲔ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ،ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻴﺪة اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ )ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ( وﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ) (2018-2000ﻧﺪرج اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(02ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ) (2018-2000اﻻﺳﻤﻴﺔ واﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻮﺣﺪة :ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي
اﻟﱪاﻣﺞ اﻻﻧﻔﺎق
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
2004-2001

اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي

2009-2005

دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ

2014-2010

ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻨﻤﻮ

2019-2015

اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﲰﻴﺔ

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ

2000

1178,1

/

4123,5

28,6

2001

1321

1321

4227,1

31,3

2002

1550,6

1511,3

4522,8

34,3

2003

1690,2

1588,5

5252,3

32,2

2004

1891,8

1705,9

6149,1

30,8

2005

2052

1801,6

75620

27,1

2006

2453

2114,7

8501,1

28,9

2007

3108,5

2569,0

9352,9

33,2

2008

4191,1

3294,9

11043,7

37,9

2009

4246,3

3133,8

9968,0

42,6

2010

4466,9

3168,0

11991,6

37,3

2011

5853,6

3925,9

14589

40,1

2012

7058,2

4316,9

16209,6

43,5

2013

6024,1

3539,4

16647,9

36,2

2014

6995,8

3956,9

17228,6

40,6

2015

7656,3

4147,5

16712,7

45,8

2016

7297,5

3736,6

17514,6

41,7

2017

7282,6

5517,1

18876,2

38,6

2018

7732,1

3609,8

20452,3

37,8

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت:
Ministère des finances, Direction Générale de Prévision et Politique, Principaux
(indicateurs de l’économie Algérienne 2000-2019, sur le site : www.dgpp-mf.gov.dz,
consulté le : 15/12/2020).
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺮف ﺗﻄﻮراًﻛﺒﲑاً إذ ارﺗﻔﻌﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﻣﻦ  %28,6ﺳﻨﺔ  2000ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  %40,6ﺳﻨﺔ  *،2014وﻳﻌﻮد
ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) (2014-2001اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﺳﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﰲ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ وﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺑﲔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻓﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ
ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(03ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة )(2018-2000
اﻟﻮﺣﺪة :ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ

ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ

ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ

2000

1178,1

856,2

72,67

321,9

27.33

2001

1321

963,6

72,94

357,4

27,06

2002

1550,5

975,5

62,89

575

37,11

2003

1690,2

1122,8

66,43

567,4

33,57

2004

1891,8

1251,1

66,13

640,7

33,87

2005

2052

1245,1

60,67

806,9

39,33

2006

2453

1437,9

58,62

1015,1

41,38

2007

3108,5

1673,9

53,85

1434,6

46,15

2008

4191,1

2217,8

52,91

1973,3

47,09

2009

4246,3

2300

54,16

1946,3

45,84

2010

4466,9

2659

59,62

1807,9

40,38

2011

5853,6

3879,2

66,27

1974,4

33,73

2012

7058,2

4782,6

67,75

2275,5

32,25

2013

6024,1

4131,5

68,58

1892,6

31,42

2014

6995,2

4494,3

64,24

2501,4

35,76

2015

7656,3

4617

60,30

3039,3

39,7

2016

7297,5

4585,6

62,83

2711,9

37,16

2017

7282,6

4677,2

64,22

2605,4

35,78

2018

7732,1

4813,7

62,26

2918,4

37,74

Source: Ministère des finances, Direction Générale de Prévision et Politique, op.cit

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺮﻓﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﲝﻮاﱄ  8ﻣﺮات ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2000إﱃ
 2018ﻣﻦ  1178,1ﻣﻠﻴﺎر دج إﱃ ﺣﻮاﱄ  7726,3ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ  2018ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت
* ﺑﻌﺪ  2014اﻧﺘﻬﺠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻳﺮﺟﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ  2019-2015اﲤﺎم
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ.
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وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﺘﺤﻮل اﳉﺬري ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻘﻴﻪ )اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ( وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎﳝﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻔﱰة ) (2009-2000ﻫﻮ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ  %27,33ﺳﻨﺔ  2000ﻟﺘﺒﻠﻎ  %47,09ﺳﻨﺔ
 2008ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺘﱪ راﺟﻊ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ أﻳﻦ وﺟﻬﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪات
اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﺎء ،اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي وﳐﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﻟﺘﻌﺮف وﺗﲑة ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ  2010ﻟﺘﺼﻞ أد ﺎ ﺳﻨﺔ  2017ﱂ ﺗﺘﻌﺪى ﳐﺼﺼﺎ ﺎ
 %35,6ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﺬ
دﻳﺴﻤﱪ .2014
إن وﺻﻮل ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ إﱃ  %47,96دوﻻر ﻟﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  2017أﺟﱪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺒﲏ آﻟﻴﺔ ﺗﺴﻘﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ  2018-2017ﲤﻨﺢ ﲡﺎوز اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻘﻒ 6800
ﻣﻠﻴﺎر دج وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﰲ ﺣﺪود  2300ﻣﻠﻴﺎر دج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻐﺎء وﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﻄﺮة.
 -2-4ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة ) (2018-2000وأﺳﺒﺎﺑﻪ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﳌﻄﺮد ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت
ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﻠﻔﱰة
).(2018-2000
 -1-2-4ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة )(2016-2000
وﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﻓﻖ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(04ﺗﻄﻮر ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة )(2016-2000
اﻟﻮﺣﺪة :ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ

2008

0,02

260,39

23,9

792,09

136,26

75,48

276,06

164,4

90,93

153,75

2009

0,13

311,34

17,89

661,62

144,85

82,8

292,48

223,5

92,7

119,0

2010

0,16

187,95

15,43

663,94

145,61

80,42

376,54

108,04

74,81

154,96

2011

0,17

204,19

27,10

704,6

137,9

89,2

271,42

321,46

64,45

153,88

2012

0,62

185,01

24,19

628,51

146,94

112,16

614,07

455,64

61,86

46,55

2013

4,64

273,2

27,89

703,73

204,92

115,29

254,71

206,56

72,5

29,16

2014

115,84

290,81

40,2

817,94

191,95

112,88

428,25

407,06

88,04

8,47

2015

118,64

236,52

37,49

1151,41

188,7

113,96

607,39

552,33

82,61

65,24

2016

7,37

271,43

36,22

685,7

159,75

113,12

469,78

600,00

60,00

542,94

اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ

2007

0,17

214,4

15,39

533,24

126,79

63,24

263,16

28,27

94,52

95,47

دﻋﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت

2006

0,13

229,51

13,88

358,03

95,83

44,76

163,05

11,55

52,61

45,79

واﻻدارﻳﺔ

2005

0,09

138,54

12,04

185,23

84,54

35,56

67,51

66,79

37,23

244,96

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

2004

0,22

97,52

9,92

101,16

61,81

30,81

65,99

39,2

27,89

184,24

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

اﻟﺰراﻋﺔ

اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ

اﻟﺴﻜﻦ

2003

5,9

83,53

12,41

102,26

60,03

31,51

74,93

27,42

43,09

126,37

ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

2002

7.6

102,44

8,59

94,16

55,95

27,4

88,4

22,62

41,11

54,0

اﻻﻗﺘﺼﺎدي

2001

6,44

59,56

7,54

84,58

53,54

15,94

78,02

27,1

36,08

65,22

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﺒﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻮﺟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ) اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،اﻟﺴﻜﻦ ،ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ،
اﻟﺮي ،اﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( وﻗﺪ اﺗﻀﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2004-2001اﺛﺮ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﻼل اﻟﻔﱰة  2009-2005وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
 2014إﱃ أن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﺻﻠﺖ ﳕﻮﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮف ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻨﺔ  2016ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﺪاﻧﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -2-2-4ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة )(2018-2000
ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ وﻓﻖ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
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دﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط

2000

7,27

43,05

1,97

63,84

38,81

12,29

69,51

22,5

30,94

28,7

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(05ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة )(2018-2000
ﻧﻔﻘﺎت

ﻣﻨﺢ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

اﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ

2000

289,6

57,7

54,6

2001

324

54,4

46,3

276,8

2002

301,1

74

69,8

254,1

133,6

2003

329,9

63,2

58,8

395,5

161,4

114

2004

391,4

69,2

71,7

457,1

176,5

85,2

2005

418,5

79,8

76

410,1

187,5

73,2

2006

447,8

92,5

95,7

517,7

215,6

68,6

2007

526,2

101,6

93,8

598,7

273

80,5

2008

838,7

103

111,7

869,8

360,8

61,4

2009

910,9

130,7

112,5

696

412,5

37,4

2010

1212,6

151,3

121,7

627

513,3

33,2

2011

1774,7

163,2

129,7

987,8

786,1

37,7

2012

1988,4

185,3

135,2

1645

786,7

42

2013

1855,3

226,5

149,1

1147,1

709,4

44,2

2014

2007,2

218,4

161,9

1333

736

37,8

2015

2170,9

223

179,7

1270,6

730,2

42,6

2016

2313,1

226

185,5

1083,8

728,6

46,8

2017

2423,2

228

189,6

1100,2

729,2

47,3

2018

2516,8

228,6

192,1

1114,4

731,3

47,8

اﻟﺴﻨﺔ

ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻮاد وﻟﻮازم

اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺠﺎرﻳﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة

200

92

162,3

114,6

147,5
143

اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت:
ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﺳﻨﻮات ﳐﺘﻠﻔﺔ.

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﻌﻮد ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ واﳍﺎﺋﻞ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳉﺎرﻳﺔ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )أﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ( ،إذ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷوﱃ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻻﻋﺎﻧﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(  ،وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻜﻔﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﳍﺶ ،ﲢﺴﲔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ ،اﳌﻨﺢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﻌﻮزة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻرﺗﻔﺎع
اﻷﺟﻮر ﻟﻠﻔﱰة  ،2009-2000ﻟﺘﻌﺮف اﺳﺘﻘﺮارا ﺳﻨﺔ  2013ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  2012ﻟﺜﺒﺎت اﳊﺪ اﻷدﱏ
اﳌﻀﻤﻮن ﻷﺟﻮر ﰲ ﺣﺪود 18000دج وﲣﻠﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎت اﻷﺟﻮر ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ أﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم

45

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻘﻂ اﳔﻔﻀﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ  2009ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﺘﻌﻮد اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺳﻨﺔ
 2017وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻄﺮدة ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ:

1

 oﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر :ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎً ﻇﺎﻫﺮﻳﺎً ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺎر ارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل:
ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر واﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد ﳌﻮﺟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ
اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺴﺘﻮردة )اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻮرد( أﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﻫﺬا ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ.
 oاﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ :إن ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﺪوﻻر أﻣﺎم اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ
ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰ ﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات وﻫﺬا اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ.
 oارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن :ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﺎً أن
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  2000ﺑﻠﻎ  30,42ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ  2017ﺣﻮاﱄ  41,72ﻣﻠﻴﻮن
أي زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ  11,3ﻣﻠﻴﻮن.
أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ:
 oاﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻻﻫﻌﺎﻧﺎت ،اﻟﺴﻜﻦ ،اﻷﺟﻮر ﳑﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 oاﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻋﻤﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
وﲢﺴﲔ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳌﻮﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ
اﻟﺴﻜﻦ ،ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ...اﱁ.
 oاﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺷﻬﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﲏ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺮاً ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﱪة ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت
اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

 1ﺑﻦ ﳛﻲ ﻧﺴﻴﻤﺔ ،أﺛﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ،2017-1980أﻃﺮوﺣﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳛﻲ ﻓﺎرس ،اﳌﺪﻳﺔ ،2019-2018 ،ص.70
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اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﲟﺎ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺪاﻧﻴﲔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﺤﺎول دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻓﻘﺎً ﻷﺛﺎرﻫﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
أوﻻ -اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 -1أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ )اﻟﻮﻃﻨﻲ(:
ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ،
وﻳﺘﻮﻗﻒ أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ رﻓﻊ اﳌﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺔ وﻧﻮﻋﻬﺎ وﻣﺪى ﻣﺮوﻧﺔ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ
وﻟﺒﻴﺎن أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
 -1-1اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ )اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ( :ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺎدﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻟﺬا ﺗ ﻜﻮﻳﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة
ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﲢﻮﻳﻼت ﻧﻘﺪﻳﺔ *،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻠﻔﺌﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ
ﺳﻴﺘﺠﻪ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ا ﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺰداد اﻟﻄﻠﺐ ﳑﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﰲ اﻻﻧﺘﺎج ﰲ
ﺣﲔ إذ أﺧﺬت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﲢﻮﻳﻼت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
وﻣﻠﺤﻮظ ﻛﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ أداء اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻜﻔﺎءة
1

أﻛﱪ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ إﳚﺎﺑﺎً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺰداد اﻻﻧﺘﺎج.

 -2-1اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ :ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ
ﺗﺰﻳﺪاً ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﺗﺆﺛﺮ اﻷوﺿﺎع اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﲡﺪر اﻻﺷﺎرة إﱃ ﺿﺮورا ﺎ ﻻ ﺗﻘﺎس ﲟﻨﺎﻓﻌﻬﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮورات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ دوراً اﳚﺎﺑﻴﺎ أﺛﺮ ﻣﺮﺻﺪ

*

ﺪف إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻓﺌﺎت ﳏﺪودة اﻟﺪﺧﻞ.

 1ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت،2009 ،
ص ص.74-73
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اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻻﻧﺸﺎء اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات واﻟﻄﺮق وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻟﻜﻦ ﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻓﻬﻲ ﺗﺆدي إﱃ
ﲣﻔﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك إذ ﲡﻤﻴﺪ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺛﺮوة اﻟﺒﻼد واﻧﻔﺎﻗﻪ ﰲ ﻏﺎﻳﺎت ﻏﲑ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
وﻋﻤﻮﻣﺎً ﳝﻜﻦ اﺑﺮاز ﺑﻌﺾ اﻷﺛﺎر ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1

2

 ﺗﺆدي اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ )اﳌﻨﺘﺠﺔ( إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وﻫﺬا ع ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )زراﻋﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت( وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة اﳌﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ
اﻻﻧﺘﺎج.
 ﺗﺆدي اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،واﻷﲝﺎث إﱃ ﲢﺴﲔ اﳌﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة وﳕﻮ اﻻﻧﺘﺎج.
 ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻻﻋﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﻄﺎع إﱃ آﺧﺮ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى رﻓﻊ أرﺑﺎح
اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﻣﻘﺪر ﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﻓﻊ اﻻﻧﺘﺎج.
 ﺗﺆدي اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﻛﺎﻷﻣﻦ ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﳌﻘﺪرة
اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ اﻻﻧﺘﺎج.
 ﺗﺆدي اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﺎج وﲢﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷرﺑﺎح ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎً وﻧﻮﻋﺎً.
 -2أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:
إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﱂ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ،ﻫﺬا اﻻدﺧﺎر ﺳﻴﻮﺟﻪ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
 -1-2اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك :إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ،وﺗﺘﻤﺜﻞ
اﻷﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك إذ وﺟﻬﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻘﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك ،أﻣﺎ اﻵﺛﺎر ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﺘﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة

1

ﺣﺴﲔ ﻋﻮاﺿﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻗﻄﻴﺲ  ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻮاردﻫﺎ ،ﺿﺮاﺋﺐ ،رﺳﻮم ،اﻟﻘﺮوض ،اﻻﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ،اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ،

دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،2013 ،ص ص .359-358

 2ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﻏﺮﻳﺲ ،أﲪﺪ ﻧﺼﲑ ،ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻛﺄداة ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل :واﻗﻊ وأﻓﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ6-5 ،
ﻣﺎي  ،2013ص.03
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اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸﻓﺮاد واﶈﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﲑﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
 -2-2اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮارد أو درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة...إﱁ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺸﻜﻞ
اﳌﺒﺎﺷﺮ وﺑﺪرﺟﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ودرﺟﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺪول أﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل:

1

 إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﲢﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
ﺗﺘﺠﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺬع اﳌﺮاﻓﻖ.
 إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳉﺎرﻳﺔ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ واﳌﺆدﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل ﺗﺆدي إﱃ
زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ ﳛﻔﺰ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
 إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ واﳌﺼﺪرﻳﻦ ﲢﻔﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ وﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
 اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ
ﻗﺪرة أﻛ ﱪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎرات اﻟﱵ ﲤﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وزﻳﺎدﺗﻪ.
 -3أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر:
إن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺆدي إﱃ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر وﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ودرﺟﺔ ﺗﻄﻮرﻩ وﺣﺎﻟﺘﻪ
)ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﺎم ،ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﺎﻗﺺ ،ﻣﺮوﻧﺔ ﺟﻬﺎزﻩ( وﻓﻖ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

2

 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺎم )ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮارد وﻃﺎﻗﺎت ﻋﺎﻃﻠﺔ( ﻓﺈن أﺛﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺘﻀﺨﻢ.
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﲑ اﻟﺘﺎم ﺣﻴﺚ أن اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮى اﳌﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻛﺎﻻﺣﺘﻜﺎرات ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ".
 ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﻣﺮوﻧﺔ اﳉﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﺈن اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮن
ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ دون زﻳﺎدة ﰲ اﻻﻧﺘﺎج.
 1ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﲔ ﺧﻠﻒ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺎم اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺟﺪارا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻋﻤﺎن ،2008 ،ص.144
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص.146
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وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻔﺎق اﳌﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ أو ﺗﻘﺪﱘ اﻋﺎﻧﺎت ،ﺗﺸﺠﻴﻌﺎً ﳍﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،أو ﺗﻘﺪﱘ اﻋﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺼﺪرة ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ،ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﺠﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺎﻧﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﳐﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﳎﺎ ﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺧﺎﺻﺔ
ﳋﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﲪﺎﻳﺔ
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،أو ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺘﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﺘﺘﺪﺧﻞ ﻛﻤﺸﱰي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ
اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ.

1

 -4أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ:
ﺑﻀﻐﻂ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول إﱃ اﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎﻳﻠﻲ:

2

 إن اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﻋﺎﻧﺎت ﻟﻸﻓﺮاد وﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
 أﻣﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰوﻳﺪ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻳﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
ﺑﺪﻓﻊ اﻋﺎﻧﺎت اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ،أو ﺣﺼﻮل ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ.
 إن اﺣﺪاث أﺛﺮ ﰲ ﳕﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﲑ ﳕﻂ اﻻﻧﻔﺎق اﳋﺎص ،ﻓﻴﺰﻳﺪ اﻧﻔﺎق اﻷﻓﺮاد اﻟﺬي ﺗﺰﻳﺪ
دﺧﻮﳍﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﳕﻂ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻛﺈﺣﻼل ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ آﺧﺮى.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن اﺣﺪاث أﺛﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﺛﺎر ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة
اﻟﱵ ﻳﱰﻛﻬﺎ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻴﱪز أﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ واﳌﻌﺠﻞ.
 -1أﺛﺮ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ :ﻳﻌﺘﱪ "ﻛﺎﻫﻦ" أول ﻣﻦ أدﺧﻞ ﻓﻜﺮة اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛﻴﻨﺰ ﻻﺿﻬﺎر أﺛﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﲰﻲ
ﺑـ"ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر" وﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ أي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪد
اﳌﺮات اﻟﱵ ﻳﺰداد ﺎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
 1ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.305

 2ﳏﻤﺪ دوﻳﺪار ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳉﺰء  ،04اﳉﺰاﺋﺮ ،2004 ،ص .15-14
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وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﻜﺮة اﳌﻀﺎﻋﻒ ﳒﺪ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ دﺧﻮل ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
دﺧﻮل ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج )اﻷﺟﺮ ،اﻟﻔﺎﺋﺪة ،اﻟﺮﺑﺢ ،اﻟﺮﻳﻊ( ﺣﻴﺚ ﳜﺼﺺ اﳌﺴﺘﻔﺪون ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﺧﻮل ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻼﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺟﺰء ﻟﻼدﺧﺎر وﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼدﺧﺎر
ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي ﻫﺬا اﳉﺰء اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل دورة اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﳌﺘﻨﺎﻗﺺ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك
اﳌﻮﻟﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ زﻳﺎدة اﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻول ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ.
وﺗﻌﻄﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﳌﻀﺎﻋﻒ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ب:
اﳌﻀﺎﻋﻒ =

1

2

اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك

=M
ﺣﻴﺚ M :اﳌﻀﺎﻋﻒ c ،اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻻﺳﺘﻬﻼك وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ وﻓﻖ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ وﻟﻀﻤﺎن ﳒﺎح آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ
اﳌﻀﺎﻋﻒ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ.
 اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻮازﱐ.
 اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻓﻴﺎﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﺮﺗﻔﻊ.
 ﻣﺮوﻧﺔ ﺟﻬﺎز اﻻﻧﺘﺎج ﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻔﺰ.
وﻣﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻴﻞ ﺣﺪي ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﻻ أن آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ
اﳌﻀﺎﻋﻒ ﺿﻌﻴﻔﺔ راﺟﻊ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ 3،وﺑﺈﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻨﺠﺪ أن
اﻧﻔﺎق  %1ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﳕﻮ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ب  %2,5إﱃ  %3ﰲ ﺣﲔ
ﺿﺨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  %18ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﺘﺴﺠﻞ ﳕﻮ ﻗﺪرﻩ  4،%5,5وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺿﻌﻒ
آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻀﺎﻋﻒ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

 1ﳏﻤﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.81
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص .82
 3ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.82

 4ﺣﻮﺷﲔ ﻛﻤﺎل ،ﺑﻮﺳﺒﻌﲔ ﺗﺴﻌﺪﻳﺖ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻴﻮم
اﻟﺪراﺳﻲ "ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة 05 ،ﻣﺎي  ،2015ص.05
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 -2أﺛﺮ اﻟﻤﻌﺠﻞ :ﻻﻳﻘﺘﺼﺮ أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺎق
وإﳕﺎ ﻫﻨﺎك آﺛﺎر ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﱰﻛﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أي ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻖ
ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻳﱰﺗﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻐﻴﲑ أﻛﱪ ﰲ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﺗﻌﻄﻰ ﺻﻴﻐﺔ
اﳌﻌﺠﻞ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ:

1

∆
اﳌﻌﺠﻞ =
∆
ﻳﻮﺿﺢ اﳌﻌﺠﻞ أﺛﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﺴﺒﺐ واﻟﺘﺎﺑﻊ أي اﳌﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة

اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

2

 1ﳏﻤﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص83
2
- gregory N. Mankiu, Macroéconomie, 5 édition, ouvertures Economiques, 2011, paris,
p383.
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أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻔﻬﻢ:
 ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻧﺎﻗﺶ ذﻟﻚ.
 ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ.
 ﺣﺪد ﻣﺴﺎﳘﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﺣﺪد اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﺒﺎﻳﺔ وإﻧﻔﺎق اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﺣﺪد ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ اﻹﺳﻼم.
 اذﻛﺮ أرﻛﺎن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻧﺎﻗﺶ أﺛﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
 ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
 ﻧﺎﻗﺶ أﺳﺒﺎب اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.
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ﺗﻤﻬﻴﺪ:
إن ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪورﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر إﻳﺮادا ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺘﻌﺘﱪ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮال ﻟﺴﺪ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ وﲢﺖ
ﺿﻐﻂ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺣﺎرﺳﺔ إﱃ دوﻟﺔ ﻣﺘﺪﺧﻠﺔ
وﻣﻨﺘﺠﺔ أدى إﱃ اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺣﺘﻤﻲ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﶈﻮر اﻟﺘﻄﺮق ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺪاﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ:
 ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ وآﺛﺎرﻫﺎ. إﻳﺮادات أﺧﺮى. -ﺗﺒﻮﻳﺐ وﺗﻄﻮر اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
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اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
أوﻻ -ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺪدت ﻣﺼﺎدر وﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻋﺘﱪت أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...اﱁ.
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗﻌﺮف اﻻﻳﺮادات ﻋﻠﻰ أ ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ
اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".

1

 -2ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﳝﻜﻦ إﺑﺮاز ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

2

 -1-2اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺻﻮرة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻮر ﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﳊﺪﻳﺚ.
 -2-2اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :ﲢﺼﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.
 -3-2اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺟﺒﺎرﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ :ﻫﻲ دﺧﻮل ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﱪاً أو ﻫﻴﺌﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذ ﺗﺴﺘﻘﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﺼﻮرة ﺎﺋﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ واﻟﺘﻨﻮع ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺐ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
 -1ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪورﻳﺔ :ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪورﻳﺔ* ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻻﻳﺮادات ﳘﺎ:
 -1-1إﻳﺮادات ﻋﺎدﻳﺔ :وﻫﻲ اﻻﻳﺮادات اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺮر دورﻳﺎ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺮﺳﻮم أﻧﻮاﻋﻬﺎ.

3

 -2-1إﻳﺮادات ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ :ﻣ ﺎ ﻻ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﲣﺼﺺ ﻋﺎدة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻘﺮوض أو اﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي اﳉﺪﻳﺪ.

4

 1ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.115

 2ﻧﻮزاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳍﻴﱵ ،ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺸﺎﱄ ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ،ﻋﻤﺎن،2005 ،
ص.82

*

ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻧﺴﺒﻴﺔ وﻓﻘﺪت ﺑﻌﺾ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻻﲡﺎﻩ إﱃ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻮرداً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً اﺿﺎﻓﺔ أن ﲤﺎﺛﻞ

اﻷﺛﺎر ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻐﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

 3ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻓﻮزي ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،1991 ،ص.84
 4ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.342
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 -2ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺴﻢ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪرﻫﺎ إﱃ:
 -1-2إﻳﺮادات أﺻﻠﻴﺔ :وﻫﻲ ﻣﺎﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دﺧﻞ أﻣﻼﻛﻬﺎ.
 -2-2إﻳﺮادات ﻣﺸﺘﻘﺔ :وﻫﻲ ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﻄﺎع ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻷﻓﺮاد.
 -3ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ :ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻻﻳﺮادات ﳘﺎ:
 -1-3اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ :وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﱪاً اﺳﻨﺎداً إﱃ ﺳﻴﺎد ﺎ وﺗﺸﻤﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﻟﺮﺳﻮم ،اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻘﺮوض اﻻﺟﺒﺎرﻳﺔ.

1

 -2-3اﻹﻳﺮادات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :وﻫﻲ اﻻﻳﺮادات اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺟﺒﺎر وﺗﺸﻤﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﱵ ﲡﻨﻴﻬﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﻼﻛﻬﺎ وﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪوﻣﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺪوﻣﲔ اﳋﺎص
اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ اﻟﺪوﻣﲔ اﻟﻌﻘﺎري ،اﻟﺪوﻣﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﺪوﻣﲔ اﳌﺎﱄ.

2

ﺛﺎﻟﺜﺎ -أﻧﻮاع اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ادراج ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﱂ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺴﻴﻴﻢ ﳏﺪد وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﲔ.
 -1إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﻳﺮادات اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ وﺗﺸﻤﻞ:
 -1-1اﻟﺪوﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم :وﻧﺴﺘﺜﲏ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﺪوﻣﲔ اﻟﻌﺎم* ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺪر ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -2-1اﻟﺪوﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎص :وﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص** واﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮدود ﻣﺎﱄ اﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻔﻌﺎً ﺧﺎص ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﺬﻫﺐ،
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ...3اﱁ ،أي ﲨﻴﻊ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﱵ
ﺗﺪر إﻳﺮادا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﳝﻮل اﳋﺰﻳﻨﺔ.
 1ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،2003 ،ص ص
.86-85

 2ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2007 ،ص ص .82-81
* اﻟﺪوﻣﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺤﲔ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻮن اﻟﺪوﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺪر اﻳﺮاد ﺑﻞ ﲤﺘﻠﻜﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أو دﻋﺎﺋﻴﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﳌﺘﺎﺣﻒ ،اﳌﻮاﻧﺊ ،اﳊﺪاﺋﻖ...اﱁ ،إذ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﺎ ﺎن أو ﺑﺮﺳﻮم ﺿﺌﻴﻠﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.
** اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﻛﻌﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻌﻪ ،أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ أو ﲤﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎدم.
 3ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .94-93
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ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﺪوﻣﲔ اﳋﺎص ﺗﻄﻮراً وازدادت أﳘﻴﺘﻪ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺘﻄﻮر دور اﻟﺪوﻟﺔ وﳝﻜﻦ
ﺣﺼﺮ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪوﻣﲔ اﳋﺎص ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:
 -1-2-1اﻟﺪوﻣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎري :وﺗﻌﺘﱪ أﻗﺪم أﻧﻮاع اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺒﺎﱐ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﳌﺮاﻋﻲ ،اﳌﻨﺎﺟﻢ واﶈﺎﺟﺮ
1

وﻣﺴﺎﻗﻂ اﳌﻴﺎﻩ.

وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻣﲔ اﻟﺰراﻋﻲ واﳌﺒﺎﱐ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪأ ﻳﻔﻘﺪ أﳘﻴﺘﻪ ﻧﻈﺮاً
ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺎ واﲡﺎﻩ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ أن اﻻﺳﺘﻐﻼل
اﳋﺎص ﻟﺬا اﳓﺼﺮت أﳘ ﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﺘﻌﺮف اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻧﻈﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ:

2

 أﺳﺒﺎب ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻀﻐﻂ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ ﲨﻌﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﳓﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺬﻩ
اﻟﻐﺎﻳﺎت.
 ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﳌﻨﻔﺮدة واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
 -2-2-1اﻟﺪوﻣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ :ﻳ ﺸﻤﻞ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺪوﻣﲔ ﰲ
ﲤﻮﻳﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول ﻋﻠﻰ
اﻟﺪوﻣـﲔ اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻣﻦ ﺣﻘـﻮل اﻟﻨﻔـﻂ ﺧﺎﺻﺔ اﳋﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﰊ ،اﳉﺰاﺋﺮ ...اﱁ ،ﻋﻠﻰ اﺣﺘـﻼل ﻗﻄﺎﻋﻲ وﺧﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮع
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﳌﻮرد واﺣﺪ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻔﻬﺎ أﺳﻌﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ،وﻟﻴﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺪوﻣﲔ ﺣﻜﺮاً ﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد ذﻟﻚ ﺷﺮط اﻻﺷﺮاف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
أﻣﺎ اﶈﺎﺟﺮ وﻣﺴﺎﻗﻂ اﳌﻴﺎﻩ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺮي اﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺮي
وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ اﻟﺮﺑﺢ وإﳕﺎ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
 -3-2-1اﻟﺪوﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ :وﺗﻀﻢ اﳌﺮاﻓﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إذ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﲦﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،وﻣﻦ
أﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،اﳌﺎء ،وﻻ ﲤﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ وإﳕﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

3

ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﺈﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﻌﺪات
اﳊﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪى أﻏﺮاﺿﻪ إﱃ أﻏﺮاض اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻤﺸﻮﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
 1ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.347
 2ﻧﻮزاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳍﻴﱵ ،ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺸﺎﱄ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.85
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص.351
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واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﳏﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ﳌﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻳﻊ ﻣﻦ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ اﺿﺎﻓﺔ إﱃ
أﻏﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻛﺎﻻﺣﺘﻜﺎر ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﻛﺎﻟﺪﺧﺎن واﻟﻜﺤﻮل واﻟﻜﱪﻳﺖ.

1

 -4-2-1اﻟﺪوﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪوﻣﲔ اﳌﺎﱄ ﳏﻔﻈﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات
واﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻳﺮاد ﻣﺎﱄ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺮاض اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻدﺧﺎر اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻳﺮادات ﺗﻨﺼﺐ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﻘﺎﻫﺎ ،وﻗﺪ اﺗﺴﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻊ ﺗﺴﺎرع ﺣﺮﻛﺔ
اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲣﻮف اﻟﺪول وﺗﺮددﻫﺎ ﰲ اﻻﺗﺴﺎع ﲡﻨﺒﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ
اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ.

2

 -2اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ :ﰲ اﻃﺎر ﺗﻌﺪد اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳒﺪ أن اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮاً ﳌﺎ ﲡﻨﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻳﺮادات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﻀﻢ:
 -1-2اﻟﺮﺳﻢ :ﻫﻮ " ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﻨﺘﻔﻌﻮن إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ أو أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ذات ﻧﻔﻊ
ﻋﺎم ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻴﻬﻢ" 3،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﳒﺪ رﺳﻢ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،رﺳﻮم اﻟﺴﻴﺎرات ،رﺳﻮم
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري ،رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻨﺸﺮ ،رﺳﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

4

ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﺮﺳﻢ اﻳﺮاد دورﻳﺎ وﻣﻨﺘﻈﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ أي أن أﳘﻴﺘﻪ أﺻﺒﺤﺖ
ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻜﺮة ﳎﺎﻧﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت إذ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ ﻛﻮ ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺴﲑ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ 5،وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻢ أﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ:
 oاﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﻘﺎ ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﺈ ﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻳﺮادا ﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻮرة وﻫﻲ
ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻮاﺋﺢ.
 oاﻟﺼﻔﺔ اﻻﺟﺒﺎرﻳﺔ :ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺟﺒﺎر وﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻛﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺰاﻣﻴﺔ ﲡﱪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺪﻣﺔ ،إذ أن اﻗﺮارﻩ ﺑﻄﻠﺐ
اﳋﺪﻣﺔ ﻳﻌﲏ ﻇﻬﻮر ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺟﺒﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺮاد اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻢ وﻃﺮق ﲢﺼﻴﻠﻪ دون أي اﺗﻔﺎق
 1ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .96-95
 2ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.142
 3ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﻧﺸﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .93

 4ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﺮﺿﻮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2013 ،ص.120

 5ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .353
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ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹﺟﺒﺎر اﳌﻌﻨﻮي ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺟﺒﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 1،إذ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ أﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﺰاﻣﻴﺔ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺟﺒﺎري ،رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ...اﱁ.
 oﺻﻔﺔ اﻟﺪﻓﻊ :وﻳﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳍﻴﺌﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻓﺮض
اﻟﺮﺳﻢ ،إذ ﻳﺘﻢ ﺟﺒﺎﻳﺘﻪ ﺑﺈرادة اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪﻫﺎ دون أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺴﺎوﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد ﺣﻮل ﻣﺒﺪأ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻢ أو
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪارﻩ 2،ﻓﺎﻟﺮﺳﻢ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻔﺮد ﻟﻘﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺄﺧﺬ اﳋﺪﻣﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن
ﻋﻤﻼً ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻛﺘﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻣﺘﻴﺎز ﳝﻨﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ
اﻧﺘﻔﺎﻋﺎً ﺧﺎص ﳝﺘﺎز ﺑﻪ ﻛﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻴﺪ ،رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة وﺑﺮاءة اﻻﺧﱰاع وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ
ﳌﺒﺎﺷﺮة أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻤﻪ أو ﻣﻬﻨﺘﻪ ﻛﺮﺳﻮم اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات
 -2-2اﻟﻀﺮاﺋﺐ :ﺗﻌﺪ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ،واﻟﱵ ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﶈﺎﺿﺮة اﳌﻮاﻟﻴﺔ.

 1ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.85
 2ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.13
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اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻣﺪﺧﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ
أوﻻ -ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻫﻲ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎﱄ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻧﻘ ﺪﻳﺔ اﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﰲ أﻋﺒﺎء اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﺪرا ﻢ دون
ﻧﻔﻊ اﳋﺎص ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ".

1

وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺿﺤﺖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ وأداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺣﺴﺐ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺎ وأداة ﳌﻌﺎﳉﺔ دورات اﻟﺮﻛﻮد واﻟﺘﻀﺨﻢ وﲢﻘﻴﻘﺎً ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 -2ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

2

 oاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺰام ﻧﻘﺪي :أن ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺎل اﳌﻜﻠﻒ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﳊﺪﻳﺚ.
 oاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ :إن ﺻﻔﺔ اﻹﺟﺒﺎر ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ،إذ أن اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﳌﻜﻠﻒ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وﲢﺼﻴﻠﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ وﻋﺎﺋﻬﺎ ،وﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﻔﺮد ﻋﻦ أداﺋﻬﺎ ﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﱪي ﻛﻤﺎ ﳍﺎ ﺻﻔﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال
اﳌﺪﻳﻦ.
 oاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ :ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺮد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ أو دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻨﻬﺎ.
 oاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﻜﻠﻒ :ﻻ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻟﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻞ
ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺮد ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ
وﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ وﻻ ﳛﺪد ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،وإﳕﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ
اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻓﻖ ﻗﺪرا ﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ.

 1ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت( ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2010 ،ص .342

 2رﻧﺎ أدﻳﺐ ﻣﻨﺬر ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ -ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ -أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،2006-2005 ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ:
ﺑﺘﺎرﻳﺦ http: www.dvzidan .com 24/09/2020
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻧﻈﺮ - :ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .95-94
 ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.147 ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.11760
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 oاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ذات أﻫﺪاف :ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻐﺎﻳﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ( ﻟﺘﺘﻌﺪاﻫﺎ ﻏﻠﻰ ﻏﺎﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻠﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻮزان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إﺣﺪى أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأداة ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﺆدﻳﻪ ﻣﻦ دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺪا ﻛﻮ ﺎ ﻣﻮرداً ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻧﻈﺮاً ﳍﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ واﻋﺘﺒﺎرات
ﺗﺸﻜ ﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﺼﻴﻠﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ:
 -1ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة :ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻷﻋﺒﺎء
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣـﻦ أﺟــﻞ ﺗﺪﻋـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻣﺒـﺪأ ﻋــﺪاﻟﺔ اﻟﻀ ـ ـﺮﻳﺒـﺔ ﻓﻠﻘـﺪ أﺧـﺬت ﻧﻈـﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ – ﻧﻈﺎم اﻟﻀـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺨ ــﺼﻲ
واﻟﺬي ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻇﺮوﻓﻪ ،ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﻠﻲ ،ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﳜﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة دون اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.

1

 -2ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻴﻘﻴﻦ :وﺗﻌﲏ أن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺆﻛﺪة وﳏﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻌﺮﻫﺎ ووﻋﺎﺋﻬﺎ وأﺳﻠﻮب وﻣﻮاﻋﻴﺪ
ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.

2

 -3ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ :وﻳﻘﺼﺪ ﺎ أن ﺗﻨﻈﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﰲ أﻧﺴﺐ اﻷوﻗﺎت ﺑﺼﻮرة ﺗﻼﺋﻢ ﻇﺮوف اﳌﻜﻠﻔﲔ
ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻴﻌﺎد اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻌﺴﻒ اﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﱪز ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة وﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎدة اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺮوز ﻗﺎﻋﺪة اﳊﺠﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸرﺑﺎح ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ
وﻳﺴﺮ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ واﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

3

 -4ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ :وﻳُﻘﺼﺪ ﺎ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻟﺘﻀﻤﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﻮرد ،ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﳍﺎ ﻗﺎﻋﺪﺗﲔ ﺗﻜﻤﻴﻠﺘﲔ ﳘﺎ:

4

أ -ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮوﻧﺔ :وﻳُﻘﺼﺪ ﺎ زﻳﺎدة اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة.
ب -ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ :ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺗﻌﲏ ﺿﺮاﺋﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة.
 1ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ،128-125ﺑﺘﺼﺮف.
 2ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻓﻮزي  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.95
 3ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.130
 4ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.97
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ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰﳚﺎً ﻣﻦ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﺪﺧﻞ
واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﺜﺮوة وﻛﻮن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻺﺧﻀﺎع اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺘﻌﺪدة وﺑﲔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
 -1اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺘﻌﺪدة:
 -1-1اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة :ﻧﺎدى ﺎ اﻟﻔﻴﺰوﻗﺮاﻃﻴﻮن وﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﺎﰲ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ 1،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﺎم  1956ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ وﺣﻴﺪة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ
رأس اﳌﺎل واﻹ ﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮدي واﻟﺪﺧﻞ ﻣﺪﻋﻤﲔ ذﻟﻚ ﺑﺒﻌﺾ ﳌﻴﺰات ﻛﻮ ﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻜﻠﻒ اﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻬﻮل
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳉﻴﺎﺑﺔ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﺬة.

2

 -2-1اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة :ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺧﻀﺎع اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻛﺎﻟﺪﺧﻞ ،اﻟﺜﺮوة
واﻻﺳﺘﻬﻼك أي ﺗﻌﺪد اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وأﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻩ ﻏﺰارة ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﳔﻔﺎض
أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﻮل ﻛﻤﺎ أن اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ واﺧﺘﻼف ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﳍﺬﻩ
اﻷﺳﺒﺎب ﳉﺄت أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺘﻌﺪدة إذ ﺗﻔﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو
اﻷﺷﺨﺎص أو رأس اﳌﺎل أو ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺎق.

3

 -2اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :ﻳُﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ،وﺗﺪرج ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪ ﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ﺿﻤﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻬﻲ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول واﻹﻧﻔﺎق،
ﻣﻊ اﳊﺎق ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻀﺮﻳﱯ واﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﳏﺪد
ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ.
 -1-2اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :ﺗﻀﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة أﻧﻮاﻋﺎً ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻔﺎوت ﰲ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
 -1-1-2ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ :وﻫﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺎءا ﳍﺎ وﺗﻌﺘﱪ أﺣﺪ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﰲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
 1ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.186
 2ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.101
 3ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.129
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 -2-1-2ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل :ﲤﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ،ﺣﻴﺚ
ﻳُﻌﺮف رأﲰﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﺪﺧﻞ أو ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ،وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ دورﻳﺘﻬﺎ ﻧﻮﻋﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ:

1

 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ رأﲰﺎل اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ وﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ دورﻳﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ.
 اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأﲰﺎل وﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺠﺪد واﻟﺪورﻳﺔ ﺗﻔﺮض ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ
ﻛﻮ ﺎ ﺗﺼﺎغ ﰲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﻐﺰارة ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﺎت.
 oاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ :وﻫﻲ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ زﻳﺎدة ﲢﺪث ﰲ ﻗﻴﻤﺔ رأﲰﺎل ﻛﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر
اﻷراﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﺣﻒ اﻟﻌﻤ ﺮاﱐ ،أو ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻀﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
ﻛﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻚ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ اﳌﺎﻟﻚ اﳉﺪﻳﺪ ،واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻛﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.

2

 oاﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﺎت :اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳌﻨﺸﺌﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻓﺎة ﺗﻔﺮض ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﺎل إﱃ اﻟﻮرﺛﺔ ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺮض ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰﻛﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺒﲑة اﻹﻳﺮادات وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت
ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻔﲔ.
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 -2-2اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﻔﺮض أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻐﺰارة اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻓﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول.
 -1-2-2اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك :وﺗﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ:
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك :ﺗﻔـﺮض ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺪف ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض
ﻣﺎﻟﻴﺔ )اﳊــﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد( ،أو أﻏ ـﺮاض اﺟﺘـ ــﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻛﺘﺠﻨـ ــﺐ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﻛﺎﻟﺴ ـ ــﺠﺎﺋﺮ( ،أو أﻏ ـ ـﺮاض
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺘﺸﺠﻴﻊ أو اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 4،وﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷوﱃ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳊﺼﻴﻠﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻳﻦ ﺗﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ
 1ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.170
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص.175
 3ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.171
 4ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ،191-185ﺑﺘﺼﺮف.
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واﳋﺪﻣﺎت إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري واﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ إﻳﺮاد ﻛﺒﲑ ﻛﻮن ﻣﻄﺎرﺣﻬﺎ واﺳﻌﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ ﻛﻮ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ،ﻟﺬا ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻ ﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻊ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﺒﻬﺎ اﺳﻢ ﺳﻠﻊ اﻟﺘﻌﻮد ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺬا ﺣﺠﻢ إﻳﺮاد ﺎ وﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار.
أﻣﺎ أﺳﻠﻮب ﲢﺼﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع )اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك( ،ﻓﻴﺘﻢ إﻣﺎ ﰲ آﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻋﻨﺪ ﻋﺒﻮر اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺤﺪود وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﱵ
ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻊ وﳍﺎ ﻋﺪة أﻏﺮاض ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻀﺮاﺋﺐ
اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﲤﺴﻰ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺴﻠﻊ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك :ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻔﺮد وﺗﺘﺨﺬ ﺻﻮرة ﻣﺘﻌﺪدة:
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت ،اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰﻳﺎت ،اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل.

1

وﲤﺘﺎز اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻐﺰارة ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض ﻛﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﺪ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﺸﺠﻴ ﻊ اﻟﺼﺎدرات ،ﻛﻤﺎ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻻﻳﺸﻌﺮ ﺑﻌﺒﺌﻬﺎ ﻧﻈﺮاً ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ،وﻟﻘﻴﺪ ﺑﻠﻐﺖ
ﺿﺮاﺋﺐ اﳌﺒﻴﻌﺎت  %5ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ و.م.أ.
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 -2-2-2اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول :ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺜﺮوة ﻋﻨﺪ ﺗﺪاوﳍﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،إذ ﺗﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋ ﻠﻰ ﺗﺪاول اﻷﻣﻮال وﺗﺘﺨﺬ ﺿﺮﻳﺒﺔ واﻗﻌﺔ ﺗﺪاول اﻷﻣﻮال أﺷﻜﺎﻻً ﻋﺪة ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ وﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت واﻟﺸﻴﻜﺎت وﻓﻖ
ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮاﺑﻊ دﻣﻐﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻣﻎ اﶈﺮر ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎت ،وﺗُﻌﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻣﻐﺔ
واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﺮادات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت
ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺳﻌﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺎل آﺧﺬا ﲟﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﻼﺋﻤﺔ إذ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﺗﺪاول اﻷﻣﻮال.

3

 1ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.194

 2ﻏﺎزي ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻨﻘﺎش ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط ،04ﻋﻤﺎن ،2010 ،ص.161
 3ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.143
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 إن ﺗﻌﺪد اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﻮﻓﺮة ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ اﻟﺮاﺋﺪواﳌﻬﻢ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ...اﱁ.
 ﺗﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﺳﻴﻠﺘﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﺎن ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ دﺧﻞ ورأس اﳌﺎل وﺳﻨﺪرجأﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ):(06اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻤﻌﻴﺎر

ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﻣﺪى ﺛﺒﺎت اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ
ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ

اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ

اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ

ﺿﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﺪاول أي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،دورﻳﺔ وﺗﻮرد ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ
وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﲜﻌﻠﻬﺎ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت اﻟﻨﺴﱯ ﻛﻤﺎ أن وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ
ورودﻫﺎ ﳋﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر

ﺗُﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﺮوﻧﺔ

ﻗﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻦ درﺟﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﻬﺎرة وﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻮن اﳌﻜﻠﻒ ﳎﻬﻮل
واﳌﻜﻠﻔﲔ )وﺟﻮد اﻟﻜﺸﻮف ﺑﺄﲰﺎء واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻺدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻈﺮوف اﳌﻜﻠﻒ(
ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﻮاﺟﺒﺎ ﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﻀﺤﻴﺔ ﳉﺰء ﻋﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺎ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ
ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﳔﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻀﺮﻳﱯ
ﻣﻦ دﺧﻠﻬﻢ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﺨﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ
ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻜﻮن اﳌﻜﻠﻒ ﳎﻬﻮل ﺗﺴﺘﺜﲎ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﳌﻜﻠﻒ ﻓﺘُﻌﺪ
واﺿﺤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﱴ
اﻹﻋﻔﺎءات

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ.
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اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :آﺛﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ
أوﻻ -اﻵﺛﺎر اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ
ﲦﺔ أﺛﺎر ﻣﻬﻤﺔ وﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﺪﺛﻬﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وﺗﺰاﻳﺪ أﳘﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ دور اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎد إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺪف اﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻋﻤﻴﻖ ﰲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻀﺮﻳﱯ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻋﺐء ﺿﺮﻳﱯ ﳑﻜﻦ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﺎر ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺜﲑ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
واﻟﺘﻬﺮب ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﺎر ﳒﺪ:
 -1اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ )ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ(:
 -1-1ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺐء اﳊﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺎ إذ
ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ إذا ﲢﻤﻠﻬﺎ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺣﲔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ إذا ﻣﺎ
ﲤﻜﻦ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﱃ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ 1.ﻓﻨﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻮﺻﻞ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ داﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﱃ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ اﳌﻜﻠﻒ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ إﱃ اﻟﻐﲑ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻜﻠﻒ وﺑﲔ اﳌﻜﻠﻒ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ.

2

 -2-1ﺷﺮوط ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :ﻟﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮﻃﺎن أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺮح اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻘﻮم ﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺒﺎدﻟﺘﻬﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻜﻠﻒ
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﳌﻜﻠﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺪاول( ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘ ﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إذ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺪﺧﻮل ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﲦﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺮط
اﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﻜﻮن رﻓﻊ ﲦﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺔ ﳑﻜﻨﺎ 3.إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل
اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﳌﻜﻠﻒ واﳌ ﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮوف اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض اﻟﱵ ﲢﺪد ﲦﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺔ
وﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض وﻧﻔﻘﺎت اﻹﻧﺘﺎج ودرﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس أ ﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ.

4

 1ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.151
 2ﺟﻬﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.221
 3ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .153

 4ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.237
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إن اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎﻳﻔﻘﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ.
 -3-1أﺷﻜﺎل اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :ﻟﻼﻧﻌﻜﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل أﳘﻬﺎ:
 -1-3-1اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﺒﺴﻴﻂ :وﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ اﳌﻜﻠﻒ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي
ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺎﺋﻴﺔ.
 -2-3-1اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻤﺮﻛﺐ :ﻫﻮ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻀﺮﻳﱯ.

1

 -3-3-1اﻻﻧﻌﻜﺎس إﻟﻰ اﻷﻣﺎم :ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ اﳌﻜﻠﻒ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي
أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أول ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻزدﻫﺎر وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﳌﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﻣﺜﺎل
اﳌﻨﺘﺠ ﺎت واﳋﺪﻣﺎت وﺗﻜﻮن أﺛﺎرﻫﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج.

2

 -4-3-1اﻻﻧﻌﻜﺎس إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ :وﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﱃ اﻟﺸﺨـ ـ ـ ــﺺ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ
وأن ﺗﻌ ﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

3

 -5-3-1اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﺠﺰﺋﻲ :أﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻧﻘﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ إﱃ اﳌﻜﻠﻒ
اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻳﺘﺤﻤﻞ اﳉﺰء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻈﺮوف.
 -6-3-1اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﻜﺎﻣﻞ :وﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ.

4

 -2اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :وﻧﻌﲏ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ
واﳉﺰﺋﻲ ،إذ ﻳﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﻌﺐء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻧﻘﺺ
دﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪﻩ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ اﻧ ﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺪاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺎت
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

5

 1ﺟﻬﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .223 ،222
 2ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.224

 3ﺟﻬﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،210 ،
ص.223
 4ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻬﺎﻧﻴﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة ﺧﻄﻴﺐ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ط ،2007 ،2ص .295
 5ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.154
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 -3اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :ﻫﻮ ﺳﻌﻲ اﳌﻜﻠﻒ إﱃ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﳑﺎ ﳛﺮم ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﺮادات وﻣﻨﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻬﺮب اﻟﺒﻌﺾ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ
ﺗﺆدي ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ إﱃ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺪﳝﺔ أو اﺳﺘﺤﺪاث ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻴﺰدﻳﺪ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻠﻔﲔ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑ ﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﺒﺎء واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻮزﻳﻌﺎً ﻏﲑ
ﻋﺎدل.

1

إن اﻟ ﻮﺟﻪ اﻷﺑﺮز ﻟﻠﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻫﻮ ﺗﺰوﻳﺮ اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻟﺘﻼﻋﺐ ﰲ اﻷرﻗﺎم واﻟﻐﺶ واﺗﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﳊﻴﻞ
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ.
إن أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻌﺪدة وذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷوﺿﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم وﻛﻔﺎءة اﻷﺟﻬﺰة وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻹﺟﺮاءات.

2

وﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ ﳚﺐ :ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻛﻴﺎﻧﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ روح ا ﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﲢﺴﲔ اﻻﺟﺮاءات اﻻدارﻳﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺼﺎر اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ﲢﻘﻴﻘﺎً ﻟﻌﻨﺼﺮ
اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻞ واﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
وﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘ ﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻷﺧﺬ ﲟﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﲢﺴﲔ اﳉﻬﺎز
اﻻداري اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳉﻬﺎز اﻟﻀﺮﻳﱯ ﺑﻨﻈﺎم اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻋﺼﺮي ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ،ﺗﺴﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ.

3

ﳝﺎرس اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ إذ ﳜﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد
ا ﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ
ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد 4،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎً ﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺪول

 1ﺟﻬﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.230
 2ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ،2017-214ﺑﺘﺼﺮف.
 3ﺟﻬﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.231
4

ﻋﺎﻃﻒ وﻟﻴﻢ أﻧﺪراوس ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة »ﺗﻄﻮر اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي « )اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﻹﻧﻔﺎق

اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2010 ،ص.145
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وﻣﻜ ﻮﻧﺎت رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻬﺮب ﲟﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺪول إﱃ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو اﺳﺘﺤﺪاث ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺜﻘﻞ ﻋﺎﻫﻞ اﳌﻜﻠﻒ ﺎ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
اﳌﺘﺴﺮب ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪور ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻓﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺆدي إﱃ ﺮب واﻟﺬي
ﺑﺪورﻩ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ 1.زﻳﺎدة ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺜﺮوة ﰲ ﻳﺪ ﻓﺌﺔ ﳏﺪدة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﺗﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺬا ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻷﺛﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎ دي وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﳓﺎول اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻌﺾ أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﻛﺎﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج
واﻻدﺧﺎر واﻟﺪﺧﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﰒ اﻟﺘﻄﺮق ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ.
 -1أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ:
 -1-1أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ :إن اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﻄﻠﺒﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً
وﻫﺪﻓﺎً اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ إذ ﺗﺘﺨﺬ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺻﻮرة راﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻴﲑ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ .وﳜﺘﻠﻒ أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﻘﺪرة
اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد وأﻋﺒﺎء اﳌﻜﻠﻒ ﺎ ،ﻳﺰداد ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ ،وﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌ ــﻤﺎل ﻓﺤﲔ ﺗﺆدي
اﻟﻀـ ـ ـ ـﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎرﻫﺎ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ،
أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻷﻓﻘﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺼﺎب ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﲝﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻛﺎﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ
دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ )دﺧﻮل ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ( وزﻳﺎد ﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ )دﺧﻮل ﻏﲑ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ( ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ وزﻳﺎد ﺎ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،أو اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳍﺪف
اﳌﻨﺸﻮد ﻛﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻓﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
إن دراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﳌﺎم ﲜﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻛﺠﺰء ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺣﱴ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ أﺛﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﺛﺎر أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ.

 1ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ ،2008 ،ص.145

2

 2اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،أﻧﻮر اﻟﻌﺠﺎرﻣﺔ ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ،ص.272
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إذا ﺧﻀﻊ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺪ ﻟﻌﺐء ﺿﺮﻳﱯ ﻣﺘﺴﺎوي ﺣﺴﺐ
أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺘﻌﺎﻇﻢ أﺛﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ إذا ﻣﺎ اﲡﻬﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻧ ﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ ﻣﺮاﻋﺎة أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة )إﻋﺎﻧﺎت( أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ( ﺑﺎ ﺎن أو ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳﺔ ،أي ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴ ﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺼﻴﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﲟﻌﲎ
ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت
ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻮل.

1

 -2-1أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك :ﺗﺆدي اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟ ﻌﺐء اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻘﻮة
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ،وﻳﺘﺤﺪ د أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك أوﻻً ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﲢﻔﻴﺾ دﺧﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒﺌﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺺ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺸﺨﺼﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
إذ ﻳﻘﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺤﲔ ﻳﱪز ﻫﺬا اﻷﺛﺮ
ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﻟﻀﺮورﻳ ﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ﳑﺎ ﻳﺆدي ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎرﻫﺎ
ﻓﺄﺛﺮﻫﺎ ﻳﱪز ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻣﺮوﻧﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ .أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﶈﺪد اﻟﺜﺎﱐ
ﻷﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﳛﺪﺛﻬﺎ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم زﻳﺎدة
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎص اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻜﻠﻲ 2.ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺣﻴﺚ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﺆدي
إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮا د ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻟﺪى ﻛﻞ ﻓﺌﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب
اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻋﻨﺪ اﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷﻛﱪ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻳﻨﺼﺮف إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر اﻷﻛﱪ
ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﲑة واﻟﻌﻜﺲ ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ

 1ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.272

 2ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ وآﺧﺮون ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ،ص ص .159،160
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ 1.أﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة :ﺗﺆدي
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﳑﺎ ﻳﻌﺮض اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻼﳔﻔﺎض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض اﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻄﻠﺐ ،وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﺘﻮﻗﻒ أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﳏﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض اﳌﺎﱄ )ﻏﺰارة اﳊﺼﻴﻠﺔ( دون أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻧﺼﺮاف اﻷﺛﺮ إﱃ
اﻻدﺧﺎر ،أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
 -3-1أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر :ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺼﺪر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻدﺧﺎر وﻛﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻻ
ﺗﺘﻌﺪى ﻛﻮ ﺎ اﻗﺘﻄﺎﻋﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎً ﻣﻦ دﺧﻮل اﻷﻓﺮاد واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك وادﺧﺎر
وﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺮض
اﻟﺴﻠﻌﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﲑة اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻴﻼً ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﳑﺎ ﺳﺘﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﳍﺎ .وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.
ﻏﲑ أن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻷﺧﺮى ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ 2،وﳜﺘﻠﻒ أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﰲ اﻻدﺧ ـ ـﺎر ﺑﺎﺧﺘـ ـﻼف أﻧـ ـﻮاع اﻟﻀﺮاﺋ ـﺐ :ﻓﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ﺗﺼ ـﻴ ـﺐ ﻣﺼ ـﺎدر اﻻدﺧﺎر ﻛﺎﻟﻀ ـﺮاﺋﺐ ﻋـ ـ ـ ـﻠﻰ رأـﺲ اﳌﺎل
واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﲨﺎﱄ أي اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻔﺌﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ 3،أﻣﺎ
اﻟﻀﺮﻟﺌﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع أﲦﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻔﺾ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻻدﺧﺎر 4.ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻌﺾ اﻷراء إﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﲟﺜﺎﺑﺘﺔ ادﺧﺎر اﺟﺒﺎري
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض ،ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎق ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻزﻣﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳊﺼﻴﻠﺔ أوﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﳉﺎرب ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ 5.وﻛﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول
اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻀﻌﻒ وﺿﺂﻟﺔ اﻻدﺧﺎر ﻧﻈﺮاً ﻻﳔﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ وﻗﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻدﺧﺎر واﳔﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ

 1ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.249
 2ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.270
 3ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .270
 4ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص.145
 5ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.160
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اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻدﺧﺎري وﳏﺪودﻳﺔ ﳏﻔﺰاﺗﺎﻻدﺧﺎر إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻇﺎﻫﺮة اﻻدﺧﺎر اﻟﺴﻠﱯ )اﻻﻛﺘﻨﺎز( ﳑﺎ ﻳﻌﻴﻖ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وﻟﻌﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻌﺪ اﳌﻔﺘﺎح ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻدﺧﺎر وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺘﺠﺔ.

1

 -4-1أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﺗﺘﻌﺪد أﺛﺎر اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إذ ﻳﻨﺼﺮف اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إذ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﺗﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻐﺮض
اﳌﻨﺸﻮد واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﻓﺮوع اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺮﻏﻮب وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎً واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

2

ﲟﺎ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ادﺧﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﺈن ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮف
ﺗﻨﺨﻔﺾ وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻛﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﳌﻮارد اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮن ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﺆدي إل
اﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﳑﺎ
ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ادﺧﺎرات اﻷﻓﺮاد ﻟﺘﺘﺸﻜﻞ اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻔﺮﻏﺔ.

3

أﻣﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﻋﻔﺎء واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ رﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ورﺳﻮم ﲨﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.

4

ﺗﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺠﻴﻠﻬﺎ
إذ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺴﺮﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﺮﻛﺎﺋﺰﻩ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻹﻧﺘﺎج .وﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت دوراً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺮض اﻷﻣﻮال
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻌﺎت ﰲ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﲤﺜﻞ اﺳﺘﻨﺰاﻓﺎً ﻟﺮأس
اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.

5

 1ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .152
 2ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺤﺔ.
 3ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.169
 4ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .152

 5أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﻟﺼﺒﻒ
)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ،2003 ،ص.92
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 -5-1أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج :ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺼﻮرة ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻدﺧﺎر ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺛﺮت
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي ﻟﻼﳔﻔﺎض اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻌﺪم
اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت ،ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻔﺾ اﻻدﺧﺎر اﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ إﱃ اﳔﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 1.إن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻜﻮن ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

2

 ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻔﺮوع واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻺﻋﻔﺎءات
وﻳﺘﺤﻮل ﳕﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﻔﺎة إﱃ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻌﻔﺎة ﻓﻬﻲ أداة
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮاﻓﺰ واﻹﻋﻔﺎءات واﻻﻣﺘﻴﺎزات.
 ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ا ﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﻹﻗﺒﺎل
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳉﺬب رؤووس اﻷﻣﻮال
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺘﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ.
 ﲤﺎرس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أﺛﺎر ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳊﺎﻓﺰة ﻓﻼ ﺗﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﺐء ﺑﻞ ﺣﺎﻓﺰ
ﺗﺸﺠﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻞ.
أﻣﺎ اﻷﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻬﻲ ﻛﻮن ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ إﺿﻌﺎف ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج ﻟﺪى
اﻷﻓﺮاد.

3

ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﺟﺰﺋﻴﺎً أو ﻛﻠﻴﺎً
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ ارﺗﻔﺎع ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﰲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺐء
اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻛﻔﻲ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ،
ﳑﺎ ﳚﱪ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ أرﺑﺎﺣﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳑﺎ ﺳﻴﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﻧﻘﺺ
اﻹﻧﺘﺎج.

 1ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار دﺟﻠﺔ ،ﻋﻤﺎن ،2011 ،ص.162
 4ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .170،171
 3ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .143
73

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺘﻮﻗﻒ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ذات
اﻟﻄﻠﺐ ﻗﻠﻴﻞ اﳌﺮوﻧﺔ ﻛﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺒﲑاً ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺴﻠﻊ
واﺳﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺈن اﳌﻨﺘﺞ وﺣﺪﻩ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

1

 -6-1أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ :ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻﲨﺎﱄ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻜﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻓﺘﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أداة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات
اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﳒﺪ :ﻣﻨﺢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ،اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

2

 -7-1أﺛﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي :ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ذات أﺛﺮ اﻧﻜﻤﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻴﺎر اﻟﺘﺪاول اﻟﻨﻘﺪي إذ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮاء ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ أو اﻟﻜﺴﺎد
وﻟﻜﻦ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻞ ﺑﺘﺘﺒﻊ أﺛﺎرﻫﺎ ﰲ اﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺳﻨﺤﺎول ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﰲ ﺣﺎﻟﱵ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻜﻤﺎش وﻓﻖ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 -1-7-1دور اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ :ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮوﺿﺔ ،ﳑﺎ أوﺟ ــﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﲣﺎذ
اﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﳌـ ـ ـ ـﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﻘﺎض ﺗﻴﺎر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة 3،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺪد
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ ﻓﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة )ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺜﻼ( ﺳﺘﺆدي إﱃ
اﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﻘﻮﻣﻲ )اﻟﻄﻠﺐ( وإﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج أي ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ 4،وﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
وﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .أﻣﺎ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﻫﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ واﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺘﺞ .إن اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
 1اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،أﻧﻮر اﻟﻌﺠﺎرﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .134
 2ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .154
 3ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ،ص .154
 4ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.145
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ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق 1.ﲝﻴﺚ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ
أﺛﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﳊﺼﻴﻠﺘﻬﺎ.

2

 -2-7-1دور اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش :ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش وﻓﻖ اﺟﺮاءات ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﳊﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق وﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺪف رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺎم أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﺪف إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮة اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ،وﺗﺘﺠﺴﺪ أﻫﻢ
اﻟﻄﺮق ﰲ زﻳﺎدة ﻣﺸﱰﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت )زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم( ،وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد
ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد* أﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي
إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻹﻧﺘﺎج 3 ،ﻟﻴﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺎم.
 -2أﻫﺪاف اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ:
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﺛﺎر ﳒﺪ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺪأ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳊﻴﺎدﻳﺔ إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ
أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻫﺪاف
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﺬا أﻫﺪاف ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1-2أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أداة ﺗﺄﺛﲑ ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﲑ اﳌﺸﻮب ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ أو اﻻﻧﻜﻤﺎش ،إذ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺘﻬﺎ
واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻠﻌﻲ 4،ﻛﻤﺎ ﺪف إﱃ:
 ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬ ي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ أﻳﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﺘﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ أو رﻓﻊ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﻓﱰة اﻻزدﻫﺎر ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻜﺒﺢ
اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻊ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل واﻻدﺧﺎر ﻛﺪاﻓﻊ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج.

5

 1ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.163
 2ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ وآﺧﺮون ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.163
* ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺴﺎد :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
3

ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،

 ،2002ص.50
 4ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .135
 5ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻬﺎﻧﻴﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.207
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 اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ وﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك وذﻟﻚ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﻓﺮض ﳕﻂ
اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻣﻌﲔ.
 ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰن اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﳓﻮ اﻟﻔﺮوع واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء
ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ أو ﺑﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
 اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻮ ﺎ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ
أو ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻛﱪ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﳕﻂ اﻻﻗ ﺘﻄﺎع اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺘﻮﻃﻦ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ
ﺳﻮاء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺟﻬﻮﻳﺎ أو ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،و ﺬا ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﺣﺪى
ﻣﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

1

 ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻋﻔﺎء اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ
اﻷﻣﻮال اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

2

 -2-2أﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺜﺮوات ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل
اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺪور اﳌﺼﺤﺢ ﻟﻼﺧﺘﻼﻻت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.

3

 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﰲ اﻟﺪول.
 ﻣﻌﺎﳉﺔ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻔﺎء رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻔﱰة ﳏﺪودة وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ
ﻣﻌﺎﳉﺔ أزﻣﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻳﻦ ﰎ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻓﺮﺿﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﲑ اﳌﺸﻐﻮﻟﺔ.
 ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻷﻓﺮاد ﻛﺎﳊﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻬﻼك ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ...اﱁ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﻠﻊ اﻷﺧﺮى ،وﻫﻜﺬا اﻋﺘﱪت
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﰲ اﳊﻘﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 1ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2011 ،ص.211
 2ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.136
 3ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.136
 4ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.117
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 -3-2اﻷﻫﺪاف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أداة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﻤﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺰاﻳﺎ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ
أﺗﻌﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎً ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻘﺮوﺋﻴﺔ واﺛﺮاء ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﻔﻦ وﲪﺎﻳﺔ ﳍﺎ ،اﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻔﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳍﺪر اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﳊﻀﺎرﻳﺔ
ودﻓﻌﻬﻢ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر واﻻﺑﺪاع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻴﺎﻩ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ ،اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪة.

1

اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :إﻳﺮادات أﺧﺮى
أوﻻ -دواﻓﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ
 -1دواﻓﻊ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﺒﻞ ﺗﺄﻣﲔ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ إﱃ اﻹﻳﺮادات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻮرداً ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
واﻻﻧﺘﻈﺎم وﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎدة إﱃ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ:
 اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو وﺻﻮل اﻹﻳﺮادات )اﻟﻀﺮاﺋﺐ( إﱃ اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ وﻓﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻳﱰﺟﻢ
ﺑﺘﺪﻫﻮر اﻟﻨﺸﺎط ا ﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳔﻔﺎض اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ،أو ﻋﺪم اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻓﺮض اﳌﺰﻳﺪ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ردود ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻜﻠﻔﲔ.

2

 ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

3

ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻘﺮض ﺗﻄﻮر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎ ﱄ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﰲ أﺿﻴﻖ اﳊﺪود وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﻣﺼﺪر ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﳕﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺧﺬ اﻟﻘﺮض ﻣﻨﺤﲎ آﺧﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﲡﺎرب اﻟﺪول
اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ أن اﻟﻘﺮض ﻳﻮزع اﻟﻌﺐء ﺑﲔ اﳉﻴﻞ اﳊﺎﺿﺮ واﻷﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً
ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -2أﻧﻮاع اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﺗﺘﻌﺪد وﺗﺘﻨﻮع اﻟﻘﺮوض ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﻨﺠﺪ:

 1ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.117
 2ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .238 ،237
 3ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.163
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 -1-2ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ:
 -1-1-2ﻗﺮوض إﺟﺒﺎرﻳﺔ :وﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳊﺮوب أو ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي أو ﻋﻨﺪ ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻳﻦ ﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﳍﻢ ﺑﺴﺪادﻫﺎ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.

1

ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮض اﻻﺟﺒﺎري وﺳﻄﺎً ﺑﲔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎدي ﻓﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﺻﻔﺔ اﻻﺳﱰداد واﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺻﻔﺔ اﻻﻟﺰام ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻻﺟﺒﺎر إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻔﺮض رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة
ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳋﺎص ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺪﺧﺮات إﱃ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻜﻤﻦ ﳒﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻧﺘﺴﺎب اﳍﻴﺌﺎت اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓﲑ ،اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺆﳑﺔ ،ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(...اﱁ.

2

 -2-1-2اﻟﻘﺮوض اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ :ﻳﺘﻢ وﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﺗﺮاﺿﻲ أﻳﻦ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪارﻩ وﺷﺮوط اﻻﻛﺘﺌﺎب وﻣﻮﻋﺪ
ﺳﺪادﻩ دون إﺧﻀﺎع ﻟﻺﻛﺮاﻩ وﳒﺎح ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد واﻟﺜﻘﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻷﻓﺮاد.
 -2-2ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ :ﺗﻀﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﳘﺎ:
 -1-2-2ﻗﺮض داﺧﻠﻲ :ﻫﻲ ﻗﺮوض ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 3،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ
ﲝﺮﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺮوط اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮض ﶈﺎوﻟﺔ إﻏﺮاء اﳌﻜﺘﺘﺒﲔ،

4

وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﲔ اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲟﺪى اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﰲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن
اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

5

 -2-2-2اﻟﻘﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ :ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﺪﺧﺮات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻔﺠﻮة
اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 6،أﻳﻦ ﺗﻌﺠﺰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﻨﻈﻮرة وﻏﲑ اﳌﻨﻈﻮرة ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﻟﻴﻈﻬﺮ
 1ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.168
 2ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻓﻮزي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.312
 3ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .164
 4ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.243
 5ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.244
 6ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .342
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اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ،وﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻘﱰﺿﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻠﻤﻘﱰﺿﲔ ﻓﻴﻤﺎ
ﳜﺺ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ،وﲢﺼﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف أو ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.
 -3-2ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﻋﺪ اﻟﺴﺪاد :ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺳﺪادﻫﺎ إﱃ
 -1-3-2ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ :وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ أو اﻟﻌﺎﺋﻢ ،وﻫﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﺼﺪر اﻟﺪوﻟﺔ أذوﻧﺎت
اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ * أو ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،إذ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أو اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻮازﻧﺎ ﺎ اﻟﺮاﺟﻊ
إﱃ ﺗﺄﺧﺮ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات ﻣﻊ اﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت )اﻟﻔﺠﻮة اﳌﺆﻗﺘﺔ( ﻣﻊ ﻓﺎﺋﺪة
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ،ﺣﱴ ﻻ ﲢﻤﻞ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋﺒﺎء ﻛﺒﲑة.

1

 -2-3-2ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ :وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﳌﺜﺒﺖ وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺘﺴﺪﻳﺪ ،ﳛﺪد أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء،
وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻘﺮض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ إﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ،أﻳﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﳊﺎﻣﻞ
اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﱰة اﻟﺴﺪاد.

2

 -3-3-2ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ :ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻋﺠﺰ
ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﺟﻮﻫﺮي( ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﻮﲰﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻪ ﺧﻼ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺘﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ أذوﻧﺎت اﳋﺰﻳﻨﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻫﻲ ﺳﻨﺪات ﺑﻌﻴﺪة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ
ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺂﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺼﺨﻢ اﻟﻨﻘﺪي.

3

 -4-2ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻳﺮاد :وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ:
 -1-4-2اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺜﻤﺮة :ﻫﻮ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻳﺄﰐ ﺑﺈﻳﺮاد وﻳُﺴﺪد أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻹﻳﺮاد.

4

* اﻟﻔﺮق ﺑﲔ أذوﻧﺎت اﳋ ﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻛﻮن أذوﻧﺎت اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔا اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﱵ ﺻﺪرت ﻓﻴﻬﺎ.
 1ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .247
 2ﻧﻮزاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳍﻴﱵ ،ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺸﺎﱄ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.124
 3ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.171
 4ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻓﻮزي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .314
79

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
 -2-4-2اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﻴﻤﺔ :ﻫﻲ دﻳﻮن ﻋﺪﳝﺔ اﻹﻳﺮاد ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪ ﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳊﺮوب أو ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

1

ﻟﻘــﺪ أﺻــﺒﺤﺖ اﻟﻘــﺮوض ﰲ وﻗﺘﻨــﺎ اﻟـﺮاﻫﻦ ﻣﺼــﺪراً ﻣﺎﻟﻴـﺎً ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﻌــﺪ دورﻫــﺎ
ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺼﺪر ﻏﲑ ﻋﺎدي ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺣﱴ ﲢﻘﻖ اﻟﻘﺮوض ﻗﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﳚﺐ أن ﺪف إﱃ:

2

 اﻣﺘﺼــﺎص اﻟﻘــﻮة اﻟﺸ ـﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺰاﺋــﺪة وذﻟــﻚ ــﺪف ﺿــﻐﻂ اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻜﻠــﻲ وﳏﺎرﺑــﺔ اﻟﺘﻀــﺨﻢ ﻓﺘﻤﻴــﻞ اﻷﺳــﻌﺎر إﱃ
اﻟﺜﺒﺎت.
 اﻟﻘ ﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ وإﻋــﺎدة ﺗﻮزﻳ ــﻊ اﻟــﺪﺧﻮل واﻟﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى دﺧ ــﻮل اﻟﻄﺒﻘــﺎت اﳌــﺪودة وﲢﻘﻴــﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻸﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ.
 ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘـﻮازن اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻣــﻦ ﺧــﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ اﻟﺼــﺤﻴﺢ ﳍــﺬﻩ اﳌﺒــﺎﻟﻎ ﺑﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟــﱵ ﺗﺼــﺎﻫﻢ
ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس ﻣﺎﱄ وﻃﲏ ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﺎر واﺳﻌﺔ وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﳋﺎص ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
واﻻدﺧﺎر وﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺐء اﳌﺎﱄ ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﺛﺮ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 -1أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻدﺧﺎر :ﲤﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ وأﻣﻨﺎ
وأﻗﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺪات اﳋﺎﺻﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ اﳌﻴﻞ ﻟﻼدﺧﺎر واﳔﻔﺎض اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
ﻓﺎﻷﻓﺮاد ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﺮا ﻢ اﳌﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺰاﻳﺎ
واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﺮﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﻬﻼك 3.إﻻ أن إﺻﺪار اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ

 1ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻮازﻧﺔ ،ﺿﺮاﺋﺐ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،2005 ،ص.70
 2ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.246
 3ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.309
80

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻦ اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﰲ أوﻗﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ إذ ﺷﻌﺮ اﻷﻓﺮاد أن اﻛﺘﺘﺎ ﻢ ﰲ اﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻓﻴﺘﺠﻬﻮن ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ.

1

 -2أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﻳﱪز أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع أو ﻓﺮغ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﲔ 2.إذ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ
ﻣﻦ دﻓﻊ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ وﺗﺴﺪﻳﺪ ﻷﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳔﻔﺎض اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﻣﻦ ﰒ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺮأس
اﳌﺎل وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳚﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﺬب وإﻏﺮاء اﻷﻓﺮاد ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﰲ ﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ،ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻟﻘﺮض إذ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺳﻮاء ﻧﻔﻘﺎت
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أو ﻧﻔﻘﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻘﻮﻣﻲ ورﻓﻊ اﳌﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

3

ﻓﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﺎر ﲡﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج وإن ﺗﻮﻗﻒ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ وأﺳﻠﻮب إﻧﻔﺎق ﺣﺼﻴﻠﺔ
اﻟﻘﺮض ﻓﺈن ﻣﻮﻟﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮض ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻻ ﺗﺪر إﻳﺮاد وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل ﻓﻼ ﺗﻔﻴﺪ ﺳﻮى ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺤﲔ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﳌﺎل وزﻳﺎدة اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺮع ﰲ ﻣﻌﺪل ﺗﺪﻓﻖ رأس اﳌﺎل ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻻﳚﺎب ﰲ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

4

 -3أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ :إن ﻣﺼﺪر أﻣﻮال اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﳎﺎﻻت اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻠﻌﺐ
دوراً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل وﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮات ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ 5،وﻳﺮﺗﻜﺰ
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ إﻧﻔﺎق اﻟﻘﺮض وأﺛﺮ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 -4أﺛﺮ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ :ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض زﻳﺎدة ﰲ دﺧﻞ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق دون ﻧﻘﺺ ﰲ دﺧﻮل أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﺪات ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل
اﶈﺪود ة ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻗﻼل ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت اﻟﺪﺧﻮل ،أﻣﺎ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻘﺮض زﻳﺎدة اﻟﻘﻮﻣﻲ
 1ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.378
 2ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .206
 3ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.263
4ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .255
 5ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.207
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اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ دون زﻳﺎدة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻓﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ "" اﻟﺘﻀﺨﻢ" وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻏﲑ
ﺻﺎﱀ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﶈﺪودة اﻟﺪﺧﻞ أي ﻳﻔﻘﺪون ﻣﻦ ﻗﻮ ﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.

1

 -5أﺛﺮ دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ :ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﺴﻨﺪات
اﻟﻘﺮوض وﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮض ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﻜﺘﺘﺒﻮن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود وﺻﻐﺎر اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ
وﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ﲤﻮل ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻧﻘﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ إﱃ ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﶈﺪودة وﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﳝﻴﻞ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪة اﻟﺘﻔﺎوت وﲢﻘﻴﻖ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﳛﺪث اﻟﻌﻜﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض ﲤﻮل ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲢﻤﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﶈﺪودة ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﺐء وﳝﻴﻞ أﺛﺮ اﻟﻘﺮوض ﰲ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

2

ﺛﺎﻟﺜﺎ -اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ،اﻻﻋﺎﻧﺎت واﻟﻬﺒﺎت ،اﻹﺗﺎوات واﻟﻴﻨﺎﺻﻴﺐ اﻟﻌﺎم
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳉﺰﺋﻴﺔ واﻻﻋﺎﻧﺎت واﳍﺒﺎت واﻻﺗﺎوات واﻟﻴﻨﺎﺻﻴﺐ اﻟﻌﺎم إﻳﺮادات ﺧﺎﺻﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪورﻳﺔ واﻻﻧﺘﻈﺎم ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
 -1اﻟﻐﺮاﻣﺎت :ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺮدع وﻟﻴﺲ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻏﺮاﻣﺎت ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻨﻈﺎم اﳌﺮور...اﱁ.
وﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻺﻳﺮادات ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺛﺒﺎ ﺎ وﻗﻠﺔ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺎ وﻋﺪم
اﻧﺘﻈﺎم إﺑﺮادا ﺎ.

3

 -2اﻻﻋﺎﻧﺎت :ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺮوط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺎﻧﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺎ ﻢ
ﻣﺎﻟﻴﺎً ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﲣﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺰاوﻳﺔ ،إذ ﳒﺪ اﻋﺎﻧﺎت ﻣﺸﺮوﻃﺔ وأﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
اﻋﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﺮﺿﺔ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ واﻋﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ

 1ﺑﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺘﻠﻢ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أدواﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻀﺔ اﻟﺸﺮق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1995 ،ص.285
 2ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .379
 3ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص  ،356-365ﺑﺘﺼﺮف.
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اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ 1،ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔا ﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﳊﻠﻴﻔﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ
ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

2

 -3اﻟﻬﺒﺎت :ﻓﻬﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﱵ ﺗﺆول ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻮارث ﳍﺎ أو ﺗﺪﻓﻊ اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻓﺮاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﺮوب أو اﻟﻜﻮارث وﺗﻌﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺎﻧﺎت واﳍﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻺﻳﺮادات
ودورﻫﺎ اﶈﺪود ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻞ دورﻫﺎ ﰲ ﻓﱰات اﻷزﻣﺎت اﻟﻜﱪى ﻛﺎﳊﺮوب واﻟﻜﻮارث
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
 -4اﻹﺗﺎوات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﺎوات ﰲ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﻳﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﺎري ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﺷﺨﺎص ﲢﺴﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺘﺠﱪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ دﻓﻊ إﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺴﻨﺎت اﻟﱵ ﻃﺮأت
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات دون ﳎﻬﻮد ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺎر.

3

 -5اﻟﻴﻨﺎﺻﻴﺐ اﻟﻌﺎم :ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻏﲑ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ :أﺳﱰاﻟﻴﺎ،
أﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻗﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ أﻳﻦ ﳝﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد دون إﻛﺮاﻩ أو إﺟﺒﺎر ﻟﻼﺷﱰاك ﰲ اﳌﺮاﻫﻨﺎت
وأﻟﻌﺎب اﻟﻴﻨﺎﺻﻴﺐ.

4

 1ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص .165 ،164
 2ﻧﻮزاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳍﻴﲏ ،ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﻨﺸﺎﱄ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.87

 3أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ ﻋﻼم ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2012 ،ص.87
 4ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.123

83

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺗﺒﻮﻳﺐ وﺗﻄﻮر اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
أوﻻ -ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺣﺪدت اﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺴﺐ اﳌﺸﺮع ﰲ اﳌﺎدة  11ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن  17-84اﳌﺆرخ
ﰲ  07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  1984ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 اﻹﻳﺮادات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ وﻛﺬا ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت.
 ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎء اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆداة واﻷﺗﺎوي.
 اﻷﻣﻮال اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺎت واﳍﺪاﻳﺎ واﳍﺒﺎت.
 اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﺮأﲰﺎل ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬا اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﱰﺗﺒﺔ
ﻋﻨﻬﺎ.
 ﳐﺘﻠﻒ ﺣﻮاﺻﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.
 ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻳﺎً.
 اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﺴﻴﲑ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﻨﺪﻫﺎ ﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪول "أ" اﳌﻠﺤﻖ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺮد ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﻘﺴﻢ اﻹﻳﺮادات إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ:
 -1اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ :وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:

1

 -1-1اﻹﻳﺮادات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ) اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة ،ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ ،اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة،
اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ( .
 -2-1اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻘﺎرﻳﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﻮاﺻﻞ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻛﺬا اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.
 -3-1اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮوض واﻻﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي.

 1ﺳﺎﻳﺢ ﺟﺒﻮر ﻋﻠﻲ ،ﻋﺰوز ﻋﻠﻲ ،ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ا ﻠﺪ ،14
اﻟﻌﺪد  ،19ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ،2018 ،ص.255
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 -2اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ :ﻓﻀﻞ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺧﺎص ﺑﻪ وﻫﻲ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺎ
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻃﻦ
اﻷرض اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 1،وﺗﺘﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ:

2

 رﺳﻢ ﻣﺴﺎﺣﻲ ﺳﻨﻮي.
 اﺗﺎوة ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻮارد اﶈﺮوﻗﺎت.
 رﺳﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ.
 ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
 اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
 اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻏﲑ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
أدى ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻮع ﳎﺎﻻت ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ إﱃ اﺗﺴﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر إﻳﺮادا ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ أي ﲢﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ
أدى إﱃ اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺣﺘﻢ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻔﱰة  2010-2000ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮراً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻴﺒﻠﻎ  27،4دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ
 2000ﻟﻴﺒﻠﻎ ذروﺗﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2008ﺑﺘﺠﺎوزﻩ ﺳﻌﺮ  145دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ أي اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻄﺮدة
ﻟﻺﻳﺮادات ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ،أﻣﺎ ﻓﱰة  2019-2010ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺰاﻳﺪ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻜﻦ
ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺧﺎﺻﺔ  2014ﺻﺪﻣﺎت ﺑﱰوﻟﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻟﺘﱰاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات
ﻧﺘﻴﺠﺔ ووﺻﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴﻞ  55دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  3،2015ﻟﻴﺒﻠﻎ ﰲ ﺳﻨﺔ  2019إﱃ
ﺣﻮاﱄ  40دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ وﺳﻨﺤﺎول اﺑﺮاز ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﱰة  2019-2010ﰲ
اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺘﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
 1ﻋﺼﻤﺎﱐ ﳐﺘﺎر ،دور اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﺪ ام ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺳﻄﻴﻒ ،2014-2013 ،ص.120
 2ﺑﺸﲑ ﻳﻠﺲ ﺷﺎوش ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،2013 ،ص.56
3

ﻋﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ،ﻋﻼم ﻋﺜﻤﺎن ،أﺛﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة ،2011-2000

ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ "ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة 05 ،ﻣﺎي
 ،2015ص.17
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(07ﺗﻄﻮر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة 2019-2010
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

3074644

3489810

3804030

3895315

3927748

4552542

5011581

6047885

6389469

6586500

اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ

1501700

1529400

1519040

1615900

1577730

1722940

1682550

2126987

2349694

2518488

اﳌﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ

1572944

1960410

2284990

2279415

2350018

2829602

3329081

3920898

4039775

4068012

اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ

64390

78910

77876

83700

75984

247481

177221

270830

188514

195702

اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ

1297944

1527093

1908576

2031019

2091456

2354648

2482208

2630003

2711762

2836414

اﻹﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

210527

354387

298477

164675

182456

227412

669569

1020030

1139454

1035873

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮارد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

51,15

56,17

60

58,5

60

62

66,42

64,83

63,22

61,17

ﻧﺴﺒﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮارد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ

48,84

43,82

40

41,5

40

38

33,6

35,58

36,78

38,83

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت:
Ministère des finances, Direction Générale de Prévision et Politique, Situation Résumée
(des Opérations du Trésor « SROT » 2000-2019, sur le site : www.dgpp-mf.gov.dz,
consulté le : 15/12/2020).

ﻣﺎﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ أ ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2000ﺗﺰاﻣﻨﺎً وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻﻼح
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) (2014-2000ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻋﺮف ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﺄدى إﱃ ﳕﻮ اﻹﻳﺮادات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ
وارﺗﻔﺎع اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻳﻔﻮق  %55,58ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﱃ واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2014أﻳﻦ ﻋﺮﻓﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أزﻣﺔ واﳔﻔﺎض ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ
ﻣﻦ  109,55دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  2013إﱃ  100,71ﺳﻨﺔ  2014ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﻣﺎدون  50دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ  1،2015ﳑﺎ اﳒﺮ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض ﰲ إﻳﺮادات اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ إﻳﺮادات
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ  %38,33ﻟﺴﻨﺔ  ،2019وﻋﻠﻴﻪ ﳒﺪ أن اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮرد رﺋﻴﺴﻴﺎً
ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻟﺘﺒﻘﻰ أﻫﺪاف اﻻﺻﻼح اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﺣﻼل اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﳏﻞ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ.

 1ﺳﺎﻳﺢ ﺟﺒﻮر ﻋﻠﻲ ،ﻋﺰوز ﻋﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.257
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اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 اﺷﺮح اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
 وﺿﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
 ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﱪزا اﻻﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
 ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺿﻊ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ واﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
 ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺄداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺴﺘﻌﲔ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻜﺴﺎد واﻟﺘﻀﺨﻢ
وﺿﺢ ذﻟﻚ.
 ﻧﺎﻗﺶ أﺛﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ.
 ﻧﺎﻗﺶ أﺛﺮ اﻻﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
 ﻋﺮف اﻟﺪوﻣﲔ اﳋﺎص ﺗﻄﻮرا وازدادت أﳘﻴﺘﻪ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻼﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﺪد اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪوﻣﲔ
اﳋﺎص.
 ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺎز ﺑﻐﺰارة اﳊﺼﻴﻠﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻌﺪاﻟﺔ،
ﺣﺪد أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮح اﳌﺨﺘﺼﺮ.


ﺗﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷ ﺮة وﺳﻴﻠﺘﺎن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﺎن ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﺮوة ،اﺷﺮح أﻫﻢ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ وﻋﻴﻮ ﺎ ﻣﻦ

ﺧﻼل ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
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المحور الرابع :الموازنة العامة
تمهيد:
تعد املوازنة العامة أداة من أدوات السياسة االقتصادية ملا توفره من معلومات تتعلق باالختيارات بني
البدائل املختلفة وبأثر السياسات احلكومية على استخدام املوارد ،كما متنح للحكومات دوراً كبرياً لضمان
تنفيذ السياسة االقتصادية واستقرارها باعتبارها تعكس وتشكل احلياة االقتصادية ،وسنحاول يف هذا احملور
التطرق إىل:
 مدخل للموازنة العامة. دورة املوازنة وأنواعها. -العجز املوازين وطرق معاجلته.
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المحور الرابع :الموازنة العامة
المحاضرة األولى :مدخل للموازنة العامة
أوال -مفهوم الموازنة العامة وفق التشريع الحكومي والفكر المالي
لقد تعددت التعاريف وتفاوتت من حيث درجة مشوليتها وتكاملها فركز البعض على عنصر الزمن أو
الناحية القانونية والبعض على حمتوياهتا األساسية والبعض األخر على جوهر عملية املوازنة كوهنا وزن منافع
وتكاليف االستعماالت البديلة لألرصدة ،وسوف نورد بعض التعاريف املتعددة للموازنة العامة حسب
التشريعات لبعض الدول مث تعاريف من حيث مؤلفات الفكر املايل منها:
 -1تعاريف الموازنة العامة :ميكن إدار التعاريف كمايل :
 -1-1تعريف التشريع الفرنسي :تعرف املوازنة على أهنا " القانون املايل السنوي الذي يقدر وجييز لكل سنة
ميالدية جمموع إيرادات الدولة وأعبائها".

1

 -2-1تعريف التشريع األمريكي :ه " صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداهتا مبوجب القوانني
املعمول هبا عند التقدمي واقرتاح اجلباية املبسوطة فيها".

2

 -3-1تعريف التشريع المصري :املوازنة ه " الربنامج املايل للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف
حمددة وذلك يف إطار اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة".

3

 -4-1تعريف التشريع الجزائري " :ه الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة
بالتسيري واالستثمار ومنها نفقات التجهيز العموم والنفقات برأمسال وترخص هبا".

4

 -5-1تعريف الموازنة انطالقاً من تعريف المفكرين أو المنظمات الدولية :هنا فنجد أن دليل احملاسبة
احلكومية الصادر عن الندوة االقليمية هليئة األمم املتحدة فقد عرف املوازنة العامة" :ه عملية سنوية ترتكز
على التخطيط والتنسيق ورقابة استعمال األموال لتحقيق األغراض املطلوبة بكفاءة ،فه أساس عملية اختاذ
القرار بطريقة ميكن أن يقوم هبا املوففون الرمسيون على تختلف املستويات االدارية بالتخطيط والتنفيذ لعمليات

 1حممد خالد املهاني  ،خالد شحادة اخلطيب ،مرجع سابق ،ص.53
 2سامل حممد الشوابكة ،مرجع سابق ،ص.422

 3لعمارة مجال ،أساسيات الموازنة العامة للدولة ،المفاهيم والقواعد والمراحل واالتجاهات الحديثة ،دار الفجر ،القاهرة ،4002 ،ص.20
 4حياة بن امساعيل ،تطوير إيرادات الموازنة العامة للدولة ،دراسة نظرية ،مطابع الدار اهلندسية ،القاهرة ،4002 ،ص.8
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المحور الرابع :الموازنة العامة
الربامج بطريقة تخططة للحصول على أفضل النتائج من خالل التوزيع واالستخدام األكثر فعالية للموارد
املتاحة".

1

 -6-1تعريف  " :44ه وثيقة تقدر نفقات الدولة وإيراداهتا خالل سنة مدنية".

2

من خالل تعريف املوازنة العامة من منظور التشريعات احلكومية جندها متقاربة باعتبار املوازنة وثيقة أو
برنامج يضم اإليرادات والنفقات ،أما من حيث التعريف ضمن الفكر املايل فه تعبري مايل لربنامج العمل
احلكوم املعتمد الذي تنوي احلكومة تنفيذه للسنة املقبلة حتقيقاً ألهداف اجملتمع.
 -2خصائص الموازنة العامة :من التعاريف السابقة ميكن إعطاء اخلصائص التالية للموازنة العامة:
 تعد تعبري مايل لربنامج احلكومة وهو انعكاس لدور الدولة االقتصادي واالجتماع يف حياة الفرد.
 يعد برنامج عمل لسنة املقبلة باعتبارها الفرتة األكثر مالئمة لتقلص احتماالت اخلطأ يف تقدير اإليرادات
والفقات جتنباً لإلسراف أو الغاء بعض الربامج املهمة ،اضافة إىل ازدياد حجم العبء واجلهد يف حالة نقص
فرتة املوازنة مما يؤدي إىل تداخل مراحل إعداد وحتضري واالعتماد والتنفيذ والرقابة ،مما يعقد عمل كل من
السلطتني التنفيذية والتشريعية وليس من الضروري أن تبدأ بداية السنة امليالدية.

*

 املوازنة عمل إداري ومايل :تتوىل السلطة التنفيذية عملية إعداد املوازنة ليتم اعتمادها من السلطة التشريعية
ويتم مبقتضاها توزيع املسؤوليات مما يضمن سالمة التنفيذ حتت إشراف السلطة التشريعية ضماناً لعدم جتاوز
االعتمادات املقررة سواء تعلق األمر باإلنفاق أو حتصيل اإليرادات.

3

 املوازنة برنامج حكوم معتمد لتحقيق أهداف اجملتمع إذ يطلق على املوازنة العامة "بقانون املوازنة العامة"،
واعتماده ضرورة لضمان حتقيق أهداف اجملتمع وحلسن االستخدام الكفء للموارد وحتقيق الكفاءة االقتصادية
يف برنامج املوازنة العامة.

1

4

حسن عبد الكرمي سلوم ،حممد خالد املهاني  ،الموازنة العامة للدولة بين االعداد والرقابة ،دراسة ميدانية للموازنة العراقية ،جملة االدارة

واالقتصاد ،العدد الرابع والستون ،4002 ،ص.29
Jean longatte, paseal vanhove, christphe vipreg, economic générale, 03 édition, du nod paris, 2002, p90.

* فرنسا ،بلجيكا ،اليونان...،اخل ،تبدأ سنتها املالية مع بدأ السنة امليالدية.
 اجنلرتا ،البيان من  00أفريل إىل  50مارس. -و.م.أ من  00أكتوبر إىل  5ديسمرب.

 3مرس السيد حجازي ،مبادئ االقتصاد العام ،الموازنة العامة واإليرادات العامة ،اللقروض ،مرجع سابق ،ص ص .52،53
 4حممد خالد املهاني  ،خالد شحادة اخلطيب ،مرجع سابق ،ص.593
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المحور الرابع :الموازنة العامة
 املوازنة العامة تقدير خلطة مالية إذ تعترب املوازنة بياناً ملا تتوقع السلطة التنفيذية إنفاقه وما يتم حتصيله من
إيرادات فتعد برنامج عمل حكومة يف فرتة برنامج عمل حكومة يف فرتة مستقبلية مبا تتضمنه من بنود النفقات
واإليرادات عاكساً سياسة احلكومة يف كافة اجملاالت االقتصادية ،االجتماعية والسياسية.

1

 -3مبادئ الموازنة العامة :صاحب التطور التارخي للموازنة العامة فهور عدد من القواعد تتمثل فيما يل
 -1-3مبدأ وحدة الموازنة العامة :يقصد هبا إدرا كافة النفقات واإليرادات العامة يف وثيقة واحدة شاملة
تتميز بالوضوح والسهولة ملعرفة حقيقة املركز املايل للدولة وإجراء دراسات حتليلية جلميع بنود املوازنة العامة مع
تسهيل مهم السلطة التشريعية فيما خيص االعتماد أو الرقابة على التنفيذ.

2

رغم أمهية هذا املبدأ أو مزاياه إال أن الفكر املايل مسح باخلرو عن هذا املبدأ ببعض االستثناءات واتساع
دور الدولة وزيادة نشاطها.

3

 -2-3مبدأ عمومية الموازنة العامة (قاعدة الشمولية) :وتنص هذه القاعدة أن تدر كافة اإليرادت العامة
والنفقات العامة دون اغفال ،ودون مقاصة ،ويرتبط هذا بقاعدتني مها عدم ختصيص اإليرادات العامة لتغطية
وجه معني من أوجه اإلنفقا العام وقاعدة ختصيص االعتمادات لكل وجه من أوجه اإلنفاق العام 4،وتنطوي
هذه القاعدة على عدة مزايا منها التوضيح الكامل جلميع عناصر اإليرادات العامة والنفقات العامة وترشيد
اإلنفاق احلكوم  5،وقد تستثىن من مبدأ الشيوع املوازنات املستقلة واملساعدات واهلبات والتربعات املشروطة.
املشروطة.

6

6

 -3-3مبدأ سنوية الموازنة :يقصد هبا أن تكون مدة اليت تغطيها املوازنة سنة واحدة 7،وترجع أسباب
اختيار السنة كفرتة قياسية للموازنة العامة لصعوبة التقدير اإليرادات والنفقات واحتماالت زيادة نسبة اخلطأ،
اضافة إىل ضعف الرقابة عليها عالوة على أن حتضري واعتماد املوازنة حيتا إىل وقت وجهد كبري يفضل أال

 1زينب حسني عوض اهلل ،مرجع سابق  ،ص.422
 2سامل حممد الشوابكة ،مرجع سابق ،ص.420
 3ملزيد من التفصيل راجع :أعاد محود القيس  ،مرجع سابق ،ص ص .000-002

 4حممد مروان السمان وآخرون ،مبادئ التحليل االقتصادي الجزئي والكلي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،4000 ،ص ص.500،500
 5سامل حممد الشوابكة ،مرجع سابق ،ص.422
 6جهاد سعيد خصاوبة ،مرجع سابق ،ص ص .552-553

 7حممود حسني الوادي ،زكريا أمحد عزام ،مرجع سابق ،ص.092
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يتكرر أكثر من مرة خالل السنة كما أن نفقات وإيرادات بعض النشاطات (الزراعة ،السياحة...اخل) تزيد يف
فصول وتقل يف أخرى لتصبح السنة حتتوي على دورة كاملة للفصول األربعة.

1

ثانيا -أدوار الموازنة العامة
للموازنة العامة عدة أدوار اقتصادية واجتماعية ومالية من خالل توفيف تختلف األدوات املالية (إيرادات
ونفقات) ملعاجلة مشاكل الدورة االقتصادية وحتقيق شروط التنمية ،فتعترب املوازنة العامة وسيلة فعالة لتنفيذ
السياسة االقتصادية حسبة األولوية من تشغيل كامل ودرجة معقولة من األسعار والتوازن ومعدالت النمو
االقتصادي 2،ومن أهم األدوار املنوطة باملوازنة العامة كأداة للسياسة االقتصادية جند:

3

 -1تعميم التوازن في االقتصاد :مما يؤدي إىل توازن املتغريات االقتصادية الكلية يف االقتصاد الوطين من
خالل حتديد مقدار النمو املناسب وحجم العمالة واستقرار األسعار وتوازن القطاع اخلارج ويتم تفعيله
وتعجيله من خالل النفقات يف القطاعات املرغوب فيها.
 -2ضبط سياسة االستقرار :ويتطلب ذلك تقدير دقيق للواقع دون إغفال التنسيق للسياسة الدولية
وانعكاساهتا على األوضاع االقتصادية للدولة من خالل حتقيق تكامل املوازنة وعملية التنمية.
 -3الكفاءة في تخصيص الموارد وترتكز العملية على أولويات من خالل ابراز أمهية األهداف املختلفة
وحول كيفية تأثري اإليرادات والنفقات.

 1سامل حممد الشوابكة ،مرجع سابق ،ص .423

 2سعيد جفري ،تدبير المالية العمومية بالمغرب ،مطبعة أوماكراف الرشاد ،الدار البيضاء ،4002 ،ص.402
 3لعمارة مجال ،مرجع سابق ،ص ص .48 ،42
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المحاضرة الثانية :دورة الموازنة وأنواعها
أوال -دورة الموازنة
تعترب املوازنة املرآة العاكسة ملختلف السياسات االقتصادية واالجتماعية واملالية للدولة لتربز أمهيتها
ووفيفتها كحلقة أساسية تبني مسؤوليات السلطة التنفيذية والتشريعية وإلبراز هذه املسؤوليات متر عمليات
املوازنة يف دورة يقصد هبا املراحل العملية اليت متر هبا امليزانية من إعدادها واعتمادها إىل الشروع يف تنفيذها
والرقابة عليها.
 -1مرحلة إعداد الميزانية (التحضير) :تتوىل السلطة التنفيذية مهمة حتضري مشروع امليزانية العامة لعدة
أسباب تتمثل يف:

1

 احلكومة ه املسؤولة عن تنفيذ املوازنة فمن الطبيع أن تتوىل إعدادها كوهنا تعمل على أن تعد موازنة
واقعية ودقيقة ميكن تنفيذها دون معيقات.
 احلكومة مسؤولة عن تسيري املرافق العامة فه أقدر على تقدير النفقات اليت تشرف عليها واإليرادات اليت
ميكن جبايتها ،أي ه السلطة األقدر مبعرفة املقدرة املالية لالقتصاد الوطين.
 املوازنة برنامج حكوم سياس  ،اقتصادي واجتماع ملزمة به خالل سنة مقبلة ،فمن الطبيع ترك هلذه
السلطة حرية االعداد اليت سوف يتم حماسبتها عن مدى تنفيذها
 -1-1خطوات إعداد الموازنة العامة :أما عن خطوات إعداد املوازنة فتقوم الوزارات كل على حدى
بتحضري مشروع امليزانية اخلاص بدائرهتا القطاعية حيث يتم إعداد مشروع تقديري بكامل النفقات
واالعتمادات املتوقعة بالتنسيق مع وزارة املالية.
تتوىل وزارة املالية جتميع كافة املشاريع الصادرة عن القطاعات الوزارية أين تقوم برتتيبها ومطابقتها مع
التعليمات الرئاسية حبيث جتعلها منسجمة معها ومواكبة لألهداف املسطرة يف اخلطة التنموية للبالد.
يف اجلزائر كانت لوزير املالية السلطة الكبرية يف إعداد قانون املالية مبوجب املرسوم املؤرخ يف 02نوفمرب 0282
حىت  0223ومرسوم فيفري أصبح للحكومة صالحيات واسعة يف حتضري مشروع قانون املالية وأصبح وزير
املالية ينفذ اخلطوط العريضة جمللس احلكومة يف حتضري قانون املالية.
 -2-1تقنيات تقدير االيرادات والنفقات :الطريقة املتبعة يف معظم دول العامل ه طريقة التقدير املباشر إذ
مبقتضى هذه الطريقة يتم تقد ير النفقات وفقا للحاجة بواسطة املوففني املختصني يف الدوائر احلكومية ويتم
 1سامل حممد الشوابكة ،مرجع سابق ،ص.422
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عملية التجميع هرميا وفق التسلسل اإلداري وترسل بعد ذلك الوزارات واهليئات العمومية إىل وزارة املالية
لتضيف ه نفقاهتا املتوقعة لسري مصاحلها مع قيامها بدراسة دقيقة وإعادة النظر واألولويات حتت إشراف
جملس احلكومة والوزير األول.
أما تقدير االيرادات فله صعوبات تقنيةالرتباطه بالظروف االقتصادية املستقبلية فهو خيضع لعدة
اعتبارات منها االقتصادية ،وهناك عدة طرق لتقدير االيرادات العامة منها:

1

 طريقة حسابات السنة قبل األخيرة :مبقتضاها يتم تقدير االيرادات العامة للسنة املقبلة على أساس
االيرادات احملققة فعليا يف السنة قبل األخرية دون إدخال تغيري إال بسبب مؤكد يدعو لذلك.
 طريقة الزيادة السنوية :مبقتضى هذه الطريقة يتم تقدير االيرادات على أساس متوسط االيرادات اليت مت
حتصيلها خالل فرتة سابقة (عادة 5سنوات) مع زيادة نسبة مئوية معينة متثل معدل الزيادة يف الدخل القومني
يعاب على هذه الطريقة كون الظروف االقتصادية ودورهتا غري ثابتة باإلضافة إىل مشكلة التضخم وما
يصاحبها من تشوهات للتوقعات املالية.
 طريقة التقدير المباشر :تعد من أدق الطرق بالرغم من الصعوبة التقنية وتركيبة االيرادات العامة ولكل
تكفل الوصول إىل تقدير شبه سليم لاليرادات إذ يراعى عند التقدير التغريات اليت حصلت يف السنوات
األخرية مع إمكانية التعديل تبعا للظروف االقتصادية.
 -2مرحلة اعتماد الميزانية العامة:
تعمل املوازنة على خلق التوازن الدستوري بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ،فإذا كانت السلطة
التنفيذية ه املختصة بإعداد املشرع فإن السلطة التشريعية تعد جهة االختصاص اليت تتوىل مراجعة احلكومة
يف مجيع أعماهلا.
يف اجلزائر اليكون مشروع امليزانية العامة قابال للتنفيذ إال إذا وافق عليه الربملان لذلك فبانتهاء مرحلة
االعداد يودع مشروع امليزانية لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين من أجل الشروع يف إجراءات االعتماد
كمايل :
 المناقشة :يتم دراسة مشروع امليزانية على مستوى جلنة املالية وامليزانية لدى اجمللس الشعيب الوطين مث
الشروع يف إجراءات املناقشة العامة ثانيا.
 التعديل :ميكن للنواب وأعضاء اللجنة واحلكومة التقدم باالقرتاح او التعديل أمام اللجنة املختصة.
 1سامل حممد الشوابكة ،مرجع سابق ،ص ص. 430-422
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 التصويت :خيول الدستور للمجلس الشعيب الوطين حق التصويت على ميزانية الدولة ،كما يقوم جملس
األمة الحقا مبناقشة واملصادقة على قانون ميزانية الدولة حسب الدستور.
ويصوت ويصادق ال ربملان على ميزانية الدول قبل بداية السنة املدنية اجلديدة احرتاما ملبدأ السنوية ،وقد قيد
الدستور من حيث االختصاص الزمين للمصادقة على قانون املالية يف مدة أقصاها  23يوما من تاريخ ايداعه
للربملان ،ويصت اجمللس الشعيب الوطين يف مدة قصاها  22يوما ابتداء من تاريخ إيداعه ،وجملس األمة خالل
أجل أقصاه  40يوما ،أما يف حالة عدم متكن الربملان من املصادقة على قانون املالية العتبارات معينة فإن
املادة رقم  92من القانون  02-82املتعلقة بقوانني املالية وضحت أنه ميكن مؤقتا تنفيذ ايرادات ونفقات
امليزانية العامة للدولة حسب مايل بالنسبة:

1

 االيرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل املعمول هبا لقانون املالية السابق.
 نفقات التسيري يف حدود  04/0من مبلغ االعتمادات املفتوحة بالنسبة إىل السنة املالية للميزانية السابقة
وذلك شهريا ملدة ثالثة أشهر.
 اعتمادات االستثمار يف حدود ربع احلصة املالية املخصصة لكل قطاع
يواصل تنفيذ املشاريع امللحقة واألحكام ذات الطابع التشريع واملطبقة على احلسابات اخلاصة للخزينة طبقا
لألحكام التشريعية والتنظيمية اليت تسريها قبل بداية السنة املالية اجلديدة.
 -3مرحلة التنفيذ :يقصد بتنفيذ املوازنة العمليات اليت بواسطتها يتم إنفاق املبالغ املدرجة يف اعتمادات
املوازنة وحتصيل املبالغ الوارادة يف اإليرادات وذلك وفق أصول وقواعد حماسبية حيث تعتمد اإلدارة العمومية يف
اجلزائر مثال على احملاسبة العمومية يف هذه العملية واليت تتضمن مبادئ عامة بني اآلمر بالصرف واحملاسب
العموم للخزينة العمومية.
 -1-3بالنسبة لإليرادات :جعل ديون الدولة اجتاه اآلخرين ديون ممتازة ،كما فصل بني املوففني املكلفني
بتقدير الضرائب واملكلفني بتحصيلها.
 -2-3بالنسبة للنفقات :التعين إجازة السلطة التشريعية العتمادات النفقات الواردة باملوازنة العامة التزام
احلكومة بإنفاقها كافة مبالغ هذه االعتمادات ولكن يعين الرتخيص هلا بأن تقوم باالنفاق العام يف حدود هذه
املبالغ الواردة يف االعتمادات وعدم جتاوزها ،ومتر عملية االنفاق عرب أطوار األعوان املكلفني بالتنفيذ إذ يوجد
نوعان ومها اآلمر بالصرف واحملاسب العموم  ،وترتكز عملية التنفيذ على مبدأ أساس وهو مبدأ الفصل بني
 1لعمارة لعجال ،مرجع سابق  ،ص.433
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اآلمر بالصرف واحملاسب العموم  ،ففف املادة  33من قانون  40/20املتعلق باحملاسب العموم وفقا هلذا
املبدأ ال ميكن الزوا اآلمرين بالصرف أن يكونوا حماسبني عمومينن معينني لديهم هبدف تفعيل الرقابة.
 -1-2-3اآلمر بالصرف :شخص مؤهل لتنفيذ العمليات املالية (االلتزام ،التصفية ،األمر بالدفع)
ويصنفون إىل:

1

اآلمر بالصرف الرئيسي :املتواجد أعلى اهلرم االداري ومنهم:
 الوزراء هلم صفة اآلمر بالصرف الرئيس مليزانية الدولة العامة كل حسب قطاعه.
 الوالة عند تعلق األمر مبيزانية الوالية.
 املسؤولون املعينون على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري عند تنفيذ عمليات خاصة باملؤسسة اليت
يسريوهنا.
 املسؤولون املعينون على مصاحل الدولة املستفيدة من ميزانية ملحقة.
 املسؤولون على الوفائف املتعلقة بتنفيذ النفقات وااليرادات اخلاصة مبيزانية الدولة املعينني أو املنتخبني.
ونظرا لصعوبة قيام اآلمرين بالصرف بكل العمليات املالية مليزانية الدولة فإن القانون رخص لفئة ثانية وه
آمرين بالصرف الثانويني يقومون بتسيري االعتمادات يف إطار تفويض من اآلمر بالصرف الرئيس .
 -2-2-3المحاسبون العموميون :حسب املادة  55من القانون  40/20املتعلق باحملاسبة العمومية يعد
حماسبا عموميا كل شخص يعني بقانون للقيام بعمليات حتصيل االيرادات ودفع النفقات وضمان حراسة
األموال والسندات والقيم واألشياء أو املواد املكلف حبفظها وكذا حركة حساب املوجودات ويتم اعتمادهم
وتعيينهم من طرف وزير املالية ،ومن أصنافهم جند:
 -1-2-2-3المحاسب العمومي الرئيسي :وهو املكلف بالتسيري املايل للعمليات املوكلة له.
 العون احملاسب املركزي للخزينة
 أمني اخلزينة الرئيس
 أمني اخلزينة املركزي.
 أمناء اخلزينة على مستوى  28والية.
 -2-2-2-3المحاسب العمومي الثانوي :يتمثل يف:
1طاليب صالح الدين ،محاضرات في المالية العامة ،مطبوعة موجهة لطلبة السنة ثانية علوم التسيري ،املركز اجلامع البيض،4002-4009 ،
ص ص .84-80
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قابض الضرائب ،قابض أمالك الدولة ،حمافظ الرهون ،أمني اخلزينة البلدي وأمني خزينة املؤسسات الصحية.
 -4مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة:
 -1-4تعريف الرقابة:
الرقابة ه إحدى جوانب العملية اإلدارية وتعين قياس األداء احلايل ومقارنته مع املعايري املتوقعة لألداء
والسابق حتديدها ،كما يقصد هبا جمموع العمليات الالزمة ملتابعة أعمال تنفيذ اخلطط والسياسات املوضوعة
بقصد التعرف على أية احنرافات ومعاجلتها يف الوقت املناسب ،باإلضافة إىل احملافظة على املال العام من
االختالس أو الضياع أو سوء االستعمال.

1

كما تعرف الرقابة على أهنا جمموعة االجراءات اليت توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعل للخطط
املوضوعة ودراسة أسباب االحنراف يف التنفيذ حىت ميكن عال نقاط الضعف ومنع تكرار اخلطأ.

2

 -2-4أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية:
تعترب الرقابة على امليزانية العامة للدولة ذات أمهية بالغة إذ تستهدف عدم حياد امليزانية العامة عن
أهدافها املرسومة ،وتتنوع أنواع الرقابة باختالف مراحل تنفيذ امليزانية والتشريعات والقوانني املؤطرة لتنفيذ امليزانية
العامة للدولة ،وتنقسم الرقابة املالية على تنفيذ امليزانية ،ومن أهم هذه التقسيمات مايل :

3

 من حيث التوقيت الزمين الذي متارس فيه الرقابة جند الرقابة السابقة والرقابة الالحقة على التنفيذ.
 من حيث األجهزة اليت متارس الرقابة فتضم الرقابة الداخلية والرقابة اخلارجية والرقابة السياسية.
 من حيث نوعية الرقابة فنجد رقابة حسابية ورقابة تقييمية.
وفيمايل شرح وإيضاح لألنواع املقدمة أو سالفة الذكر:
 -1-2-4الرقابة السابقة :تكون الرقابة على الصرف قبل عملية الصرف وتتطلب موافقة اجلهات املختصة
قبل االرتباط وااللتزام بدفع مبلغ معني تقوم هبا جهات داخلية تابعة لإلدارة نفسها مثل أقسام املراجعة
والتدقيق أو حماسب االدارة ،وقد تقوم هبا جهة خارجية وتتمثل مهمتها التحقق من أن أوامر الصرف مطابقة
للقواعد واألحكام املالية املقررة وصحة االجراءات واختصاص األمرين هبا وعد رقابة وقائية هتدف ملنع وقوع

 1لعمارة لعجال ،مرجع سابق ،ص.233
 2حممد خصاونة ،مرجع سابق  ،ص.024
 3نفس املرجع ،ص.022
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املخالفة 1،يؤخذ على هذه الرقابة مامل تتم بفاعلية وموضوعية عرقلتها للنشاط املالية وتعطيل األعمال املالية
احلكومية ،كما تعترب هذه الرقابة شكلية وليست موضوعية
 -2-2-4الرقابة الالحقة :تتم بعد انتهاء عملية تنفيذ املوازنة العامة وال تقتصر على النفقات العامة بل متتد
وتشمل االيرادات العامة وتشمل أشكال متعددة ملراجعة الدفاتر احلسابية ومستندات الصرف والتحصيل
واحلسابات اخلتامية ،كما تشرف على فحص مدى تطابق الصرف مع االعتمادات املخصصة ،ويقوم بالرقابة
الالحقة ديوان احملاسبة العامة 2،مايؤخذ عنها أهنا المتنع وقوع املخالفات املالية وتقتصر على اكتشاف
املخالفات بعد وقوعها.
 -3-2-4الرقابة الداخلية :كما تعرف بالرقابة اإلدارية أو الذاتية وتقوم هبا السلطة التنفيذية على نفسها
ويتوىل هذه الرقابة الوزراء ومدراء املصاحل ،فيمارسون الرقابة على مرؤوسيهم والسيما املوففني الذين يقومون
بأعمال جباية اإليرادات وصرف النفقات وتنقسم الرقابة الداخلية إىل رقابة ذاتية سابقة وكذا رقابة الحقة،
وتكون الرقابة الداخلة خطة لتنظيم ومجع الطرق واالجراءات واملقاييس من أجل محاية املوجودات وضبط الدقة
املالية واإلدارية ويعرف هذا التصميم بنظام الرقابة الداخلية.
تتميز الرقابة الداخلية بأمهية خاصة لدى املسؤولني كوهنا تساعد على التأكد من سالمة ودقة العمليات
واألنشط ة اليت تنفذها املستويات اإلدارية املختلفة ،وبالرغم من هذه األمهية إال أهنا التعترب كافية كوهنا رقابة
السلطة التنفيذية على نفسها مما يستلزم وجود أنواع أخرى من الرقابة جبانب الرقابة الداخلية بعيدة عن تأثري
السلطة التنفيذية كالرقابة اخلارجية أو الرقابة السياسية أي عن طريق هيئة مستقلة.

3

 -4-2-4الرقابة الخارجية :تتم عن طريق هيئة مستقلة تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ املوازنة العامة ومراجعة
وفحص حسابات احلكومة ومقارنتها بوثائق ومستندات اجلباية والصرف ووضع تقارير مفصلة بالوقائع وإخطار
اجلهات املختصة لتنفيذية والتشريعية ،ويذكر أن اهليئة القائمة بالرقابة اخلارجية ختتلف من بلد آلخر فنجد:
البلد

اململكة املتحدة

فرنسا

األردن

مصر

سوريا

اجلزائر

اهليئة املباشرة للرقابة

املراقب أو احملاسب العام

حمكمة

ديوان

اجلهاز املركزي

اجلهاز املركزي

جملس احملاسبة

اخلارجية

يف مرتبة الوزير

احلسابات

احملاسبة

للمحاسبات

للرقابة املالية

 1خالد شحادة اخلطيب ،أمحد زهري شامية ،أسس املالية العامة ،مرجع سابق ،ص ص .540-540
 2حممد خصاونة ،مرجع سابق ،ص.080
 3سامل حممد الشوابكة ،مرجع سابق ،ص.493
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 -5-2-4الرقابة السياسية :ه الرقابة اليت متارسها األجهزة املنوط هبا إصدار التشريعات واألنظمة وتقوم
هذه األجهزة باعتماد املوازنة قبل البدء بتنفيذها من خالل مناقشتها وتعد رقابة سياسية سابقة كما متارس
رقابة أثناء تنفيذ املوازنة عند طلب نقل االعتمادات من فصل لفصل آخر أو عند فتح اعتمادات إضافية ،كما
متارس الرقابة السياسية الالحقة بعد التنفيذ عند مناقشة احلساب اخلتام واملوافقة عليه 1،وتوصف هذه الرقابة
كوهنا شكلية لضعف فعاليتها.
 -6-2-4الرقابة الحسابية :هتدف هذه الرقابة إىل التاكد من سالمة عمليات حتصيل االيرادات وصرف
النفقات ،فه ترتكز على سالمة االجراءات وصحة املستندات مما جيعل البعض يطلق عليها الرقابة املستندية،
دون الرتكيز على مدى حتقيق أهداف املوازنة سواء يف جانبها اإليرادي أو االنفاق  ،وتعد رقابة تقليدية مطبقة
يف معظم دول العامل مالئمة للموازنات العامة التقليدية.
 -7-2-4الرقابة التقييمية :وتعرف بالرقابة االقتصادية التكتف مبراقبة اجلانب احلسايب بل تشمل وتتعداه
ملراقبة ومتابعة تنفيذ األعمال واملشاريع والربامج ،وتعد الرقابة التقييمية من األساليب احلديثة واملالئمة ملوازنات
الربامج واالداء ،فه تتضمن مراجعة حسابات تكاليف األعمال ونتائجها والعائد منها ومقارنتها مبا كان
مستهدف ومتتد لتشمل قياس املنفعة من تنفيذ هذه الربامج واملشروعات املدرجة يف املوازنة العامة فه تسعى
إىل تقييم النشاط احلكوم لرفع الكفاءة وحتسني األداء.

2

ثانيا -أنواع الموازنات العامة
مرت املوازنة العامة أثناء تطورها بعدة مراحل وقد ميز املفكرون عدة أنواع منها:
 -1الموازنة التقليدية :تعرف مبوازنة البنود وتعد النموذ األول للموازنة العامة طبقته الواليات املتحدة
األمريكية عام  ، 0240كما تعتمد موازنة البنود على عدد من األساليب الفنية يف تبويب نفقات الدولة
وإيراداهتا وفق تبويب مزدو (إداري ونوع ) باإلضافة إىل أنه قد يعتمد على التبويب االقتصادي ويتمثل
اهلدف الرئيس من تبويب وتقسيم موازنة الدولة يف حتقيق الرقابة احلسابية منخال حتديد املسؤوليات وفقا ملا
أقرته السلطة التشريعية ومبا الخيالف اللوائح والقوانني املالية السائدة.

 1حممد خصاونة ،مرجع سابق  ،ص.483
 2خالد شحادة اخلطيب وأمحد زهري شامية ،مرجع سابق ،ص .549
3سعيد عبد العزيز عثمان ،مرجع سابق ،ص.992
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 -2موازنة األداء :تعمل ميزانية األداء على املقارنة بني املدخالت اليت يتم االنفاق عليها يف إطار امليزانية
وبني املخرجات اليت تتحقق من هذا االنفاق ،كما تعرف مبيزانية الربامج أو ميزانية االجناز 1،ويتم ذلك بتقسيم
النشاط املايل احلكوم إىل نشاطات رئيسية للحكم على أداء كل نشاط وبالتايل إمكانية املفاضلة بني البدائل
املختلفة لالنفاق ،فهدفها ال يقتصر على الرقابة املالية على النفقات بل ميتد ليشمل عنصر الكفاءة اإلدارية
ليتم وضع مستويات االداء النمطية لكل نشاط من األنشطة ويتم تقييم األداء الفعل هلا.

2

 -3موازنة البرمجة والتخطيط :ترتكز موازنة الربجمة والتخطيط على عنصر التخطيط وضرورة الربط بني
املوازنة العامة والتخطيط ،وهتدف غلى توفري املعلومات الضرورية ملتخذي القرارات فيما يتعلق بأفضل الطرق
لتوزيع واستخدام اإلمكانيات املتوفرة لدى الدولة مبا توفره من وسائل حتليلية ،باإلضافة إىل تقييم الربامج
واملشروعات احلالية واملقرتحة مستقبال للوزارات ،كما توفر املعلومات الكافية عن كلفة الربامج والطرق البديلة
الجناز ودراسة التكاليف والعائد لكل من البدائل املقرتحة ،وهتدف هذه املوازنة إىل حماولة تربير القرارات
املخططة وتنظر إىل الربامج واألنشطة احلكومية على أهنا جمرد وسائل هتدف إىل حتويل املوارد العاملة إىل
منتجات هنائية ،وهتتم أساسا بالتخطيط الشامل وتكاليف االنشطة.

3

 -4الموازنة الصفرية :تعد أحدث األشكال استخداما يف املوازنة ،وتقوم على االساس الصفري حماولة
للوصول إىل استخدام أفضل للموارد العامة وبالشكل الذي يتيح حتقيق أقصى قدر ممكن من أهداف اجملتمع
ومبا يليب أهم احتياجاته يف فل االمكانات واملوارد املتاحة ،إذ يتم استناد النشاطات اليت يراد تضمينها يف
امليزانية كأهنا أنشطة وبرامج جديدة 4،كما تتميز بتحسني وترشيد عملية اختاذ القرارات واحلد من الزيادة يف
النفقات ورفع مستوى الكفاءة والفعالية يف األجهزة احلكومية.
ثالثا -مشكالت الميزانية العامة في الدول النامية
 تواجه املوازنة العامة يف معظم الدول النامية العديد من املشكالت سواء فيما يتصل بإعداد أو اعتماد أو
تنفيذ الرقابة على املوازنة ،ومن أهم هذه الصعوبات جند:

5

 1فليح خلف ،مدخل إىل املالية العامة ،مرجع سابق  ،ص.508
 2حممد شاكر عصفور ،مرجع سابق ،ص .404

 3خالد شحادة اخلطيب ،أمحد زهري شامية ،أسس المالية العامة ،دار وائل للنشر ،ط ، 4عمان ،4003 ،ص .533
 4فليح خلف ،مرجع سابق ،ص.540
 5نفس املرجع ،ص ص ،452-543بتصرف.
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 الضرورة احل تمية للتوسع يف االنفاق العام الذي ينبغ أن تتضمنه ميزانيتها العامة نتيجة الضعف الكم
والقصور يف تلبية االحتياجات ذات الطبيعة العامة.
 القصور الواضح إليراداهتا العامة يف ميزانياهتا والناتج عن اختالل هيكلها االقتصادي وحمدودية نشاطاهتا
االنتاجية...
 ضعف الدقة يف وضع امليزانية وإعدادها نتيجة اختالف وتعدد اجلهات املنوطة هلا عملية اإلعداد.
 ضعف فاعلية السلطة التشريعية يف ممارسة دورها الرقايب على امليزانية نتيجة خضوعها يف أغلب األحيان
العتبارات شخصية غري موضوعية.
 الضعف الشديد يف تنفيذ امليزانية سواء مايتعلق باجلباية أو صرف النفقات نتيجة ضعف كفاءة اجلهات
املنفذة
 نقص توفر املعلومات والبيانات اليت تستند عليها عند التحضري وإعداد امليزانية.
 ضعف اجلهاز الضرييب فنيا واخنفاض درجة الوع الضرييب وماينجر عنه من اخنفاض يف حصيلة
االيرادات.
 ضعف كفاءة األجهزة الرقابية خاصة الرقابة الداخلية أو اخلارجية يف فل اخنفاض درجة احلرص والوع
والشعور باملسؤولية.
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المحاضرة الثالثة :العجز الموازني وطرق معالجته
تواجه البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء مشكلة عجز املوازنة العامة ،واليت تعين جتاوز النفقات
العامة اإليرادات العامة ،وتعد هذه امل شكلة واحدة من أهم املشكالت االقتصادية ذات األثار املباشرة املتعددة
على االقتصاد القوم  ،وتعتمد باألساس على الطريقة املختارة يف متويله وميكن ارجاع فاهرة العجز يف املوازنة
باعتبارها فاهرة معقدة ترجع أسباهبا إىل شبكة من العوامل جزء منها يرتبط باإلنفاق العام وجزء آخر إىل
جانب اإليرادات العامة ،هلذا ارتكزت هذه املعاجلة على حمور نطاق النفقات مث اإليرادات مع إبراز أنواع العجز
ومصادر متويله.
أوال -مفهوم العجز الموازني
أدى تزايد تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إىل تزايد اإلنفاق العام من جهة وتراجع حجم اإليرادات
العامة عن جماراة اإلنفاق العام من جهة أخرى إىل فهور مشكلة عجز املوازنة العامة للدولة يف كثري من دول
العامل والنامية منها خاصة ،مما أثار عدة مشاكل شغلت معظم احلكومات نتيجة آثارها االقتصادية
واالجتماعية.
 -1تعريف العجز الموازني :لقد تعددت الدراسات اليت حاولت الوصول إىل حتديد دقيق ملفهوم العجز
املوازين باعتباره انعكاس لعدم قدرة اإليرادات العامة على تغطية النفقات العامة مما استلزم البحث عن أسباب
هذه الظاهرة وأنواعها ،ومن أهم التعاريف املدرجة هلذا املفهوم جند:
 -1-1تعريف  :41يقصد بالعجز املوازين "زيادة اإلنفاق احلكوم عن اإليرادات احلكومية أي عدم التوازن
املوازنة العامة".

1

 -2-1تعريف " :42ما هو إال رصيد موازين سالب تكون فيه نفقات الدولة أعلى من إيراداهتا".

2

 -3-1تعريف" : 43التباين الشديد احلاصل بني منو النفقات العامة للدولة ومنو اإليرادات العامة".
 -2أنواع العجز الموازني :يأخذ العجز املوازين أشكال متعددة وتختلفة نذكر منها:

3

4

 1عبد اللطيف ماجد ،مأمون دقامسة ،الدين العام وعجز الموازنة العامة ،جملة أفاق اقتصادية ،اجمللد  ،44العدد  ،82االمارات العربية،
 ،4000ص.34
2
Jean, yues la pvles, Olivier gornier, édition hatier dictionnaire et sciences sociales, paris,
2002, p26.
 3عل كعنان ،مرجع سابق ،ص.502
 4عبد احلميد عبد املطلب ،لباز األمني ،السياسات االقتصادية على المستوى االقتصاد الوطني ،جمموعة النيل العربية ،4005 ،ص.22
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 -1-2العجز الجاري :يعرب العجز اجلاري عن صايف مطالب القطاع احلكوم من املوارد والذي جيب متويله
باإلقراض ويقاس هذا النوع من العجز بالفرق االمجايل بني جمموع أنواع اإلنفاق واإليرادات العامة لكل اهليئات
احلكومية مطروح منه اإلنفاق احلكوم املخصص لسداد الديون املرتاكمة من السنوات السابقة أي يعرب عن
الفرق بني اإلنفاق العام اجلاري واإليرادات العامة اجلارية ،ويهدف هذا املقياس إىل التعرف إىل احتياجات
القطاع احلكوم من املوارد اليت جيب متويلها باإلقراض.
 -2-2العجز الشامل :هو الفرق بني جمموع إيرادات احلكومية والقطاع العام وجمموع نفقات احلكومة
والقطاع العام يشرتط فيه أن يغطى هذا العجز بإقراض جديد يقدم هذا العجز صورة وافية لكل أنشطة
الكيانات احلكومية ،فالعجز الشامل يوسع مفهوم العجز اجلاري ليشمل اجلهاز احلكوم ومجيع كياناته
احلكومية األخرى كاملؤسسات املالية احلكومية مثل اخلسائر اليت يتكبدها البنك املركزي جراء وفائفه.
 -3-2العجز األساسي :يستبد هذا النوع الفوائد املستحقة على الديون باعتبارها نتيجة لعجز سابق وليس
نتيجة للنشاط املايل احلايل للدولة ،فهو يقدم صورة واضحة عن سياسات امليزانية احلالية ويهدف إىل التعرف
على مدى التحسن والتدهور الذي حدث يف املديونية احلكومية نتيجة للسياسات امليزانية اجلارية.
 -4 -2العجز التشغيلي :هو ذلك العجز الذي ميثل متطلبات االقرتاض احلكوم والقطاع العام تخصوصاً
منه اجلزء الذ ي دفع من فوائد من أجل تصحيح التضخم ،إذ يشرتط الدائنون ربط قيم ديوهنم وفوائدها
بالتغريات يف األسعار نتيجة ختفيض القيم احلقيقية للديون القائمة لريتفع حجم العجز نتيجة التضخم.
 -5-2العجز الهيكلي :حياول هذا املقياس عزل أثر العوامل الطارئة واملؤقتة اليت تؤثر على املوازنة كتغريات
األسعار واحنراف أسعار الفائدة على املدى الطويل والتذبذب يف الدخل احملل  ،ويظهر العجز اهليكل نتيجة
عيب يف اهليكل االقتصادي بسبب فروف غري مواتية على شكل عجوز مالية ضخمة متتالية ال تؤثر فيها
احللول اليت تتبناها الدولة القامة التوازن ،هذا النوع من أخطر األنواع إذ يشمل مجيع البىن االقتصادية للدولة،

1

ويرجع العجز اهليكل إىل هيكل ومكونات املوازنة ذاهتا واليت تؤدي إىل زيادة العجز الفعل عن العجز عن

1

هزرش طارق ،لباز األمني ،دراسة مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين االقتصاد االسالمي واالقتصاد الوضعي ،مداخلة مقدمة ضمن

امللتقى الدويل حول "االقتصاد االسالمي ،الواقع والرهانات المستقبلية" ،جامعة غرداية 42- 45 ،فيفري  ،4000ص.09
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العجز املقدر يف املوازنة نتيجة زيادة النفقات عن اإليرادات وعدم جناح احلكومة يف ترشيد النفقات وعن تنمية
املوارد املالية من خالل زيادة القاعدة الضريبية.

1

 -6-2العجز المسموح به :ال يوجد وصفة جاهزة لتحديد العجز وحجمه األمثل ،لكن اخلربات األوروبية
تبعاً التفاقية ماسرتخت لالحتاد األرويب حددت حجم العجز املسموح به يف حدود  %05من الناتج احملل
اخلام بالرغم من السماح بإمكانية جتاوز هذه النسبة شريطة توجيه متويل العجز إىل املشروعات انتاجية تؤدي
إىل زيادة فرض العمل حقيقية وزيادة انتا السلع واخلدمات ،أما يف حالة توجيه التمويل إىل نفقات جارية
سيؤدي ذلك إىل زيادة أعباء املديونية والدوران يف حلقة مفرغة بني العجز واملديونية.

2

وإذا أخذنا هذه الدول النامية يف مواجهة هذه الدول ميكن حتديد احلجم املسموح بيه بني -%08
 %00فإذا كانت نسبة العجز أقل من  %00فإن هذه الدول تتجه حنو األقل وكلما اخنفضت هذه النسبة
كلما أدى ذلك لتطور املوارد املالية.

3

وجتدر االشارة أن نفس مستوى العجز قد تنجم عنه تنجم أثار اقتصادية تختلفة من دولة ألخرى،
وذلك حسب هيكل اإلنفاق واهليكل الضرييب وأساليب متويل العجز إذ أن هناك ارتباط وثيقاً بني الطريقة اليت
ميول هبا العجز واألهداف االقتصادية اليت تسعى احلكومة إليها.

4

كما حيدد حظوره العجز حسب احلالة االقتصادية للبالد فف حاالت الركود ينبغ على الدولة
(السياسة املالية) زيادة حجم اإلنفاق العام وختفيض الضرائب ،وما يرتتب عنه من زيادة القدرة الشرائية كوسيلة
لإلنعاس االقتصادي حىت لو كان على حساب زيادة العجز إذ يرى كينز أن العربة ليست يف التوازن احلسايب
بل بالتوازن املايل عرب الدورة االقتصادية إذ حتقق الدولة من خالل هذه اإلجراءات دفع االقتصاد من الركود إىل
الروا بغض النظر عن تكلفة األموال وحجم العجز ،ويف حالة الروا تعمل الدولة على ختفيض اإلنفاق العام
وزيادة الضرائب لك ختفف من حجم الضغوط الضخمية.
ال يعد العجز عيبا ماليا إذ تعاين منه أكثر ميزانيات دول العامل أي املشكلة ليست مشكلة يف العجز
بل يف مصادر متويله واحلاالت اليت ينبغ التدخل فيها حىت تطور االقتصاد.
 1ايهاب حممد يونس ،نحو رؤية لتشخيص وعالج عجز الموازنة العامة في مصر ،النهضة ،اجمللد الثالث عشر ،العدد الثاين ،أبريل،4004 ،
ص.09
 2نفس املرجع ،ص.09
 3عل كعنان ،مرجع سابق ،ص.502
 4ايهاب حممد يونس ،مرجع سابق ،ص.02
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 -3أسباب العجز الموازني:
حيدث العجز املوازين نتيجة عدة عوامل ميكن تصنيفها إىل جمموعتني مها:
 -1-3مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة اإلنفاق العام :وه تستند على أن منو اإلنفاق العام مبعدالت
تفوق منو معدالت اإليرادات من األسباب الرئيسية لربوز العجز ،وه نتيجة ملفهوم الدولة املتدخلة فأضحت
النفقات من أبرز الوسائل اليت تعتمد عليها الدولة يف حتقيق تختلف أهدافها ،وتعترب األسباب الظاهرية
واحلقيقية لزيادة النفقات العامة السابقة الذكر من أهم العوامل املؤدية للزيادة املطردة يف النفقات العامة.
 -2-3مجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع نمو اإليرادات :اجلدير بالذكر أن النمو والزيادة املطردة يف
النفقات ال تظهر العجز املوازين إذا ما صاحبها منو مماثل لإليرادات العامة ،ولكن فهور العجز يكون نتيجة
ارتفاع النفقات وارتفاع يف اإليرادات بنسبة تقل عن نسب ارتفاع النفقات ويظهر التفاوت بني منو النفقات
ومنو اإليرادات من خالل العالقة بني التغيري يف اإليرادات العامة والتغيري النسيب يف النفقات العامة للدولة عرب
الزمن وتعرف هذه العالقة مبصطلح حساسية اإليرادات العامة للتغيري يف النفقات العامة وفق املعادلة التالية:
/

1

=Qe

 :Qeمعامل حساسية املوارد للتغيري مع النفقات العامة.
 :التغيري يف موارد الدولة.
 :Tموارد الدولة العادية.
 :التغيري يف النفقات.
 :Eالنفقات العامة.
ويدل اخنفاض معامل حساسية املوارد للتغري يف النفقات عرب الزمن على اتساع الفجوة بني منو النفقات
ومنو اإليرادات العامة.
يف حالة معامل حساسية املوارد للتغيري يف النفقات أكرب من الواحد ومتزايد عرب الزمن فيعين أن الوضع
املايل يعرف تقلص العجز يف املوازنة العامة .Qe<0

 انظر احملور اخلاص بالنفقات وأسباب تزايد النفقات العامة.

 1رمزي زك  ،الصراع الفكري واالجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث ،دار سيناء للنشر ،القاهرة ،0224 ،ص.92
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يف حالة  Qe= 0ووجود عجز يف املوازنة مما يستوجب على الدولة العمل على رفع قيمة معامل حساسية
التغيري مع النفقات لتحسني الوضع املايل وتقليص عجز املوازنة العامة للدولة ويرجع سبب قصور املوارد العامة
للدولة من جانبها اإليرادي لعدة عوامل منها ماه متعلقة بالنظام الضرييب وأسباب أخرى.
 1-2-3عوامل متعلقة بالنظام الضريبي :تتميز النظم الضريبية للدول النامية مبجموعة من السمات جتعل
االيرادات غري قادرة عن جماراة التزايد املطرد للنفقات العامة ،ومن أهم هذه السمات جند:
 -1-1-2-3ضعف الحصيلة الضريبية :إن االخنفاض يف احلصيلة النهائية للضريبة اليت ال تزيد يف
املتوسط عن  %03من الدخل القوم يف حني تصل يف العديد من الدول املتقدمة إىل ما يزيد عن %50
من الدخل القوم  ،ويرجع هذا الضعف يف حصيلة الضريبة إىل العوامل التالية:
 ضعف الدول القوم بسبب عدم اكتمال منو القطاعات االنتاجية مما ينعكس على اخنفاض الدخل
الفردي.
 حمدودية وهشاشة القطاع الزراع وبدائيته.
 سيطرة القطاع الزراع وما يعانيه من مشاكل متعددة مما يعين عدم امكانية فرض ضرائب عليه فهو
حباجة إىل حتفيزات وإعفاءات ضريبية من أجل النهوض به.
 انخفاض مستوى الوعي الضريبي :إن اخنفاض االيرادات هو انعكاس ملستوى الدخل القوم املنخفض
ومتوسط نصيب الفرد منه مما يرتجم باخنفاض القدرة التكليفية للفرد زيادة على نقص الوع لدى األفراد
املكلفني بالضريبة ،فكلما ارتفع شعور األفراد مبسؤوليتهم الوطنية وازداد اقتناعهم بالضريبة اليت يتعني عليهم
أداؤها وإمياهنم بأمهية اإلسهام يف مد اخلزانة العامة للدولة باألموال الالزمة كلما ازدادت املقدرة التكليفية
للمجتمع وأمكن تأمني املوارد الضريبية الكافية لتمويل برامج اإلنفاق العام وكلما منا هذا الوع كلما صعوبة
حتصل الضريبة والتقليل من انتشار التهرب الضرييب الذي سببه قلة الوع الضرييب.
ويستدل على ضعف احلصيلة الضريبية من خالل العبء الضرييب العام والذي يقاس بنسبة االقتطاع
الضرييب إىل الدخل القوم ونسبة االستقطاع الضرييب إىل جمموع االستقطاعات العامة.
 -2-1-2-3عدم االنسجام في التشريع الضريبي :تعد معظم التشريعات املطبقة يف البلدان النامية
نسخة مستوردة ومشوهة عن التشريعات يف البلدان املتقدمة اليت خيتلف نسيجها ومكونات اقتصادياهتا عن
اقتصاديات الدول النامية،مما أدى إىل عدم التوازن يف النظم الضريبية املطبقة إذ يتصف النظام الضرييب يف هذه
الدول بأنه غري متوازن حيث تسود وتسيطر الضرائب غري املباشرة اليت ترتاوح نسبة حصيلتها من %80-90
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من احلصيلة العامة للضرائب ،وهذا ما يستوجب على هذه الدول إقامة نظام تشريعية ضرييب على ضوء
معطياهتا وفروفها.

1

 -3-1-2-3انخفاض كفاءة الجهاز اإلداري الضريبي :تعاين اإلدارة الضريبية يف الدول النامية من عدم
توافر العناصر االدارية والفنية ذات الكفاءة والقادرة على حتمل مسؤوليات تطبيق أحكام الضرائب وقوانينها
وتعود هذه السمة من العقبات األساسية اليت حتول دون إمكانية حتقيق أهداف السياسة الضريبية بكفاءة
عالية ،ويعود ذلك الخنفاض مستوى تكوين الكوادر يف جمال الضرائب وكذا نقص االمكانيات املتطورة
واحلديثة اليت مازالت البلدان النامية غري قادرة على إعدادها ،كما أن ضعف الرواتب واألجور للعاملني يف
اإلدارة بصفة عامة يف الدول النامية  ،األمر الذي حيد من غمكانيات دعم اإلدارات الضريبية بالعناصر املؤهلة
ذات اخلربة والكفاءة الفنية العالية.

2

إن ضعف كفاءة اجلهاز اإلداري بالتحصيل الضرييب يوسع نطاق التهرب الضرييب ،إضافة لظاهرة
املتأخرات املالية إىل تدهور املوارد املالية نتيجة التأخر يف التحصيل يف املواعيد نتيجة عدة عوامل منها تقاعس
املكلفني زيادة على ضعف كفاءة اجلهاز اإلداري وضعف االمكانيات زيادة على كثرة التعقيدات للتشريعات
الضريبية مما يضعف موارد الدولة السيادية.

3

 -4-1-2-3جمود النظام الضريبي وعدم تطوره :تعاين معظم الدول النامية من مجود النظام الضرييب
وعدم تطويره أي عدم مرونته وتطويره خلدمة أهداف التنمية مما يساهم بشكل كبري يف إضعاف موارد الدولة
السيادية سواء من ناحية الضرائب املفروضة أو معدالهتا أو بطرق ربطها وحتصيلها ،فف كثري من احلاالت ال
تستجيب النظم الضريبية إىل زيادة االيرادات مع زيادة الدخل القوم زيادة على أن األنظمة الضريبية مليئة
باالستثناءات ومثقلة بالتعقيدات مما يضعف حصيلتها ومتركزها على أصحاب الدخول احملدودة ما يفقدها أهم
مبادئها واملتمثل يف عدالتها ،مما أدى إىل كثرة االعفاءات واملزايا الضريبية ،ومن األسباب الرئيسية اليت أدت إىل
تراجع االيرادات العامة ه كثرة االعفاءات واملزايا الضريبية حيث تعمل الدول على جذب االستثمارات

 1حممد خالد احلريري وآخرون ،مرجع سابق ،ص.52
 2خالد شحادة اخلطيب ،أمحد زهري شامية ،مرجع سابق ،ص.52

 3حسن احلا  ،عجز الموازنة :المشكالت والحلول ،جملة جسر التنمية ،العدد  ،95املعهد العريب للتخطيط ،الكويت ،ماي ،4002ص.2
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األجنبية بتقدمي االمتيازات وإبرازها على شكل إعفاءات ضريبية تؤثر سلبا على إيرادات الدولة وبالتايل فاعتماد
الدولة على سياسة اإلغراء باالعفاءات الضريبية غري املدروسة سيؤدي إىل الضرر بإيراداهتا السيادية.
 -2-2-3أسباب أخرى لتراجع االيرادات العامة :تتمثل يف:

1

2

 اخنفاض مستوى الدخل الوطين والفردي األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض االيرادات الضريبيبة املمكن
حتصيلها.
 امتناع القطاع اخلاص عن مسك الدفاتر احملاسبية مما يصعب عملية التقدير.
 عدم خضوع أصحاب الدخول العليا وأصحاب الثروات للضرائب بسبب النفوذ الذي يتمتع به هؤالء.
 اتساع نطاق االقتصاد املوازي.
كما ميكن إدرا عدم كفاية املوارد املالية وتراجعها ملواجهة متطلبات التنمية إىل أسباب أخرى:

3

 ارتفاع معدل النمو السكاين إذ تزداد معدالت النمو السكاين بصورة سريعة ومستمرة عرب الزمن.
 التضخم يف اجلهاز اإلداري احلكوم وارتفاع نسبة اهلدر يف منشآت األعمال احلكومية.
 استمرار تزايد االنفاق بشقية اجلاري واالستثماري.
 ضآلة حجم املدخرات بشقيها العام واخلاص.
 تفش فاهرة الفساد باعتبارها فاهرة اقتصادية ،اجتماعية وسياسية جبوانب متعددة تواجه كل اجملتمعات
خاصة الدول النامية واليت يعترب التهرب الضرييب من أهم جماالت اقتصاديات الفساد يف الدول النامية.
ثانيا -أثار العجز الموازني
يتم متويل العجز يف املوازنة العامة للدولة بواسطة مصدرين متويل حمل ويضم زيادة اإلصدار النقدي
املمنوح للحكومة وكذا االقرتاض الداخل  ،والثاين التمويل اخلارج ويرتك التمويل آثار متعددة ختتلف
4

باختالف طرق التمويل.

 1قدي عبد اجمليد ،مدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،4005 ،ص.409

 2كردودي صربينة ،ترشيد االنفاق العام ودوره في عالج عجز الموازنة العامة للدولة في االقتصاد االسالمي ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،ختصص نقود ومالية ،جامعة بسكرة ،4002-4005 ،ص.080
 3عل مهرة ،االدخار ودوره في التنمية ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،0229 ،ص.059

 4غيمان عدنان شحرور ،عجز الموازنة العامة في سوريا وآثاره االقتصادية ،حبوث اقتصادية عربية /92-95 ،صيف-خريف،4005 ،
ص.002
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 -1اآلثار السلبية للعجز الموازني :حيدث العجز املوازين تأثريات متعددة تعتمد وتتحدد بطريقة متويله
فاالعتماد على االقرتاض الداخل الذي تتطلب فعاليته وجناحه على مجلة من العوامل أمهها استقرار قيمة
العملة واجيابية معدالت الفائدة ونشاط األسواق املالية وثقة باحلكومة...وغريها.
ومن أهم نتائجه زيادة عبء الدين احملل وارتفاع معدالت الفائدة وما يرتتب على ذلك من تأثريات
سلبية ،اضافة إىل تعميق التفاوت يف توزيع الدخل القوم لصاحل أصحاب رؤوس األموال واألغنياء ،كما يؤدي
العجز املوازين إذا مول عن طريق اإلصدار النقدي واالئتمان املصريف إىل التضخم األمر الذي يؤثر سلباً على
القدرة الشرائية لغالبية املواطنني وتدهور صرف العملة احمللية يرافقه نتائج سلبية على أسعار االستريادات ،كما
يؤدي إىل زيادة يف تفاوت توزيع الدخل القوم  ،ومن جانب آخر سيجرب احلكومة على تقليص مشاريعها تبعاً
لزيادة كلفة االنشاء واإلنتا .

1

وقد يتم التمويل من مصادر خارجية ويعد متويال غري تصخم نتيجة أسعار الفائدة املرتفعة أو حتاشياً
للسياسات االنكماشية ...اخل.
إن تفاقم عجز املوازنة العامة من سنة بعد أخرى وحتوله إىل عجز هيكل مستمر ذو تكلفة باهظة
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يهدد االستقرار املايل والنقدي والتنموي ،يف حني القروض اخلارجية تكون آثارها
سلبية على االقتصاد الوطين 2،ميكن لسياسة العجز احداث جمموعة من اآلثار السلبية منها:

 oأثر المزاحمة :يعرب أثر اإلزاحة عن ذلك األثر الناجم عن متويل العجز املوازين عن طريق املديونية
العمومية ،إذ يلجأ اخلواص إىل االستدانة نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة بفعل زيادة احتياجات متويل االقتصاد
إذ تقود سياسة امليزانية التوسعية إىل تكثيف األنشطة بشكل جيعل األعوان يف حاجة أكثر إىل وسائل الدفع
إلجراء معامالهت م ،وإذا مل جياري عرض النقود فإن هذا الضغط على الطلب النقود يدفع أسعار الفائدة إىل
االرتفاع إىل درجة اليت حتقق توازن سوق النقد يف حني يتجاوب االستثمار سلباً مع هذا االرتفاع ألسعار
الفائدة ،وبالنظر إىل انعكاساته النقدية يؤدي التدخل العموم إىل إزاحة االستثمار اخلاص.
 -2اآلثار االيجابية :قد حيدث العجز املوازين أثارا اجيابية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:

 1سامل عبد احلسني سامل ،عجز الموازنة العامة ورؤى وسياسات معالجته مع اشارة للعراق للمدة  ،2412-2443جملة العلوم االقتصادية
واالدارية ،اجمللد  ،08العدد  ،98ص ص .028 ،022
 2عل كعنان ،مرجع سابق ،ص ص .542 ،549
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 -1-2األثر على تدعيم استهالك العائالت :يعترب جلب استهالك العائالت عنصراً هاما يف النمو
االقتصادي حيث تشري بعض االحصائيات أن االحتاد األورويب عرف عودة جوهرية للنمو االقتصادي منذ سنة
 0222بعد أن عرف استهالك العائالت تطور بنحو  %4,8أين كثفت املؤسسات قدراهتا اإلنتاجية حنو
االرتفاع وهو ما حفز استثمار املؤسسات أين مت رفع الدخل املتاح كنتيجة لسياسة التحويالت اليت تفرض
ارتفاع يف اإلنفاق العموم .
 -2-2األثر على انعاش االستثمارات :يسمح االستثمار برفع اإلنتا والدخل ويؤدي االدخار االضايف إىل
موازاة االستثمار االضايف مت ضخه يف القناة االقتصادية.
ثالثا -طرق عالج العجز الموازني
أدى فهور مشكلة عجز املوازنة العامة يف الكثري من الدول عموماً والدول النامية خصوصاً بسبب تزايد
تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ،وهو ما أدى إىل تزايد حجم اإلنفاق العام من جهة ،وتقاعس اإليرادات
العامة من جماراة اإلنفاق العام من جهة أخرى ،ونتيجة أثاره السلبية أولت له الدول اهتماماً كبري نتيجة شح
املوارد املالية واعتماد الدول على موارد معينة وحمدودة وغري مستقرة يف فل التسارع اهلائل لنمو اإلنفاق العام،
وال شك أن معاجلة هذه الظاهرة تتبع مسبابته من خالل معاجلة تزايد النفقات وتراجع اإليرادات ومن بني
الرؤى والسياسات ملعاجلة عجز املوازنة العامة تكمن من خالل العمل باحملاور التالية:
 -1محور ترشيد اإلنفاق العام :ويقصد به تأهيل النفقة العامة لتحقيق املنفعة بأقل التكاليف املمكنة مع
مراعاة جودة اخلدمات والسلع مما يؤدي إىل رفع انتاجية النفقة العامة وزيادة مردودها 1،مع ضرورة وضع
برنامج دقيق يسمح مبحاربة أوجه اإلسراف والتبذير خاصة يف بنود اإلنفاق االستهالك .
 -2إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام :يالحظ على معظم املوازنات العامة ملعظم الدول النامية اليت
تعاين العجز يف موازنتها العامة ،أهنا تنتهج أسلوب ومنط من األولويات يف توزيع مواردها العامة على بنود
النفقات العامة املختلفة ،غالباً ما يكون هذا التوزيع ينطوي على العديد من األشياء غري املهمة وغري الضرورية
اليت ميكن الغائها أو تأجيلها دون تأثري على كفاءة أداء الدولة ،ومن أهم اجلوانب املهمة (النفقات الرأمسالية)

 1سامل عبد احلسني سامل ،مرجع سابق ،ص.504
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بتوجيهها إىل املشاريع االستثمارية املنتجة والضرورية عوض الرتفيهية فال بد لصانع القرار التحل بالعقالنية
والرشادة االقتصادية 1،أي حتديد أولويات التنفيذ طبقاً للحاجة الفعليةوأمهيتها وانتاجيتها.
 -3تخفيض اإلنفاق العام :للتخفيض عن عجز املوازنة العامة للدولة ال بد من ختفيض اإلنفاق العام جبانبيه
اجلاري واالستثماري وتتجلى أهم السياسات اهلادفة لذلك فيما يل :

2

 إجراء ختفيض يف بنود النفقات التحويلية ذات الطابع االجتماع من خالل رفع الدعم.
 العمل على ختفيض األجور بوضع حد أقصى لألجور.
 التخلص من الدعم االقتصادي عن طريق خوصصة املؤسسات اإلنتاجية التابعة للقطاع العام اليت تعاين
مشكل أو إعادة هيكلتها أو ادارهتا على أساس اقتصادي وجتاري سليم.
 الضغط على النفقات املوجهة خاصة لقطاع التعليم والصحة.
 امتناع الدولة يف اخلوض يف اجملاالت االستثمارية للمنافسة للقطاع اخلاص.
 -4تنمية موارد الدولة :أي اختاذ اإلجراءات والوسائل اليت تكفل تنمية مستوى اإليرادات العامة وزيادهتا
سواء الضريبية أو غري الضريبية.
وعلى ضوء هذه احملاور ال بد أن يتضمن عال املوازنة العامة حسب صندوق النقد الدويل الذي يعمل
على تقليص مستوى الطلب الكل من خالل التحكم بالعديد من املتغريات املالية 3،ولذا جيب:
 التأكد على انتاجية النفقة العامة وترشيدها وتأهيلها.
 تصحيح اختالل هيكلة اإلنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.
 العمل على زيادة اإلنتا والصادرات النفطية لتنمية اإليرادات العامة.
 العمل على معاجلة الفساد املايل واالداري.
 جتميد األجور والتعيينات ورفع يد الدولة تدرجييا عن االلتزام بالتوفيف.
 إلغاء الدعم احلكوم مبختلف أشكاله وأنوعه.
 تقليص اإلنفاق االستثماري على بعض القطاعات (الصحة والتعليم) والتوجه حنو خصخصتها.
 امتناع الدولة من الدخول يف اجملاالت االستثمارية اليت ميكن للقطاع اخلاص ولوجها.
 1دردوري حلسني ،عجز الموازنة العامة للدولة وعالجه في االقتصاد الوضعي ،أحباث اقتصادية وادارية ،العدد الرابع عشر ،ديسمرب،4005 ،
ص.000
 2نفس املرجع ،ص ص .008 ،002

 3سامل عبد احلسني سامل ،مرجع سابق ،ص .422
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 تطبيق ما يسمى سياسة اسرتداد تكلفة اخلدمة عن طريق زيادة رسوم اخلدمات العامة.
 إعادة النظر يف األنظمة الضريبية وتفعيلها مما يسمح بزيادة اإليرادات السيادية.
 خوصصة شركات القطاع العام اليت تشكل عبء أو ادارهتا بأسس اقتصادية لتحقيق أرباح حقيقية ويساق
ضمن أهداف املخصصة هدف مايل مفاده التخفيف من أعباء املوازنة العامة من خالل التخلص من الدعم
املستمر.
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أسئلة للمناقشة والفهم
 اختلفت النظرة لقاعدة توازن املوازنة العامة بني كل من الفكر املايل التقليدي واحلديث ،ناقش هذه العبارة
موضحا االختالف بني الفكرين معتمدا على االسناد املعتمد عليه لكل منهما.
 ما املقصود بدورة املوازنة مبينا مراحلها.
 ملاذا تعد السلطة التنفيذية األفضل للقيام بتحضري املوازنة العامة.
 ناقش بعض املشكالت اليت تنطوي عليها املوازنة العامة يف اجلزائر.
 وضح أهداف الرقابة والعناصر الواجب توافرها لنجاحها.
 تعد الرقابة السابقة ذات طابع وقائ وضح ذلك
 تعد الرقابة الالحقة ذات طابع رادع وضح وناقش ذلك.
 وضح مفهوم موازنة األداء ومتطلباهتا.
 اشرح مفهوم املوازنة الصفرية وقارهنا باملوازنة التقليدية.
 هل ميكن احلديث عن تطبيق املوازنة الصفرية يف اجلزائر.
 حدد طرق تقدير اإليرادات العامة.
 حدد أسباب العجز املوازين املتعلق بعوامل تراجع االيرادات وغريها.
 وضح اإلجراءات اليت ميكن أن تتبناها احلكومة بغرض معاجلة العجز املوازين وفق حمور ترشيد االنفاق.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
أوﻻ -ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 .Iاﻟﻜﺘﺐ:
 -1اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،أﻧﻮر اﻟﻌﺠﺎرﻣﺔ ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ،
ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ.
 -2أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ ﻋﻼم ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2012 ،
 -3أﻋﺎد ﲪﻮد اﻟﻘﻴﺴﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط ،05ﻋﻤﺎن،
.2015
 -4ﺑﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺘﻠﻢ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أدواﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻀﺔ اﻟﺸﺮق ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
.1995
 -5ﺑﺸﲑ ﻳﻠﺲ ﺷﺎوش ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2013 ،
 -6ﺟﻬﺎد ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،دار واﺋﻞ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2010 ،
 -7ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺎت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻘﺪس.2013 ،
 -8ﺣﺴﲔ ﻋﻮاﺿﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻗﻄﻴﺲ  ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻮاردﻫﺎ ،ﺿﺮاﺋﺐ ،رﺳﻮم،
اﻟﻘﺮوض ،اﻻﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ،اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت.2013 ،
 -9ﺣﺴﲔ ﳏﻤﺪ ﲰﺤﺎن وآﺧﺮون ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
.2010
 -10ﺣﻴﺎة ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪار اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.2009 ،
 -11ﺧﺎﻟﺪ أﲪﺪ اﳌﺸﻬﺪاﱐ ،ﻧﺒﻴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻷﻳﺎم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﻋﻤﺎن.2015 ،
 -12ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،أﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ط ،2ﻋﻤﺎن،
.2005
 -13ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة اﳋﻄﻴﺐ ،أﲪﺪ زﻫﲑ ﺷﺎﻣﻴﺔ ،أﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ط ،3ﻋﻤﺎن،
.2007
 -14ﺧﺒﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2009 ،
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 -15رﻣﺰي زﻛﻲ ،اﻟﺼﺮاع اﻟﻔﻜﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،دار ﺳﻴﻨﺎء
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1992 ،
 -16زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2006 ،
 -17ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
.2015
 -18ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻔﺮي ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻄﺒﻌﺔ أوﻣﺎﻛﺮاف اﻟﺮﺷﺎد ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.2009 ،
 -19ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
.2011
 -20ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار دﺟﻠﺔ ،ﻋﻤﺎن.2011 ،
 -21ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت.2009 ،
 -22ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات
اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ،ﺑﲑوت.2003،
 -23ﻃﺎرق اﳊﺎج ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار ﺻﻔﺎء ،ﻋﻤﺎن.2012 ،
 -24ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم،
دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2006 ،
 -25ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم،
دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2002 ،
 -26ﻋﺎدل ﻓﻠﻴﺢ اﻟﻌﻠﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن،
.2007
 -27ﻋﺎﻃﻒ وﻟﻴﻢ أﻧﺪراوس ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة »ﺗﻄﻮر اﻟﺪور
اﻻﻗﺘﺼﺎدي « )اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2010 ،
 -28ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،ﻟﺒﺎز اﻷﻣﲔ ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2003 ،
 -29ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ )اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت( ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
.2010
 -30ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻓﻮزي ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت.1991 ،
 -31ﻋﺪﱄ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2009 ،
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 -32ﻋﻠﻲ زﻏﺪود ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ط ،4اﳉﺰاﺋﺮ.2011 ،
 -33ﻋﻠﻲ ﻛﻌﻨﺎن ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺑﲑوت.2009-2008 ،
 -34ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺮة ،اﻻدﺧﺎر ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،دﻣﺸﻖ.1996 ،
 -35ﻋﻮف ﳏﻤﻮد اﻟﻜﻔﺮاوي ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
.2006
 -36ﻏﺎزي ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻨﻘﺎش ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ط ،04ﻋﻤﺎن.2010 ،
 -37ﻏﺎزي ﻋﻨﺎﻳﺔ ،أﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت.1993 ،
 -38ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻮازﻧﺔ ،ﺿﺮاﺋﺐ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ.2005 ،
 -39ﻓﺘﺤﻲ أﲪﺪ ذﻳﺎب ﻋﻮاد ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﺮﺿﻮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2013 ،
 -40ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻤﺎن.2007 ،
 -41ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﻤﺎن.2017 ،
 -42ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﲔ ﺧﻠﻒ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺟﺪارا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻋﻤﺎن.2008 ،
 -43ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2011 ،
 -44ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ،
.2003
 -45ﻟﻌﻤﺎرة ﲨﺎل ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ،
دار اﻟﻔﺠﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2004 ،
 -46ﳎﺪي ﺷﻬﺎب ،أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2004 ،
 -47ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ( ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2012 ،
 -48ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2009 ،
 -49ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2003 ،
 -50ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺮﻳﺮي وآﺧﺮون ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ
دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺎ.2011-2010 ،
 -51ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻬﺎﻧﻴﻲ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺤﺎدة ﺧﻄﻴﺐ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ط.2007 ،2
 -52ﳏﻤﺪ ﺧﺼﺎوﻧﺔ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،-دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2014 ،
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 -53ﳏﻤﺪ دوﻳﺪار ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳉﺰء  ،04اﳉﺰاﺋﺮ.2004 ،
 -54ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،أﺻﻮل اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﻴﺴﺮة ،ط ،5ﻋﻤﺎن.2013 ،
 -55ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻗﺔ ،ﻫﺪى اﻟﻌﺰاوي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﺴﲑة ،ط ،2ﻋﻤﺎن.2010 ،
 -56ﳏﻤﺪ ﻣﺮوان اﻟﺴﻤﺎن وآﺧﺮون ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻲ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2011 ،
 -57ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،زﻛﺮﻳﺎء أﲪﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﺴﲑة ،ﻋﻤﺎن.2007 ،
 -58اﳌﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي وﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دراز ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺪون دار اﻟﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ.2004 ،
 -59اﳌﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺑﲑوت.2002 ،
 -60ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺎر ،اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2008 ،
 -61ﻧﻮزاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳍﻴﱵ ،ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺸﺎﱄ ،اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ،ﻋﻤﺎن.2005 ،
 -62وﻟﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺎﻳﺐ ،اﻷﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ-دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﺎذج
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺴﲔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﲑوت.2010 ،
 -63ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2008 ،
 -64ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ وآﺧﺮون ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ.
 .IIﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى:
 -1أﲪﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﻟﺼﺒﻒ )ﻳﻮﻧﻴﻮ(.2003 ،
 -2اﻳﻬﺎب ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻧﺤﻮ رؤﻳﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ا ﻠﺪ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ،أﻓﺮﻳﻞ .2012
 -3اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،ﺿﻴﻒ أﲪﺪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد .2007 ،47

 -4ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﺳﻨﻮات ﳐﺘﻠﻔﺔ.

 -5ﺑﻦ ﳛﻲ ﻧﺴﻴﻤﺔ ،أﺛﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ، 2017-1980أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳛﻲ ﻓﺎرس ،اﳌﺪﻳﺔ.2019-2018 ،
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 -6ﺣﺴﻦ اﳊﺎج ،ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ :اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺤﻠﻮل ،ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،63اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﺎي.2007
 -7ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻠﻮم ،ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻬﺎﻧﻴﻲ ،اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺪاد واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،دراﺳﺔ
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  ،ﳎﻠﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻮن.2007 ،
 -8ﺣﻮﺷﲔ ﻛﻤﺎل ،ﺑﻮﺳﺒﻌﲔ ﺗﺴﻌﺪﻳﺖ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ "ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة 05 ،ﻣﺎي .2015
 -9دردوري ﳊﺴﲔ ،ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻋﻼﺟﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺿﻌﻲ ،أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وادارﻳﺔ،
اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،دﻳﺴﻤﱪ.2013 ،
 -10رﻧﺎ أدﻳﺐ ﻣﻨﺬر ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ-ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ-أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،2006-2005 ،ﻧﻘﻼ
ﻋﻦwww.dvzidan .com :
 -11ﺳﺎﱂ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ ﺳﺎﱂ ،ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورؤى وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻣﻊ اﺷﺎرة ﻟﻠﻌﺮاق ﻟﻠﻤﺪة
 ،2012-2003ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻدارﻳﺔ ،ا ﻠﺪ  ،18اﻟﻌﺪد .68
 -12ﺳﺎﻳﺢ ﺟﺒﻮر ﻋﻠﻲ ،ﻋﺰوز ﻋﻠﻲ ،ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ا ﻠﺪ  ،14اﻟﻌﺪد  ،19ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ.2018 ،
 -13ﻃﺎﻟﱯ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،
اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﺒﻴﺾ.2017-2016 ،
 -14ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺎﺟﺪ ،ﻣﺄﻣﻮن دﻗﺎﻣﺴﺔ ،اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﳎﻠﺔ أﻓﺎق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ا ﻠﺪ
 ،22اﻟﻌﺪد  ،87اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2001 ،
 -15ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﻏﺮﻳﺲ ،أﲪﺪ ﻧﺼﲑ ،ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻛﺄداة ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل :واﻗﻊ وأﻓﺎق اﻟﻨﻈﺎم
اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 6-5 ،ﻣﺎي .2013
 -16ﻋﺼﻤﺎﱐ ﳐﺘﺎر ،دور اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﺪام ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻏﲑ
ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺳﻄﻴﻒ.2014-2013 ،
 -17ﻋﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ،ﻋﻼم ﻋﺜﻤﺎن ،أﺛﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي وآﻟﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة  ،2011-2000ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ "ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮة 05 ،ﻣﺎي .2015
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، ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻏﻴﻤﺎن ﻋﺪﻧﺎن ﺷﺤﺮور-18
.2013 ،ﺧﺮﻳﻒ- ﺻﻴﻒ/64-63
 ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ودورﻩ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻛﺮدودي ﺻﱪﻳﻨﺔ-19
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة، ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻻﺳﻼﻣﻲ
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