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مقدمةال

أحد فروع العلوم االقتصادية اليت تدرس بالتفصيل النشاطات احلكومية والوسائل يُعد علم املالية العامة
ا وارتباطها  ا، نظراً لتأثريا العديدة البديلة لتمويل النفقات، وبذلك تعترب املالية العامة أحد ركائز الدولة ومقوما

واالجتماعية، فاستمرارية وازدهار الدول مرتبط باهتمامها بشكل فعلي باملوارد باألوضاع االقتصادية والسياسية 
.املالية وأوجه انفاقها

إن حقل املالية العامة قد تطور بشكل سريع الرتباطه بتطور احلاجات العامة، مما فرض على احلكومات 
ا، توسيع نطاق  صادي واجتماعي، واخلطة املنتظرة جلميع ميزانية الدولة كتعبري مايل وسياسي واقتفغدتنفقا

ا  التطور واجتاهاته خالل السنة املالية املقبلة، وانطالقا من هذا االهتمام معاملحتدد األعوان االقتصاديون كو
أكثر، وكون حل املشاكل مجيع جماالت احلياة، من أجل الوصول إىل رفاهيةاملهيمن على حاجيات الفرد يف 

تخطيط السليم تاحة وكيفية استغالهلا عن طريق المن خالل تعبئة املوارد واالمكانيات امليكمناالقتصادية 
تمع .والكفئ من أجل تلبية احتياجات ا

من هنا ميكن القول أن دراسة املالية العامة للدولة تركز على الكثري من القضايا اهلامة، مما جعلها حمل 
أو املهتمني خاصة فيما يتعلق مبيزانية الدولة وعجزها وكيفية متويلها، الدارسنيسواء من جانباهتمام كبري 

.وجانبها الضرييب وآثاره
طلبة جذع املخصص لللفائدة املرجوة من هذه املطبوعة سنحاول تناول برنامج املالية العامة وتأكيدًا منا 

للسنة الثانية من أجل القاء الضوء على حمتوى هذا املقياس ليكون عونًا للطالب خالل LMDمشرتك 
.راجني من اهللا العون والتوفيق،التبسيط يف عرض أهم فصول املادةمنا حماولة، مشواره الدراسي
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:تمهيد
ظهر كعلم مستقل احلديثة أينمن خالل النظرة التارخيية للمالية العامة يعترب علم املالية العامة من العلوم 

عن االقتصاد اخلاص يف اآلونة األخرية وذلك بعد أن تغريت النظرة جوهريًا إىل دور الدولة يف النشاط 
هذا احملور أهم عليه سيتضمن، وبناًء )مطلع القرن العشرين خاصة بعد نظريات كينز االقتصادية(االقتصادي 

عامة ومراحل تطورها سواء يف النظام الوضعي أو االسالمي اجلوانب العلمية املختلفة من حيث مفهوم املالية ال
:ملالية العامة بالعلوم األخرى، وسنحاول التطرق يف احملور األول إىلعلم اصلةباإلضافة إىل 

.مدخل عام للمالية العامة وفقا لتطوره الفكري والوظيفي- 
.املالية العامة واخلاصة وعالقتها بالعلوم األخرى- 
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التطور الفكري والوظيفي لعلم المالية العامة: ىاألولالمحاضرة
التطور الفكري لعلم المالية العامة-أوال

تعرض نشأة املالية العامة ومراحل تطورها وفقًا لتطور العصور سقبل التطرق ملفهوم املالية العامة سن
تمعات  .ا تبعاً للمذاهب االقتصاديةذوكوا

:في العصور القديمةالمالية العامة -1
ا أنظمة عاجلت االيرادات والنفقات خاصة عند الفراعنة أهم ما ميز املالية العامة يف تلك العصور أ

نظرًا لكثرت والقالع واحلصونناء اجليش بوالرومان واليونان وبالد فارس واهلند، فحاجة هذه الدول ألموال ل
ا الداخلية و  ا وثورا السلطة مطلقةن وباعتبار أ، هلاعلى األمن واالستقرار السياسياحلاجة للحفاظذا كحرو

للحاكم فلم يكن هناك تفريق بني احلاجات العامة واحلاجات اخلاصة ومشلت تعليمات احلاكم التفكري مبصادر 
1:االيرادات وأوجه النفقات وقد مشلت االيرادات آنذاك

 باستثناء طبقة األحرار ورجال الدين، ضريبة الضرائب بأنواعها خاصة ضريبة األرض، ضريبة الرؤوس
.املواشي وضريبة املباين

أين خيصص عدد من أيام األسبوع للعمل لدى احلاكم دون مقابل: أعمال السخرة
.وحتقيق االستقرار الداخليومصاحله أمن  احلاكموعلى أما النفقات فشملت االنفاق على جتهيز اجليش 

العامة لتلك العصور اتسمت بكثرة االيرادات وعدم التمييز بني حاجات احلاكم مما سبق جند أن املالية 
.واحلاجات العامة مما يرتجم أن النفقات ال تصب يف حتقيق النفع العام بل املصلحة اخلاصة) اخلاصة(
: المالية العامة في العصور الوسطى-2

عالقات املالية تقوم على أساس الفالحني جعل الني وطبقة وظهور طبقة االقطاعيإن بروز نظام االقالع
)العبيد يف القارة اجلديدةأمريكا وبيعاكتشاف قارة (باإلضافة إىل ندرة العبيد يف تلك الفرتة الطبقيميــالتقس

إىل تأجري األراضي للفالحني مقابل ريع نقدي أو عيين وهو مايطلق عليه بنظام الدومني، نيمما أجرب االقطاعي
2:وبذلك أصبحت املصادر الرئيسية لاليرادات تتمثل يف

الدومني.

، 2011-2010، بريوت، منشورات جامعة دمشق، اقتصاديات المالية العامة والتشريع الضريبي الجمركي، وآخرونحممد خالد احلريري1
.18-17ص ص 

.19نفس املرجع، ص2
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الضرائب املفروضة على الفالحني مقابل توفري احلماية هلم.
 ل املناجم، الصيد، احلق يف استغالاألسياد مقابل منحهمالضرائب على رجال الدين واملالكني

.أعمال السخرةباإلضافة إىل . اخل...الغابات
: يفتثلأما جانب النفقات فقد مت

األسيادني واملالكني ياالنفاق على حاجات االقطاع.
احملافظة على األمن الداخلي.

ني ييف كثرة االيرادات لسد حاجات االقطاعذا العصر جتلتن أهم معامل ومسات املالية العامة هلإ
، )ب وتعددهاكثرة الضرائ(املتزايدة واملتنامية والبحث باستمرار عن مصادر جديدة للتمويل األسيادواملالكني 

فاملالك هو العام، فاق على مصاحل الفالحني مما يعىن حتقيق النفع اخلاص دون النفع باإلضافة إىل عدم االن
1.مستقلالسلطة املركزية وخزينة امللك هي اخلزينة العامة فلم يظهر علم املالية كعلم

:المالية العامة في العصر االسالمي-3
وارد الدولة االسالمية لصرفها يف أوجه االنفاق الشرعية اجلهة بيت املال الذي تنصب فيه مجيع ميعترب 

املؤرخون على أجزم احلكومية اليت تتوىل عملية مجع االيرادات وصرف النفقات واملوازنة الالزمة بينهما والذي 
من معارك املسلمني ولكن توزيعها الفوري على أين أخذت األموال تتدفق من الغنائماهلجرة،انشاءه بعد 

مستحقيها نظراً  لشدة احلاجة ولوجود التآخي مما يظهر وجود املال العام دون تنظيم اداري مستقل يتوىل ادارة 
يعــــــــــدولـــــذا 2ية،ــــــــواردات النقدية والعينمام الدولة بالـــــتطلب األمر ضرورة اهتولكن بعد فرض الزكاة،بني املال

اتســــــــــــاع الفتوحات وكثرت واردات الدولة، ليصبح بيت املال اجلهة املسؤولة عن ضبط االيرادات والنفقات 
:العامة، وقد نظمت االيرادات لبيت مال املسلمني إىل عدة أنواع أمهها

:الموارد الدورية- 3-1
oي واالجتماعالحتوائه على اهلدف الديين وعلى اهلدف املايليعترب الزكاة موردًا الينضب: الزكاة

وله تعاىل قة يف اثنني وثالثني مرة يف القرآن الكرمي، منها مهية هذا الركن فقد قرنت مع الصالوأل3واالقتصادي،
4."َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاةَ "

.22، ص2009-2008، بريوت، منشورات جامعة دمشق، االقتصاد الماليعلي كعنان، 1
.239-338، ص 2011، دار دجلة، عمان، اقتصاديات المالية العامةسعيد علي العبيدي، 2
.18، ص2015عمان،،05دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالمالية العامة والتشريع الضريبي، أعاد محود القيسي، 3
.20سورة املزمل، اآلية 4
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oعينية على األراضي الزراعية اليت فتحت صلحاً أو قهراً ضريبة : الخراج.
oا جزء ممذا االسمالشخص ومسيتبإسالمالذمة وتسقط فريضة مالية تفرض على أهل: الجزية األ

1.يتمتع به أهل الذمة من احلماية واألمن وما يستفدونه من حقوق أخرى

: تتمثل فما يليو :الموارد غير الدورية- 3-2
oا إىل البالد : العشور فرائض مالية تفرض على بضائع التجار من أهل الذمة وغري املسلمني اليت يقدمون 

2.االسالمية

oهي أموال يأخذها املسلمون من الكفار احلربيني على وجه الغلبة والقهر أثناء اجلهاد: الغنائم.
oهو ما وجد من دفن اجلاهلية، أو من دفن الكفار: الركاز.
oاألموال اليت حيصل عليها املسلمون من الكفار بغري قتال وعن طريق اهلدنة: الفيء.
:موارد أخرى- 3-3

ا أم ، ما ال يعرف مالكها أو وال املصادرة وأموال املرتدين أو ضوائعتوجد موارد أخرى متفرقة ويُقصد 
مال (اليت ال يعلم هلا مستحق ، األموال ...)ماء وكهرباء(وارثها كما قسمت إىل رسوم مفروضة على اخلدمات 

مال املرتد تركه من ال وارث له، الغرامات املالية وهذا من باب التعزيز وأخريًا ريع ...) مسروق، ضائع
3.األوقاف

ا وأهدافها  ماجتدر االشارة  إليه أن املالية العامة يف االسالم أكثر تبلوراً ووضوحاً وأكثر مشوًال يف مضمو
. رد معينة كالزكاة، الغنائم والفيءعت يف حتقيق األغراض االجتماعية من خالل ختصيص موافقد توسوأساليبها 

خالقًا لعدم التخصص أية موارد ألي وجه من وجوه االنفاق العام يف االقتصاد الوضعي، كما عرفت املالية 
4.العامة مبدأ الفصل بني مالية الدولة ومالية اخلليفة

: المالية العامة في العصر الحديث-4
مايعرفديني يني التقلبأفكار االقتصاديوتتعلق األوىلاحل، لقد مر الفكر املايل يف تطوره بثالث مر 

، وسنحاول التطرق تتعلقان بأفكار املتحدثني عن املالية املتدخلةواملرحلتني الثانية والثالثةاحملايدةاملالية العامةب
:املالية العامة يف العصر احلديث وذلك تبعاً لظهور األنظمة االقتصادية جندملا متيزت به 

.37، ص2013القدس، ،، دار الفكرالمالية العامة والموازناتحسني عبد القادر، يونس جعفر، 1
.20أعاد محود القيسي، مرجع سابق، ص2
.37حسني عبد القادر، يونس جعفر، مرجع سابق، ص3
.22-21، ص ص 1993والنشر، بريوت، ، دار ابن حزم للطباعةأصول المالية العامة االسالميةغازي عناية، 4
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.ومنيز فيه أفكار االقتصاديني وفقا للمالية احملايدة وأفكار املالية املتدخلة:النظام الرأسمالي- 4-1
لة باسم الدولة ـــــــــــــــــــــــهذه املرحعرفت): المالية المحايدة(المالية العامة عند التقليديون -1- 4-1
روح "يف كتابه 1754يف األصول املالية يف أروبا سنة أول باحث "BODIN"ارسة ويعد بودانـــــــــــــــــــــــاحل

اليت ليخلص التقليديون إىل أبعاد الدولة "ثروة األمم"م مسيث معاجلًا خمتلف الضرائب يف كتابه آدو "القوانني
الدفاع، العدالة، املرافق العامة (يقتصر دورها بصفة أساسية على توفري اخلدمات ذات الطابع االجتماعي 

.)اخل...األساسية 
وعلى هذا األساس بنيت املالية العامة فكان توازن امليزانية غاية أساسية، واقتصرت النفقات على احلاجات 

1.عن الضرائبالعامة األساسية ومعظم االيرادات ناجتة 

ة احملايدة االستمرار ومل للماليمل يكتب): المالية المتدخلة(المالية العامة عند المحدثين -2- 4-1
ال ألفكار جديدة استجدتاحللول الفعالة للمشكالت اليت ستطع تقدمي ت يف احلياة االقتصادية، مما أفسح ا

ا االقتصادي االجنليزي  تدخل املتضمن " النظرية العامة يف التشغيل والفائدة والنقود" يف مؤلفه " كينز"نادى 
ام الدولة يف احلياة االقتصادية، مما أدى إىل ظهور املالية الوظيفية أو املعوضة اهلادف إىل احلفاظ على النظ

2:الرأمسايل وإطالة أمده ومن أهم ما مييز املالية العامة مايلي

 أصبحت الدولة مسؤولة عن حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي على حساب التوازن املايل أو احلسايب
).التوازن بني النفقات وااليرادات العامة(يف املوازنة العامة 

أداة اقتصادية واجتماعية للدولة تستخدم لتحقيق األهداف أصبحت النفقات العامة وااليرادات العامة
.االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 وذلك باللجوء إىل سياسة االصدار ) التقلبات االقتصادية(أصبحت املوازنة العامة تأخذ ملعاجلة الدورات
ازنة ملواجهة املوجات اق العام أو احداث فائض يف املو ت الكساد لتمويل التوسع يف االنفاجلديد أوقا

.التضخمية يف أوقات الرواج
 غلب الطابع االقتصادي على علم املالية العامة خاصة دراسة األثار الكلية للمالية العامة يف النشاط

.االقتصادي

.21-20، ص ص 2009، االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعية، أساسيات في اقتصاد المالية العامةخبابة عبد اهللا، 1
.31-30، ص صبقامرجع س، وآخرونحممد خالد احلريري2
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العامة وتوزيعها على األفراد بل يضيف على ءحتديد األعبايعد علم املالية العامة يبحث يفوعليه مل
.استخدام هذا العبء املايل وآثاره االقتصادية واالجتماعيةذلك كيفية 

يف االقتصاديات االشرتاكية اآلخذة مببدأ امللكية العامة لوسائل االنتاج فإن املالية :النظام االشتراكي- 4-2
العامة تضطلع بدور أوسع نطاقاً، إذ تتميز امليزانية العامة يف هذه الدول بضخامة دورها يف التمـــــــــــويل ويف 

التخطيط ق عليها شاط االقتصادي واالجتماعي، لذا يطلوجه الناملمارسة على خمتلف أالتوزيــــــــــــــــــــــع والرقابة 
1.املايل

ال حتدد مسؤوليتها يف حفظ التوازن االقتصادي واالجتماعي بل اليت إن ظهور ما يعرف بالدولة املنتجة 
اعتبارهأصبحت تقوم أساسًا باالنتاج والتوزيع كما حتددمها اخلطة القومية، وعليه فإن التخطيط القومي ميكن 

مبثابة حصر وتكييف لكافة أوجه اإلنفاق واملوارد بصورة تستطيع الدولة التأكد من تنفيذ خططها ويشمل 
يوتعد اخلطة املالية الرئيسية يف النظام املايل االشرتاك،التخطيط املايل خطط جزئية منها خطة ميزانية الدولة

غري اإلنتاجية، وعليه فإن موضوع املالية العامة يف تتوىل متويل االستثمارات، فضال عن متويلها لتسيري اهليئات 
الدول االشرتاكية يعين دراسة للعالقات االقتصادية اليت يتم على أساسها توفري املوارد النقدية وفقًا للخطة 

يف شكله النقدي، حيث تستخدم هذه املوارد بصفة أساسية القومية لتوزيع الناتج االجتماعي والدخل القومي
2.متطلبات االنتاج واالستثمار وغري ذلك من احلاجات االجتماعية العامةملواجهة 

لمالية العامةلالتطور الوظيفي -ثانيا
خيتلف دور املالية العامة من دولة ألخرى وذلك تبعًا الختالف طبيعة النظام االقتصادي واالجتماعي 

التعرف على طبيعة جاء نتيجة تطور دور الدولة سنحاول ئم يف كل دولة وكون الفكر املايلوالسياسي القا
املالية العامة يف الدول املتقدمة ويف الدول النامية باعتبار النظام االقتصادي أحد العوامل املؤثرة واحملددة لنطاق 

.هدافهعلم املالية وكون درجة منو اهليكل االقتصادي له تأثري مباشر يف النظام املايل ويف حتديد مالحمه وأ
:تطور علم المالية العامة في الدول المتقدمة-1

لقد عرف الفكر االقتصادي تطور بدًء بالنظرية التقليدية املسيطرة حىت مطلع القرن العشرين والذي 
"مبدأ الدولة احلارسة"ين على الفكر املايل ومها أدأضيق نطاق، مما أدى إىل سيطرة مبحصر دور الدولة يف 

.21خبابة عبد اهللا، مرجع سابق، ص1
، االسكندرية، ، دار اجلامعة اجلديدةمدخل لدراسة أصول الفن المالي لالقتصاد العام،أساسيات المالية العامةعادل أمحد حشيش، 2

.، بتصرف49-47، ص ص 2006
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لتعرف هذه الدول خالل القـــــــرنيني الثامن عشر والتاسع عشر وإىل غاية العـــــــــــقد ، "العامةد املاليةاحي"و
ومل يكتب للمالية احملايدة االستمرار لتظهر ،جذرية اقتصادية واجتماعيةت الثالث من القرن العشــــــــــرين تطــورا

لدور املتزايد للدولة يف احلياة االقتصادية، فتدخل الدولة يف أو املتدخلة من خالل ا) املعوضة(املالية الوظيفية 
ا ومسامهتها يف تكوين االنتاج يعين بزوغ لظواهر مالية جديدة خمتلفة يف  احلياة االقتصادية وتزايد نفقا

النفقات (انعكس على علم املالية وعناصرها 1929فتدخل الدولة بعد األزمة االقتصادية الكربى 1طبيعتها،
، لتستخدم تلك األدوات املالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية )لعامة، االيرادات العامة، املوازنة العامةا

يضيف على توزيعها فقط، بلو إىل جانب هدفها املايل، فعلم املالية مل يعد يبحث يف حتديد األعباء العامة 
الجتماعية ونتيجة التطور الذي عرفته الدول العبء املايل وآثاره االقتصادية واذلك كيفية استخدام هذا

بوظيفة االنتاج، جند أن حمور املالية العامة من خالل سياستها املالية املتقدمة أين يقوم القطاع اخلاص أساسًا 
هو العمل على حتقيق االستقرار االقتصادي والسماح مليزانية الدولة بالتقلب تبعًا ألوجه الدورة االقتصادية 

ا حىت متأل الثغرة بني املختلفة، ففي حالة الكساد صار الزامًا على الدولة تكييف مستوى انفاقها وايرادا
ا املالية لرفع مستوى ،الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة ومستوى االنفاق حيث تستخدم أدوا

وذلك من خالل زيادة االنفاق العام أو رفع ،الطلب ورفع االنفاق الكلي حىت يتساوى مع قيمة االنتاج
، فتنشيط الطلب يزيد من االنفاق اخلاص بزيادة االعانات واملدفوعات وختفيض الضرائب أو كليهما معاً 

تمعات الرأمسالية املتقدمة تربز فيها أمهية ،رب االقتصاد من حالة التشغيل التامالعرض ويق وبصفة عامة إن ا
يئة البيئة االستثمار اخلاص كع املواتية امل حمرك يف ميزانية االقتصاد القومي لينحصر دور املالية العامة يف 

وسدالزدهار االستثمار اخلاص ومنوه ليتضح أن دور املالية العامة تقتصر رسالته على موازنة االستثمار اخلاص
2.غرة انكماشية أو تضخميةثيأ

:المالية العامة في الدول النامية-2
تعرف على أهم للتعرف على طبيعة املالية العامة يف الدول النامية وأهدافها يتطلب األمر أوال ال

.ذه الدولاخلصائص االقتصادية هل

.، بتصرف38-35، ص ص 2007عمان،،3، دار وائل للنشر، طالمالية العامةأسسخالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية، 1
.50-49مرجع سابق، ص ص عادل أمحد حشيش،2
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ُيشري الفكر االقتصادي إىل حقيقة واقعية إىل وجود :خصائص ومظاهر التخلف في الدول النامية- 2-1
1:خصائص ومظاهر التخلف تتجلى أمهها فيما يلي

خنفاض الدخل القومي والفردي وسوء توزيعه، حيث يرتاوح متوسط دخل الفردي يف الدول النامية بنيا
يف حني يقدر املتوسط يف الدول املتقدمة حوايل 2017لسنة دوالر100إىل أقل من دوالر3000

.2017لسنة دوالر86000
 مستويات لالدخار مما يرتتب عليه اخنفاض ارتفاع امليل احلدي لالستهالك واخنفاض امليل احلدي

أفق املستثمرين وانعدام الثقة االستثمار، واليت ترتكز يف االستثمارات العقارية والعمالت األجنبية وذلك لضيق 
.واالستقرار السياسي واالقتصادي

املواد األولية الدول املتقدمة، العتماد الدول النامية على تصدير تبعية االقتصاد املتخلف القتصاديات
.واخلامات واسترياد اآلالت واملعدات االنتاجية والسلع االستهالكية

انعدام السوق املالية والنقدية أو ختلفها، وضعف األجهزة املصرفية واملالية.
على اآلالت واملعدات القدمية ذات الكفاءة االقتصادية املنخفضة هسيطرة القطاع الزراعي وختلفه العتماد

نسبة العمالة فيه، وذلك الخنفاض مستوى االستثمار خارج هذا النشاط، وهذا ما يؤدي إىل اخنفاض وارتفاع
.االنتاجية وظهور البطالة املقنعة

ه الدول النامية فاخنفاض الدخل القومي يؤدي إىل اخنفاض االدخار يحلقة الفقر املفرغة، هذا ماتعان
.مستوى االستثمار يؤدي إىل اخنفاض مستوى الدخلإىل اخنفاض مستوى االستثمار، واخنفاضباملسب

2:كما ميكن متثيل ذلك وفق املخطط املوايل

:كما أن

.لتستمر مستويات الدخول على ماهو عليه

.37- 36وآخرون، مرجع سابق، ص صحممد خالد احلريرى 1
.27، ص2010، عمان، 2، دار املسرية، طاقتصاديات المالية العامةحممد طاقة، هدى العزاوي، 2

مستويات الدخلاالستثماراالدخارالدخل

احلافز على االستثماراضعافاخنفاض القوى الشرائيةاخنفاض الدخولاخنفاض االنتاجيةاخنفاض معدل االستثمار
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:خصائص المالية العامة في الدول النامية- 2-2
على ضوء املشكالت واخلصائص اليت تعاين منها امة يف الدول النامية تتحددإن أهداف املالية الع

ا كهدف اسرتاتيجي ومن أهم خصائص املالية العامة هلذه الدول  اقتصادها، وحتدد أساسًا يف تنمية اقتصاديا
:نستعرض حلصر مايلي

o تعد من أهم خصائص األنظمة الضريبية للدول النامية إذ ال تتجاوز :قتطاع الضريبياالانخفاض نسبة
ن الناتج القومي االمجايل مع اضافة االقتطاعات شبه الضريبية م) %25-%20(االقتصاد الضرييب نسبة

ويعـــــزى السبب يف ذلك إىل اخنفاض نصــــــيب الفرد منه مما %40املتقدمة اليت قد تصل إىل مقارنة مع الــدول
األدىن للحاجات األساسية للفرد، فاالقتطاع من وعاء النســــبة لعدم املساس باحلد يستــــــحيل امكـــــانية زيادة

1.ضرييب صغري احلجم تكون حصيلته الضريبية ضئيلة احلجم كنتيجة حتمية

oإن اخنفاض الدخل القومي والفردي : انخفاض نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في االيرادات العامة
من فرض الضريبة على الدخل وانتشار نطاق واتساع نطاق القطاع الزراعي وختلفه واعفاه يف بعض الدول 

االقتصاد املعيشي، كلها عوامل سامهت يف اخنفاض نسبة مسامهة الضرائب املباشرة يف االيرادات العامة للدولة 
2.مقارنة مع الدول املتقدمة) %37-%10(إذ ترتاوح مابني 

oوجدت الدول النامية نفسها مضطرة إىل االعتماد على الضرائب غري :سيطرة الضرائب غير المباشرة
د ذلك إىل اخنفاض الدخل الفردي والقومي واخنفاض مسامهة الضرائب املباشرة، وكذا انفاق و املباشرة، ويع

وارتفاع نسبة مسامهة التجارة إىل الناتج القومياالستهالكية،األفراد اجلزء األكرب من دخوهلم على السلع 
كما أن فرض الضرائب غري املباشرة وحتصيلها الحتتاج إىل ادارة ،االمجايل ومن مث ارتفاع الضرائب اجلمركية

ضريبية عالية الكفاءة، كما ميكن استخدام الضرائب غري املباشرة املفروضة على االستهالك للحد من 
من ) %70-%60(لدول النامية مابني االستهالك وزيادة االدخار، وترتاوح نسبة الضرائب غري املباشرة يف ا

3.يف الدول املتقدمة%40االيرادات الضريبية، يف حني التزيد عن 

.32حسني عبد القادر، يونس جعفر، مرجع سابق، ص1
.60، مرجع سابق، صوآخرونحممد خالد احلريري2
.43صطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، اخلخالد شحادة 3
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oإن عدم توافر العناصر االدارية والفنية : انخفاض كفاءة الجهاز االداري الضريبي والوعي الضريبي
الضريبية بكفاءة عالية ة دون امكانية حتقيق أهداف السياساألساسية اليت حتولباتالكفؤة تعد من العق

1:ويرجع ذلك إىل

اخنفاض كفاءة اجلهاز االداري بشكل عام.
ضعف الرواتب واألجور للعاملني يف اإلدارة.
اخنفاض مستوى الوعي الضرييب لدى األفراد املكلفني بالضريبة.

لقد أوضحت الدراسات االقتصادية والتجريبية يف الدول :أهداف المالية العامة في الدول النامية- 2-3
ه سياستها االقتصادية توجيلالنامية أنه يتعذر عليها ترك قيادة عملية التنمية للقطاع اخلاص، والدور املهم للدولة 

ة العقبات، األمر الذي يعين صب اجلهود لزيادة االستثمارات االنتاجية ومتويل خطط التنميلـــواملالية حل
سؤولية على املالية العامة لتحقيق أهدافها اليت نستعرض املادية لرفع الدخل الفردي أين تكمن ــــــــــــــــاالقتص
2:أمهها

oالدخل الفردي يرتتب عليه االنفاق االستهالكي على السلع األساسية ضإن اخنفا: ضبط االستهالك
االستهالك وكبحه االعتماد لضبطمما يستوجب على الدول النامية ،يستوعب اجلزء األكرب من الدخل الفردي

الكمايل الذي تتميز به الفئات الغنية حد خاصة من االستهالك غري الضروريلالسياسة املالية والضريبية لعلى
وتنمية املوارد املالية للدولة عن طريق فرض الضرائب التصاعدية على ،واليت تستهدف زيادة االدخار وتشجيعه

.الدخول والثروات والضرائب النوعية على السلع الكمالية وغري الضرورية
o معيشة األفراد االجتماعية اهلادفة لرفع مستوى إن حتقيق التنمية االقتصادية و : مدخرات القوميةالتعبئة

الوطنية االختيارية ة لتمويل اخلطط والربامج االقتصادية، وكون املدخرات موارد ماليضخ يستوجب تنمية و 
، مما يفرض على الدول النامية االعتماد على االدخار االجباري باعتبار الضرائب أحد بنوده التفي بالغرض

.لزيادة املوارد املالية وتوجيهها لتمويل التنمية
ىل تعبئة الفائض االقتصادي، أين جيرب األفراد أو املشروعات على كما هدفت املالية العامة يف الدول النامية إ

ج التنمية بتحديد ختصيص نسبة من دخوهلم لشراء سندات تصدرها الدولة لتستخدم تلك املبالغ يف متويل برام
.إىل اتباع طريقة التمويل بالتضخمباإلضافةواعادة قيمتها للمكتتبني، دة االسرتدادم

.33حسني عبد القادر، يونس جعفر، مرجع سابق، ص1
.64-63، مرجع سابق، ص ص وآخرونحممد خالد احلريري2
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oاالت والنشاطات اليت ال يقدم عليها : توجيه النفقات العامة ميكن أن توجه الدولة النفقات العامة إىل ا
القطاع اخلاص سواء بسبب اخنفاض العائد أو احلاجة لرؤوس األموال الضخمة وخاصة اليت تعرف بالنفقات 

ق العامة، السدود، النقل، أو تكوين كإنشاء الطر األساسيالعامة اليت تؤدي إىل تكوين اهليكل االقتصادي و 
، هذه النفقات ليست ضرورية من أجل التنمية اخل...اهليكل االجتماعي األساسي كالتعليم، الصحة، االسكان

.االقتصادية واالجتماعية فحسب بل من أجل حتقيق معدل مرتفع للتنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي
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ماهية علم المالية العامة: ةالثانيالمحاضرة
علم المالية العامةمفهوم-أوال

تطور دور ويرتبط مفهوم املالية العامة ارتباطاً وثيقاً ب،إن مفهوم املالية العامة له جوانب تارخيية واقتصادية
فهوم احلديث متاشياً املتعريف علم املالية العامة وفقًا ملفهومه الضيق أو التقليدي، مث الدولة، وهلذا سنستعرض 

والتطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت حدثت يف بداية القرن العشرين والداعية لتدخل الدولة يف  
االت .كافة ا

: المنظور التقليديتعريف علم المالية العامة وفق -1
ا الدولة على العلم الذي يبحث الوسائل "ديون علم املالية على أنه يلقد عرف التقل اليت حتصل 

1".االيرادات العامة الالزمة لتغطية النفقات العامة وتوزيع العبء الناتج عن ذلك على األفراد

" العرض خيلق الطلب"إن هذا التعريف التقليدي لعلم املالية العامة الخيرج عن القواعد النظرية التقليدية 
احملايدة إذ حيصر هدف االيرادات العامة يف تغطية النفقات العامة وغريها من القواعد وما يعرف باملالية العامة 

.وزيع العبء الناتج على األفراديؤكد على ضرورة التوازن بينهما وتو 
:التعريف الحديث لعلم المالية العامة-2

العلم الذي يدرس االيرادات العامة والنفقات العامة واملوازنة العامة وتوجيهها " عرف على أنه ي
2".واستخدامها يف حتقيق األهداف املنبثقة عن الفلسفة االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت تتبناها الدولة

لتغطية النفقات بل من خالل هذا التعريف يتضح أن اهلدف من احلصول على االيرادات العامة مل يعد 
متغريات (والنفقات العامة أدوات كمية ألهداف منبثقة عن سياسة الدولة كما أن التعريف يظهر أن االيرادات

3:ستخدم وتوجه لتحقيق أهداف خمتلفة، وميكن إدراج العناصر التالية من التعريفت) مالية

الرتكيز على جانب االيرادات والنفقات.
العامةالرتكيز على الوسائل املالية اليت تتبعها الدولة يف حتصيل االيرادات.
 العامةاملالية اليت تتبعها الدولة يف توزيع النفقاتالرتكيز على الوسائل.
العمل على حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي واملايل.

.15خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص1
.16نفس املرجع، ص2
.15نفس املرجع، ص3
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حتقيق األهداف السياسية اليت تسعى الدولة حتقيقها.
تمع .حتقيق الرفاهية االجتماعية واشباع حاجات ا
حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع الدخل والثروة.

:الحاجات العامة كمحدد للنشاط المالي-ثانيا
يهتم علم املالية العامة بدراسة املشاكل املتعلقة باحلاجات العامة وختصيص املال الالزم إلشباعها، مما 

ولقد ارتبطت هذه احلاجات ارتباطاً وثيقاً بالتطور احلاصل ،جيعل احلاجات العامة كمحدد للنشاط االقتصادي
كما يعترب حتديد طبيعة احلاجات العامة مبثابة املقدمة ،  جعلها تتغري من فرتة ألخرى كمًا ونوعالدور الدولة مما

وهلذا سنحاول التعرف على ماهية احلاجات العامة ،اليت حتدد على أساسها نطاق النشاط املايل للدولة
.وخصائصها ومعايري الفرقة بينها وبني احلاجات اخلاصة

:العامةتعريف الحاجات -1
هي احلاجات اليت تقوم السلطة العامة بإشباعها عن طريق االنفاق العام من أجل اشباع رغبات "

1."لدى الفرد واجلماعة خبصوص سلعة أو خدمة معينةلنقص احلاصلاوانعكاس من 

2:ةص احلاجات العامخصائيف ميكن استخالص بعض من هذا التعر 

العامة تتجاوز الفرد لتتعداه إىل اجلماعة ككلاتاحلاج:باحلاجةحتديد من حيس.
جيب اشباعها عن طريق هيئة أو جهة عامة: طبيعة من يقوم باالشباع.
اخل...إن احلاجات العامة غري قابلة للتجزئة يف معظمها على غرار حاجة األمن، الصحة، التعليم.
اليت يطلبها الفرد كثرية ومتنوعة، كما أن احلاجات العامة متعددة ومتعدية حيث أن احلاجات العامة

.تلبية حاجة معينة يؤدي إىل ظهور حاجات أخرى
 يؤدي اشباعها إىل حتقيق منفعة عامة وقد تتضمن احلاجة العامة حتقيق املنفعة اخلاصة إىل جانب

.ق املنفعة العامةحتقي

.11، صعادل أمحد حشيش، مرجع سابق1
.15، ص2007، عامل الكتب احلديث، عمان، المالية العامةفليح حسن خلف، 2
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:    معايير التفرقة بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة-2
من خالل ماسبق يتضح أن مسألة حتديد طبيعة احلاجات العامة من احلاجات اخلاصة ال ختلو من 

أي عدم وجود فواصل دقيقة منيز بني ،ي احلاجاتــــــــــــــلعدم وجود فوارق موضوعية واضحة بني نوعصعوبات
1:تتمثل يفأسلوب معاجلة هذه الفوارق ترجع إىل معايرينوعني وعليــــــــــــــه فإن 

ا أحد األفراد :معيار من يشعر بالحاجة-أ إذا كانت اجلماعة هي وعامةتعد احلاجة خاصة إذا كان يشعر 
ا، مل يسلم هذا املعيار من  نه يعيبه أن إال أالعامةفإن ألقى الضوء على طبيعة احلاجات القصوراليت تشعر 

ا  االحساس باحلاجات العامة يتم هو اآلخر خالل أفراد اجلماعة، كما يعيبه أن بعض احلاجات اليت تشعر 
.بإشباعهااجلماعة قد التقوم الدولة 

العامة هي اليت تقوم السلطات العامة ق أن احلاجاتإذ يرى هذا الفر :معيار من يقوم باإلشباع-ب
.لى الشخص القائم باإلشباع ال يلقى الضوء على طبيعة احلاجات العامةبإشباعها، إن االعتماد ع

والذي ينصرف إىل حتقيق أكرب منفعة ممكنة بأقل :"قانون أقل جهود"ـالمعيار االقتصادي أو مايُعرف ب-ج
تطلب األمر نفقة افالفرد يسرتشد وهو يف سبيل اشباع حاجياته فال يقدم على اشباع حاجة إذ،نفقة ممكنة

أكرب من منفعة، يف حني يكون على الدولة أن تقوم بإشباع هذه احلاجات بصرف النظر عن املوازنة بني النفقة 
.اليت تتحملها واملنفعة املرجوة منها

.باملوازنة العامة بني النفقة وبني املنفعةما يعاب على هذا املعيار أنه ينكر على الدولة قيامها 
قليدي للدولة  يعترب احلاجات العامة تلك اليت يدخل اشباعها يف نطاق الدور الت:يار التاريخيالمع-د

.كاألمن والعدالة
دون " دولة احلارسةمرحلة ال"الدولة يف مرحلة واحدة وما يعاب على هذا املعيار أنه اقتصر مراحل تطور 

دف باإلضافة إىل تاملراحل األخرى خاصة مرحلة الدولة املتدخلة واليت  ستهدف ازدياد احلاجات العامة واليت 
.التقليدية إىل ضمان التوازن االجتماعي واالقتصاديبالوظائفالقيام 

ا التكفي لبيان التفرقة بني احلاجات العامة واحلاجات اخلاصة ،إن املدقق هلذه املعايري خيلص إىل أ
.اجة ملزيد من التحديدليبقى نطاق ممارسة الدولة لنشاطها املايل يف ح

.، بتصرف13-11عادل أمحد حشيش، مرجع سابق، ص ص 1
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المالية العامة والمالية الخاصة وعالقة علم المالية بالعلوم األخرى-اثالث
:المالية العامة والمالية الخاصة-1

ا العامة املرتبطة بالنشاط  تتضمن دراسة املالية العامة كل القواعد والسياسات اخلاصة بالدولة وهيئا
ا  ا على األاملايل واخلاصة بإيرادا ا واملوازنة بينهما، وتأثريا تمع ككل يف حني تتضمنونفقا املالية فراد وا

قها واملوازنة كيفية وأساليب احلصول على اإليرادات وكيفية انفاكاخلاصة كل املمارسات للجهات اخلاصة  
.بينهما

:أوجه التشابه بين المالية العامة والخاصة- 1-1
:التشابه بني املالية العامة واملالية اخلاصة نوضحها يف اجلدول اآليتمن أهم أوجه 

أوجه التشابه بين المالية العامة والمالية الخاصة): 01(الجدول رقم 
املالية اخلاصةاملالية العامةالبيان

الماليةتسجيل المعامالت 
يف ختضع كل العمليات إىل تسجيل احملاسيب

الدفاتر والرقابة
ختضع لعمليات احملاسبية يف الدفاتر و تسجيل ا

للمراقبة عليها

مبدأ العقالنية والرشادة
العمل على حتقيق أقصى نفع أو مصلحة 

)مبدأ الرشادة االقتصادية(عامة 
مبدأ (حتقيق أعلى منفعة وإن كانت خاصة 

)الرشادة االقتصادية
تحقيق التوازن بين االيرادات 

والنفقات
وذلك يف موازنة الدولة حىت وإذ كان توازن 

حماسيب
يف املوازنات اخلاصة

اللجوء إلى االقتراض
تقوم به الدولة بطرق خمتلفة وحىت بطريقة 

االجبار
يكون عن طريق االقرتاض من البنوك 

واملؤسسات أو اصدار األسهم والسندات
.43عبد القادر، يونس جعفر، مرجع سابق، صحسني:من إعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر

:أوجه االختالف بين المالية العامة والمالية الخاصة- 1-2
:هناك فروق جوهرية بني طبيعة كل من املالية العامة واملالية اخلاصة وأهم هذه الفروق مايلي

االقتصادي إىل حتقيق يسعى األفراد واملشروعات اخلاصة من خالل نشاطها :من حيث الهدف-1- 1-2
، بينما تسعى الدولة من خالل نشاطها املايل إىل حتقيق املصلحة العامة الربح وتعظيمه إىل أقصى حد ممكن

للمجتمع أي إشباع احلاجات اجلماعية األساسية للمجتمع، فتحقيق أي فائض ليس غاية يف حد ذاته وإمنا 
1.رىة لتوجيه هذا الربح إىل نشاطات أخوسيل

.26، مرجع سابق، صيعبيدالسعيد علي 1
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يرتتب عن اختالف اهلدف اختالف معيار احلكم على مدى :النجاحمعيار الحكم على-2- 1-2
النجاح يف كل من املالية العامة واملالية اخلاصة، فيعد الربح هو معيار جناح النشاط اخلاص، ويُعد حتقيق املالية 

الل آثار تلك السياسة املالية يف العامة ألهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية هو معيار جناحها من خ
يف الدخل القومي ) اخل..النفقات العامة، االيرادات العامة، القروض(أي أثر املتغريات املالية ،االقتصاد القومي

1.وكيفية توزيعه مبا ينسجم مع األهداف احملددة اليت ختتلف من دولة ألخرى

الف جوهري يف طريقة احلصول على اإليرادات،من الطبيعي أنا هناك اخت:من حيث اإليرادات-3- 1-2
املنبثقة عن حقها يف السيادة واملرتجم بفرض الضرائب والرسوم واصدار زام فتمتع الدولة بسلطة األمر واالل

ا، يف حني يعتمد األفراد على عنصر االختيار ،القروض واليت تعد وسائل إجبار يف احلصول على ايرادا
ا  والتعاقد واليت ميكن أن تعتمدها الدولة خاصة يف جانب ادارة الدولة ألمالكها العقارية ويف مشروعا

لفنية وأحكام القانون اخلاص مما جيعل ة والقواعد ااالدار عليها طرائقتسرىاليت ) االنتاجية، الزراعية، والتجارية(
.املالية العامة أكثر قدرة على توفري املوارد املالية واملالية اخلاصة أكثر حتديداً 

م :من حيث األسلوب-4- 1-2 إن األفراد واهليئات اخلاصة مقيدون باإليرادات إذ يقومون بتقدير ايرادا
اليرادات أي تبعية االنفاق لاليراد وهو مايعرف بقاعدة مث حيددون بعد ذلك أوجه إنفاقها يف حدود تلك ا

".أولوية االيراد على االنفاق"
ا وهو ما يعين تبعية االيراد لالنفاق  أما الدولة فتحدد أوجه انفاقها لتقوم على ضوء ذلك بتقدير ايرادا

ويعود هذا االختالف " أولية االنفاق العام على االيراد العام"أي أن املوازنة تتم على ضوء تطبيق قاعدة ،العام
يف األسلوب أو يف كيفية الوصول إىل املوازنة بني النفقات العامة وااليرادات العامة إىل متتع الدولة بسلطات 

ا غري أن هذه السلطة ليست مطلقة بل  مقيدة مبستوى التشغيل والطاقة املالية والضريبية أوسع لزيادة ايرادا
.لالقتصاد القومي، كما يستطيع األفراد جتاوز قاعدة أولوية االيراد على االنفاق يف حالة ااجلزء إىل االقرتاض

عادة ماتكون مالية الدولة أكرب من مالية املشروعات اخلاصة، كون الدولة : من حيث الحجم-5- 1-2
ال أن واقع احلال يف وقتنا الراهن يقر العكس كون ميزانية بعد املشروعات خاصة يف إطار ، إوظائفهاتتعدد 

.الشركات العابرة للقارات فإن ميزانيتها تتعدى ميزانية العديد من الدول

.26طيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، صاخلخالد شحادة 1
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التشريعية حتتاج املــــيزانية العامة إىل اجياز ورخصة من السلـــــــــــــطة ):الترخيص(من حيث االيجاز-6- 1-2
ترخيص من(من أجـــــــل اقرارها وتنفيذها بعد ذلك، فال ميكن القيام بأي نفقة أو حتصيل إيراد إال بقانون 

.يف حني املالية اخلاصة ال حتتاج إىل هذه الضوابط) الســـــــــــلطة التشريعية
ية يف املالية العامة أما يف جند فوارق أخرى كفرتة التخطيط حتدد بسنة مالباإلضافة إىل هذه الفروقات

املالية اخلاصة تتوافق مع فرتة احلصول على الدخل كما أن مقارنة يف املالية العامة تكون بني العائد االجتماعي 
واألثر االقتصادي والتكلفة االقتصادية بني العائداملالية اخلاصة مقارنة تكون والتكلفة االجتماعية يف حني 

تمع واالقتصاد املايل للمالية العامة 1.منه يف املالية اخلاصةأكرب على ا

ال التام فهما مرتابطتني ومتكاملتني إذ صبني املالية العامة واملالية اخلاصة اليعين االنفإن هذه الفروقات
اإليرادات يشكالن جزء هاماً من االقتصاد القومي فهناك عالقات متبادلة بني املالية العامة واملالية اخلاصة كون 

2.ةالعامة والنفقات العامة تشكل مايطلق عليه الدارة املالية اليت تعد جزء من الدارة االقتصادي

:عالقة علم المالية العامة بالعلوم األخرى-2
ا ا تؤثر تعترب املالية العامة من العلوم اليت ال ميكن  فصلها عن العلوم األخرى فهي مرتبطة  وتتأثر 

:جندومن أمهها 
:عالقة علم المالية العامة بعلم االقتصاد- 2-1

العلم الذي يقوم على استغالل املوارد االنتاجية املتاحة النتاج " مبا أن علم االقتصاد يعرف على أنه 
أن عالقة علم املالية العامة بعلم االقتصاد متداخلة فإذا كان علم االقتصاد يهتم ، لذا جند"سلع وخدمات

جات االنسانية يف حني علم املالية العامة يقوم بإشباع احلاجات العامة فقط لتكون بذلك العالقة بإشباع احلا
وكون عناصر املالية العامة هي اإليرادات والنفقات وهي كميات اقتصادية تقتطع وتضخ 3عالقة اجلزء بالكل،

يف االقتصاد القومي سيحتاج الباحث إىل استخدام أدوات التحليل االقتصادي ملعرفة أثر هذه العناصر على 
.اخل....املتغريات االقتصادية الكلية كالدخل الوطين، النمو، التشغيل

.، بتصرف44ر، يونس جعفر، مرجع سابق، صحسني عبد القاد1
.28زهري شامية، مرجع سابق، صطيب، أمحد اخلخالد شحادة 2
.45حسني عبد القادر، يونس جعفر، مرجع سابق، ص3
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:م المالية العامة بعلم السياسةعالقة عل- 2-2
وجهات إن العالقة بني املالية العامة والسياسة هي عالقة تأثري متبادل فكما يتأثر النظام املايل ويعكس 

هو يعد أداة مهمة من األدوات املستخدمة لتحقيق أهداف النظام كما أن نسبة االيرادات ف،النظام السياسي
وتعد املوازنة ،)اخل..رأمسايل، اشرتاكي( القومي تعتمد على طبيعة النظام السياسي والنفقات العامة إىل الدخل 

العامة للدولة ترمجة حقيقية لتوجهات النظام السياسي، وتؤثر املالية العامة تأثريًا كبريًا على استقرار األنظمة 
1.السياسية

:عالقة علم المالية بالقانون- 2-3
التنظيمية األساسية لوضع القواعد امللزمة يف خمتلف امليادين ومنها ميدان املالية القانون هو األداة أن مبا 

لة العامة، فالقانون حيول اجلوانب النظرية للمالية العامة كالنفقات العامة والضرائب إىل قواعد قانونية قاب
ا املالية املايل على جمموعة القوانني واألحكام والقواعد الللتطبيق، ويطلق تعبري التشريع يت تتبعها الدولة يف شؤو

ومن أهم فروع التشريع املايل هو فرع من فروع ،واملتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة واملوازنة العامة
ن نصوصاً مالية حتدد صالحيات السلطات التشريعية والتنفيذية ام، كما أن القانون الدستوري يتضمالقانون الع

2.اليت تنظم الضرائبوالتشريع الضرييب يتضمن القواننيوازنة وإقرارها وتنفيذهايف جمال إعداد امل

:عالقة علم المالية العامة باالحصاء-2-4
قياس الكمية الماهو جديد ونظرًا الستخدامه طرائقمبا أن علم االحصاء علم متكامل متطور مع كل 

ية واالجتماعية العديد من جمال العلوم االقتصاديعطي علم االحصاء للباحثني يفوسائل  اإلحصائية، الو 
واالحصائيات املالية واليت تدخل يف نطاق ليب لدراسة العديد من املتغريات احملددة للظواهر واألساالطرائق

النفقات وتوزيعها على البنود املختلفة، تطورها وعالقتها ،النشاط املايل للدولة مثل مستوى الدخل القومي
يستعان بعلم االحصاء فيما يتعلق باإليرادات العامة يف حتديد معدالت الضرائب، احلصيلة كما،  بالدخل

اخل، كل هذه املوضوعات مهمة جدًا للمالية العامة إذ تعد األساس الذي يعتمد ...الضريبية، الطاقة الضريبية 
3.عليه يف حتديد األهداف ورسم السياسة املالية

.49سعيد علي العبيدي، مرجع سابق، ص1
.50سعيد علي العبيدي، مرجع سابق، ص2
.23خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص3
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:العامة وعلم االجتماعالعالقة بين المالية - 2-5
تعد املالية العامة علم من العلوم االجتماعية وتربطه عالقة واضحة فهناك تأثري متبادل بينهما فكل 

حتدث آثار اجتماعية، فالنظام االجتماعي يؤثر يف النظام ) االيرادات العامة، النفقات العامة(املتغريات املالية 
ماهو إال انعكاس للنظام االجتماعي وأداة هامة من أدوات حتقيق أهداف املايل وحيدد مساره والنظام املايل 

هذا النظام، ففي جمال اإليرادات جند أن الدولة تستخدم الضرائب مثال لتحقيق أهداف اجتماعية كالتقليل من 
إىل زيادة التفاوت يف الثروة أو استخدام الضرائب اجلمركية كحماية االنتاج الوطين يف ظل املنافسة مما يؤدي 

خدام النفقات للمحافظة على التوازن االقتصادي واالجتماعي من تاالنتاج وغريها من اآلثار، كما ُميكن اس
اخل، وبشكل عام يستخدم جانيب املوازنة يف حتقيق أهداف اجتماعية يرغب النظام يف ..االعانات واملنح

1.حتقيقها

.51سعيد علي العبيدي، مرجع سابق، ص1
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أسئلة للمناقشة والفهم
 ظهور املالية العامة بتطور الدولة، وضح ذلكارتبط.
تكلم عن املالية العامة يف العصر االسالمي موضحا املوارد الدورية وغري الدورية؟.
إن ظهور املالية الوظيفية اهلادفة إىل احلفاظ على النظام الرأمسايل عرف عدة مسات للمالية العامة، حددها.
 النامية حمددا خصائصهاناقش تطور علم املالية يف الدول.
حدد أوجه االختالف بني املالية العامة واملالية اخلاصة.
اشرح مفهوم قاعدة عدم التخصيص مبينا مزاياها.
اهليكل االقتصادي له تأثري مباشر يف النظام املايل ويف حتديد مالحمه وأهدافه، وضح ذلكإن درجة منو.
حدد العناصر اليت متيز علم املالية.



ات العامةالنفق: الثانيورالمح

21

:تمهيد
تعكس النفقات العامة دور الدولة وتطوره وكذا مدى فعالية وكفاءة احلكومة ومدى تأثريها يف 
النشاطات االقتصادية، فقد تطورت النفقات العامة وتطور مفهومها الذي اختلف يف ظل الدولة احلارسة عن 

ول يالحظ احدى السمات املتميزة املتدخلة وكذا الدولة املنتجة، كما أن الدارس القتصاد املايل ملختلف الد
للنفقات العامة وهي ظاهرة تزايدها واتساع نطاقها، وكون الدولة تعتمد على قاعدة أولوية النفقات العامة على 

ملا هلا من آثار على كافة اإليرادات تربز أمهية النفقات العامة واحتالهلا مكانة بارزة يف الدراسات املالية، 
االت ال تصادية واالجتماعية، سنحاول يف هذا احملور التطرق لعدد من املوضوعات اخلاصة سيما االقا

:واملرتبطة بالنفقات العامة من حيث
نظرة الفكر الوضعي واالسالمي للنفقات العامة.
مفهوم النفقات العامة والعوامل احملددة هلا.
تقسيمات النفقات العامة.
ظاهرة تزايد النفقات العامة.
قتصادية للنفقات العامةاآلثار اال.
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ماهية النفقات العامة: ىاألولةر المحاض
تطور الفكر المالي للنفقة العامة-أوال

انعكس التطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي على دور الدولة يف النشاط االقتصادي ومن مث على 
:ض تطور الفكر املايل للنفقة كما يليدورها يف النشاط املايل، وطبقاً هلذا التطور ميكن استعرا

:النفقات العامة وفق المنظور التقليدي-1
على الرغم من مبدأ أولوية النفقة يف الفكر املايل التقليدي باعتبارها سابقة على االيرادات العامة وحمدداً 

ها، أي دون مضمون أو أوجه إنفاقهلا، إال أن اهتمامات التقليديني قد انصبت على الكم دون نوع النفقة 
النفقة وطبيعتها وآثارها، ليقتصر غرض النفقة يف تسيري املرافق العامة مع حصره يف أضيق احلدود، مع ضرورة 

1.احلفاظ على حياد النفقة

2:م بعض املسامهات حول النفقات العامة يف هذا الفكر واملتمثل يفمجلة القول أن التقليديون برزت هلو 

oأحسن انفاق هو األقل "وقد عرب ساي عن هذه الفكرة مبقولة :أقلها حجماً أفضل النفقات العامة
تمع للقيام باإلنفاق، وعلى الرغم "حجماً  فالدولة يف الفكر التقليدي حمكمة لألموال اليت تقتطعها من أفراد ا

ا تأخذ أكثر مما تعطى .من اخلدمات الضرورية اليت تقوم باشباعها إال أ
oإذ يتم حتديد حجم اإلنفاق العام أوًال مث يتم البحث : لنفقة العامة على اإليرادات العامةأولوية تحديد ا

ديد النفقة من جهة وامكانية قيام الدولة ميكن حتعن مصادر اإليرادات األقل تكلفة لتمويلها وذلك حىت ال
.بوضائفها األساسية احليوية من جهة

oم : حيادية النفقة العامة ال تستخدم النفقات العامة للدولة احلرة أو الدولة احلارسة حيث انعكاسًا لنظر
.للتأثري عن النشاط االقتصادي لألفراد

oالجيوز فرض ايرادات أو حتصيلها بتكليف املكلفني بأعباء مالية إال ضمن :مبدأ توازن الموازنة العامة
.حدود لتمويل نفقات املرافق العامة

.271-270، ص ص 2009، االسكندريةالدار اجلامعية، ،اقتصاديات المالية العامة، بناحممد ال1
.292، ص2002دار اجلامعية، بريوت، ل، ابادئ االقتصاد العامماملرسي السيد حجازي، 2
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:ور الكينزيالنفقات العامة وفق المنظ-2
النظرة لقد اختلف نظرة الفكر الكينزي للدولة متامًا  عنها يف ظل الفكر الكالسيكي، أين أصبحت

نصب االهتمام على طبيعة النفقة وآثارها وتوزيعها على أوجه االنفاق، وليست النفقات نظرة نوعية أين أ
تحقها السيما بعد الزيادة املرتفعة يف حجم تدخل الدولة مكانتها اليت تسللنفقاتأرجعلقدظرة الكمية،ـــــــــــــالن

يف النشاط االقتصادي واحلياة االجتماعية، لنخرج عن حيادة النفقات يف ظل التطور اهلائل لدور الدول، كما 
1.أدى ذلك إىل خروج املوازنة عن مبدأ التوازن

ي، ليصبح االنفاق العام أحد لقد نادى الفكر الكينزي بضرورة تدخل الدولة يف النشاط االقتصاد
مكونات الطلب الكلي الفعال وبالتايل أحد احملددات حلجم اإلنتاج الكلي، وتبعًا هلذا أصبح اإلنفاق العام 
منتجاً، أين عملت الدولة يف سبيل حتقيق أهدافها اقتصادية أو اجتماعية إذ ميكن تنشيط الطلب الكلي من 

2.س يف حالة التضخملركود والعكنفاق العام يف حالة اخالل زيادة اإل

3:وعليه فقد ساهم التخلي عن مبدأ احلياة عوامل هلا تأثري ميكن اجيازها فيمايلي

يف النفقات العامةالزيادة املطردة.
ف الدولة التقليدية وامنا أصبحت أداة من أدوات السياسة مل تعد النفقات العامة حمصورة يف متويل وظائ

.يةاالقتصادية واالجتماع
تمع فلم يعد هناك حتمية لتوازن امليزانية العامةالعجز يف املوازنة طاملا حيقفكرةبولق .ق أهداف ا
:النفقات العامة وفق المنظور االسالمي-3

ا هذا العلم ومنها األوجه اليت ستقوم الدولة بانفاق  االت اليت يهتم  إن علم املالية العامة يوضح ا
".النفقات العامة"إىل األهداف املرجوة  وهو ما يطلق عليها مصطلح املال فيها للوصول

ا مبلغ :تعريف النفقة العامة في الفكر المالي اإلسالمي- 3-1 تعرف النفقة يف الفكر املايل االسالمي بأ
امة أو لذمة املالية للدولة االسالمية ينفقه اإلمام أو من ينوب عنه، بقصد اشباع حاجة عامن املال يتعلق ب

4.تقدمي خدمة ذات نفع عام

.60، ص2003الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة والتشريع الضريبي،حممد مجال ذنيبات، 1
الضرائب، اإلنفاق (» تطور الدور االقتصادي «التحوالت االقتصادية المعاصرةاالقتصاد المالي العام في ظلعاطف وليم أندراوس، 2

.110-109، ص ص 2010، االسكندرية، دار الفكر اجلامعي، )العام، الموازنة العامة
.61حممد مجال ذنيبات، مرجع سابق، ص3
.123، ص2010ر والتوزيع، عمان، ، دار صفاء للنشالمالية العامة من منظور االسالميحسني حممد مسحان وآخرون،  4
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1:من خالل هذا التعريف ميكن حتديد أركان وعناصر النفقة العامة يف اإلسالم كمايلي

 نقداً أو عيناً (الصفة املالية للنفقة العامة مبعىن أن تكون النفقة ماًال.(
األمــــــــر أو من ويلوقبل الصفة العامة للشخص القائم باإلنفاق وحيدد بشرطان أن يكون االنفاق العام من 

.ومصدر االنفاق بيت املالينوب 
ذف النفقة العامة .حبيث أن تتصف النفقة بصفة العمومية وأن تستهدف النفع العام: الصفة العامة 
لقد حدد القرآن كيفية جباية وانفاق املال العام وغريها من :ضوابط االنفاق العام في االسالم- 3-2

:اعد اليت ميكن استعراضها فيمايليالضوابط والقو 
oأوهلما شرعية الصاحل العام ويقتضي تفويت النفقة اليت ينبثق من هذه القاعدة مبدآن :قاعدة الصالح العام

درء (يرتتب عليها حتقيق املنفعة لصاحل النفقة اليت يرتتب عليها حتقيق منع املفسدة، فالقاعدة الشرعية هنا 
، أما املبدأ الثاين فيتمثل يف عمومية الصاحل العام واليت تشمل االنفاق )احلاملفاسد أوىل من جلب املص

.**واألفراد*احلاجات
oحتددت أهم قواعد 33، وسورة النور اآلية 07مبوجب اآليتني سورة احلديد اآلية :قاعدة االستخالف ،

مني خلقا اهللا على هذا املال وضوابط االنفاق إذ اعترب املال مال اهللا تعاى وأصحاب األموال حكامًا وحمكو 
آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا '':لقوله تعاىلهينيابباعتبار ملكية املال 

لَِّه الَِّذي آتَاُكْم َوال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء َوآتُوُهم مِّن مَّاِل ال":وقوله تعاىل2،''ِمنُكْم َوأَنَفُقوا َهلُْم َأْجٌر َكِبريٌ 
نـَْيا َوَمن يُْكرِههُّنَّ فَِإنَّ اللََّه ِمن بـَْعِد ِإْكرَاِههِ  3".نَّ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ِإْن أََرْدَن َحتَصًُّنا لَِّتْبتَـُغوا َعَرَض اْحلََياِة الدُّ

oَوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا ملَْ :"حول هذه القاعدة كثرية منها قوله تعاىلن الدالئلإ:قاعدة ترشيد االنفاق العام
ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوْا ِإْخَواَن الشََّياِطِني وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه :"وقوله تعاىل4،"ُيْسرِفُوا وَملَْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قـََواًما

5".َكُفورًا

.124حسني حممد مسحان وآخرون، مرجع سابق، ص1
)الضرورات، احلاجيات والتحسينات، الكمليات( تقسم احلاجات يف الفكر االسالمي إىل *

.، بإستثناء الكفار احملاربنيمبعىن اشباع كل حاجات األفراد ممن حيملون تبعية الدولة االسالمية من مسلمني وغري مسلمني:عمومية األفراد**
.07سورة احلديد، اآلية 2
.33سورة النور، اآلية 3
.67سورة الفرقان، اآلية 4
.27سورة االسراء، اآلية 5
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.اآليات وغريها ترسخ ضوابط التصرف باملال العامهذه 
إلنفاق يف القرآن املتضمنة للقد بلغت اآليات:أوجه صرف النفقة العامة وفق المنظور االسالمي- 3-2

الخيتلف تبويب عدد منها أوجه االنفاق العام، أنهآية ملكية ومدنية، حددت 16آية بني 234الكرمي 
يف االقتصاد الوضعي للتشابه الكبري بني دور الدولة يف النظامني، إال أن االسالميد النفقات العامة يف االقتصا

طبيعة وأسلوب االنفاق قد خيتلف أحيانًا بسبب وجود بعض أنواع االنفاق املختلفة بني النظامني، وعليه 
1:مية وجندسنحاول دراسة تصنيف النفقات حسب أوجه  الصرف ومن أهم النفقات العامة يف الدولة االسال

o خاصة ينفق منها على نفقة كان رسول اهللا : وأمراء المؤمنيينصلى اهللا عليه وسلم مخصصات الرسول
خمصصاته إىل بيت املال، ألتأهله نفقة سنة، وما بقى جعله يف اخليل والسالح عدة يف سبيل اهللا وبعد وفاته 

ن بيت املال املسلمني يكفيهم وأهلهم وعمر بن اخلطاب ستة آالف درهم يف السنة مبكر وقد فرض ألب
. بعد التفرغ لشؤون املسلمني

oيف عهد الرسول مل يكن للعمال خمصصات ثابتة بل يتم ذلك حبسب الظروف حىت : مخصصات العمال
الزدياد رفقة الدولة االسالمية، فقد قررت املرتبات تقديراً يتناسب مع طبيعة املنصب والبيئة يجة تونعهد عمر 

.لعملومشقة ا
oإذ أوجه انفاق األموال احملصلة من الزكاة متعددة ومتشبعة تشمل على مجيع متطلبات : مصاريف الزكاة

تمع الضرورية إلقامة جمتمع متكامل واليت حددها اهللا تعاىل على مثانية أصناف يف قوله تعاىل َا : "ا ِإمنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل اللَِّه َواْبِن الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكِني َواْلَعاِمِلنيَ  َعَليـْ
2".السَِّبيِل َفرِيَضًة مَِّن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

:وتتمثل توزيع أموال الزكاة على األصناف الثمانية التالية
دم وقد اختلف األراء يف مقدار ما يعطى له ومنها اعطاءه كفاية العمر وهو الذي أسكنه الع: الفقراء

.والثاين كفاية السنة له وملن يعوهلم كون أموال الزكاة تؤخذ كل السنة ويعد الرأي األجح
وهو من ميلك  ما دون النصاب حلياة كرمية:المساكين.
وحفظها وتوزيعهاهم من يوليهم االمام من أعمال جباية الزكاة:العاملين عليها.
م أو قلوب ذويهم باالست: المؤلفة قلوبهم .الة إىل االسالم أو التثبت فيهموهو الذين يراد تأليف قلو

.، بتصرف144- 134حسني حممد مسحان وآخرون، مرجع سابق، ص ص1
.60سورة التوبة، اآلية 2
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سالملال(حىت يكون والءهم ملن اعتقهم ويقصد به عتق العبيد من ملكية أسيادهم: في الرقاب(.
تمع، أي من ر عليهم أداؤها والوهو الذين حتملوا الديون وتعذ:الغارمون غامرون نوعان غارم ملصلحة ا

حتمل دنيا الصالح ذات البني وغارم ملصلحة نفسه يف مباح ويدخل يف ذلك املدين العاجز عن الوفاء دينة 
.بسبب كساد أو هالك جتارة أو صناعة

ليت هو كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إىل اهللا أي يشمل مجيع األعمال الصاحلة ا: في سبيل اهللا
.د لكسب مرضاة اهللا بالعلم والعملمن خالهلا يسعى الفر 

عن وطنه والبعيد عن ماله واحملتاج إىل املال المتام مهمته والرجوع لوطنه املنقطع املسافروهو :ابن السبيل
.ويدخل يف هذا الصنف حالياً الالجئون يف الدول العربية االسالمية بسبب احلروب

oمَّا أَفَاء اللَُّه َعَلى :"صاريف الفيء من خالل اآليات القرآنية يف قوله تعاىللقد حددت م: مصارف الفيء
ْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل كَ 

1".ا آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ اَألْغِنَياء ِمنُكْم َومَ 

باالمام الشافعي فإن الفيء فقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان الفيء خيمس كالغنيمة أوًال خيمس وآخذاً 
سهم (وتبعًا لذلك يقسم مخس الفيء مخسة أقسام متساوية للمعنينيخيسم كما قسم يف اآلية الكرمية السابقة 

، أما األربع أمخاس الباقية فقد أشار )الرسول، سهم ذي القرىب، سهم اليتيم، سهم املساكني، سهم ابن السبيل
2:الفكر االسالمي فيها إىل سياستان مها

ختصص للجيش دون سواه.
فرادتنفق يف املصاحل العامة كرواتب وأجور األ.

oمخس الغنائم، مخس املعادن والركاز، مخس املستخرج من (ويقصد باخلمس : أبواب انفاق الخمس
َا َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي :"، وتظهر مصارف الغنائم يف قوله تعاىل)البحار َواْعَلُموْا أَمنَّ

َقى َمَساِكِني َواْبِن السَِّبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتَـ اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َوالْ 
3".اجلَْْمَعاِن َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

.07سورة احلشر، اآلية 1
.148رون، مرجع سابق، صحسني حممد مسحان وآخ2
.41سورة األنفال، اآلية 3
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2:حني تقسم اخلمس اآلخريف1اجلدير بالذكر أن أربعة أمخاس الغنيمة تقسم على اجلنود ومن ساعدوهم،

.سهم ابن السبيلو سهم املساكني، سهم اليتامى،سهم ذوي القربةسهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم،
عناصر النفقة العامة-ثانيا

االنفاق "يتمثل النشاط األول لقطاع احلكومة يف تقدمي اخلدمات العمومية الذي يتطلب انفاقًا يطلق عليه 
نمع واشباع احلاجات العامة ولبلوغ ذلك جيب أن يكون انفاقها ضمن ضوابط"امــــــــالع لتحقيق أهداف ا
:مفهوم النفقات العامة-1

:هناك تعاريف عدة لالنفاق العام ومن أهم التعاريف الشائعة جند
3".نفاقه شخص عام من أجل اشباع حاجات عامةمبلغ نقدي يقوم بإ: "التعريف األول

ا املختلفة ":ف الثانيالتعري ا ووزارا ا وهيئا ا ومؤسسا مبلغ من املال خيرج من خزانة الدولة بواسطة ادار
4".الشباع حاجات عامة

:أركان النفقة العامة-2
ا تتفق جمملها على توافر أركان ثالثة للنفقة تتمثل يف :خنلص من خالل التعاريف السابقة أ

تخذ النفقة الطابع النقدي أي يف صورة تدفقات نقدية ويرتتب عن ذلك استبعاد ت:الصفة النقدية- 2-1
مجيع الوسائل  غري النقدية املستحدثة سابقًا أين حتول االقتصاد العيين وأسلوب املقايضة يف التبادل بإحالل 

موعة من األسباب تتمثل يف 5:األسلوب النقدي وهذا راجع 

أن يتعامل األفراد فيما بينهم بالصيغة النقدية، يف يقبلسلوب العيين فال احالل األسلوب النقدي بدل األ
.حني تتعامل الدولة معهم بالصيغة العينة

 يرتتب على االنفاق العيين مشاكل ادارية وتنظيمية كعدم الدقة واالحالل ملبدأ املساواة بني األفراد يف
.بني األفراداالستفادة من نفقات الدولة ويف توزيع األعباء العامة

.141حسني حممد مسحان وآخرون، مرجع سابق، ص1
.197، ص2006، االسكندرية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، النظام المالي االسالمي دراسة مقارنةعوف حممود الكفراوي، 2
.49، ص2014اهج للنشر والتوزيع، عمان، ، دار املن- النظرية والتطبيق-المالية العامة حممد خصاونة، 3
.122، ص2012، دار صفاء، عمان، المالية العامةطارق احلاج، 4
.51، ص2007امد للنشر والتوزيع، عمان، احل، دار المالية العامة والتشريع المالي والضريبيعادل فليح العلي، 5
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 إذن فإن احالل األسلوب النقدي يف مجيع )االدارية والربملانية(صعوبة ممارسة الرقابة بصورها متعددة ،
1:املعامالت احلكومية عدة مزايا منها

تمع يف تقومي جهودهم .حتقيق العدالة بني أفراد ا
تمع ل .تغطية النفقات العامةحتقيق العدالة يف توزيع األعباء املالية بني أفراد ا
عدم وجود صعوبات ادارية يف حتقيق هذا األسلوب وسهولة املراقبة.
ا شخص عام :الشخص القائم على االنفاق- 2-2 القانون أشخاص(يشرتط يف النفقة العامة أن يقوم 

ا يف حني أن النفقات اليت تتعلق باألفراد)العام أو املشروعات اخلاصة ، واملتمثلة يف الدولة على اختالف أجهز
ال تعتــــــــــــرب من قبيل النفقات العامة حىت وإن كان من أهدافها النفع العام، وعليه فإن خروج النفقة العامة من 

2.كافياً لتحديد النفقة العامةال أحد أشخاص القانون العام يُعد شرطاً ضرورياً 

ة والنفقة اخلاصة معيارين مها املعيار القانوين واالداري لقد اعتمد الفكر املايل للتفرقة بني النفقة العام
3:واملعيار الوظيفي

oهو معيار يستند إىل الطبيعة القانونية ملن يقوم بالنفقة وعلي طبيعة : المعيار القانوني واالداري
واملتمثلة يف االختالفات بني نشاط اهليئات العامة واهليئات اخلاصة أين تستهدف األوىل حتقيق املصلحة العامة 

ا العامة أين ميتلك القائم باإلنفاق السلطة اآلمرة، بينما تستهدف الثانية  األفراد واهليئات (الدولة وهيئا
ذات الوظائف ) الدولة احلارسة(املصلحة اخلاصة هذا املعيار يستمد جذوره من الفكر التقليدي ) اخلاصة

لة متدخلة ومنتجة أين امتد نشاطها ليشمل أوجه متعددة تطور دور الدولة وانتقاهلا إىل دو احملدودة، لكن 
اقتصاديًا واجنماعيًا شبيه بنشاط األفراد حتقيقًا للربح املايل أصبح املعيار القانوين غري كايف ليظهر املعيار الثاين 

).الوظيفي(
oذلك تعترب النفقة علىيستند هذا املعيار إىل طبيعة الوظيفة اليت تصدر عنها النفقة وبناء :المعيار الوظيفي

ا األشخاص تفوضهم الدولة صالحية استخدام  ا الدولة بصفتها اآلمرة والسيادية، وقام  عامة إذ قامت 
ا  ا الدولة أو هيئا السلطة اآلمرة والسيادية وغياب السلطة اآلمرة واملصلحة العامة فإن النفقات اليت تقوم 

.تعترب نفقة خاصة

.118، ص2007، دار املسرية، عمان، مبادئ المالية العامةحممود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، 1
يد دراز، 2 .247، ص2004، بدون دار النشر، مصر، المالية العامةاملرسي السيد حجازي وحامد عبد ا
.38-37ص ص، مرجع سابق،أعاد محود القيسي3
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يعتمد على الفكرة االقتصادية واالجتماعية، واملعيار القانوين جاء متماشيا مع مفهوم إن املعيار الوظيفي 
الدولة احلارسة، وعليه فإن مفهوم النفقات العامة جيب أن يتسع ليشمل مجيع النفقات اليت تصدر عن الدولة 

إىل توازن اقتصادي سواء كانت هيئات أو شركات القطاع العام واملختلط حتقيقًا للتنمية االقتصادية وصوالً 
.واجتماعي

إن الغرض من النفقة اشباع حاجة عامة ووصف احلاجة بصفة العمومية مسألة :الغرض من النفقة- 2-3
االعتماد إذنسياسية أكثر منها مالية وتعد السلطة التشريعية صاحبة الكلمة يف هذا الشأن مبا متلكه من 

1.املطلوب للنفقة العامة أو رفضه

:ط االنفاق العامضواب-3
العامة جيب مراعاة بعض الضوابط للوصول إىل لكي حيقق االنفاق العام أهدافه من إشباع للحاجات 

:االنفاق العام الرشيد أو مايعرف باحلجم األمثل اقتصادياً لالنفاق العام، ومتثل هذه الضوابط على التوايل
اليعين توجه النفقة العامة إىل حتقيق املنفعة اخلاصة إن حتقيق أكرب قدر من املنفعة : المنفعةقاعدة- 3-1

تمع دون غريها، كما جيب أن ينظر إىل املرافق العامة اليت تدخل يف نطاق املالية  لبعض األفراد أو الطبقات ا
تمع ب2العامة بنظرة امجالية شاملة عند تقدير احتياجات كل مرفق، ناء واملفاضلة بني املشروعات اليت حيتاجها ا

على ماتدره من منفعة مجاعية كما على الدولة أن توازن بني املنافع حيث اليقتصر انفاقها على اشباع حاجة 
ا حسب حاجات خمتلف املناطق واألقاليم وخمتلف  واحدة معينة وامهال احلاجيات األخرى، وكذا توزيع نفقا

تمع من جهة أخرى 3.طبقات ا

4:قيس تلك املنفعة منيز بني اجتاهني رئيسيني مهاوفيما خيص املعايري اليت ت

oيعمل أنصار هذا االجتاه على قياس املنفعة اجلماعية املرتتبة على النفقة فتكون املنفعة : االتجاه الشخصي
القصوى متحققة نتيجة االنفاق العام إذا تساوى املنفعة احلدية للنفقة مع املنفعة احلدية للدخول املتبقيةة يف يد 

فراد بعد دفع الضرائب أي البد أن تكون املنفعة جلماعية املرتتبة على النفعة العامة احلدية مساوية للتضحية األ
.رييب احلدياجلماعية بسبب العبء الض

.25، ص2015ن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماالمالية العامة والتشريعات الضريبيةسامل حممد الشوابكة، 1
.70، صمرجع سابقحممد مجال ذنيبات، 2
.70-69، ص ص 2013دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، اقتصاديات المالية العامة،فتحي أمحد ذياب عواد، 3
.42سامل حممد الشوابكة، مرجع سابق، ص4
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oيعمل أنصار هذا املذهب لقياس املنفعة اجلماعية املرتتبة على االنفاق العام، إىل : االتجاه الموضوعي
.يف الدخل القومي على أثر االنفاق العام سواء كانت مباشرة أم غري مباشرةمعرفة الزيادة اليت حتدث 

جيب على القائميني باإلنفاق العام جتنب أي تبذير أو اسراف ألن :قاعدة االقتصاد في النفقة- 3-2
.الضريبةذلك يؤدي إىل زعزعة الثقة يف اإلدارة املالية ويربز حماوالت املكلفني واملمولني يف التهرب من أداء 

طبقًا هلذه القاعدة أن تكون النفقة مستوفاة للقوانني واللوائح والقرارات ويظهر : قاعدة الترخيص- 3-3
ذلك ابتداء من نصوص الدستور اليت تستوجب موافقة السلطة التشريعية على موازنة الدولة، فال جيوز الصرف 

1:اق العام يف جمموعها وفق أشكال ثالثةإال بإذن وموافقة اجلهة املختصة وميكن الرقابة على االنف

oويلقى عبء تنفيذها عادة على وزارة املالية عن طريق موظفيها احلسابني العاملني يف :الرقابة االدارية
خمتلف الوزارات وتنحصر مهمة هؤالء يف عدم السماح بصرف أي مبلغ إال إذا كان وارداً يف املوازنة العامة ويف 

.وهذه رقابة سابقة على االنفاقاملقررحدود االعتماد
oمهمتها التأكد من أن كافة عمليات االنفاق ) جملس احملاسبة(تتوالها هيئة مستقلة :رقابة محاسبة مستقلة

.قد متت بصورة قانونية سليمة وقد الرقابة احملاسبية سابقة للصرف أو الحقه
oربملان يف االستجواب والتحقق وسحب الثقة من تتوالها اهليئة التشريعية وهذا راجع حلق ال:رقابة برلمانية

الوزير أو الوزارة، وتظهر هذه الرقابة بوضوح عند اعتماد املوافقة أو احلساب اخلتامي عالوة على حق اقرار 
.ورفض االعتمادات االضافية

ةالعامالنفقاتحدود-ثالثا
قدرة أوسع استناداً إىل سلطتها اآلمرة يف يرتبط مستوى االنفاق العام بتوفر املوارد، وكون الدولة تتمتع مب

ا أي أنه مثة عوامل عوامل حتد من قدرة الدولة من ناحية الطاقة املالية  فالواقع أن حتديد احلصول على ايرادا
حجم االنفاق العام يف الدولة يتوقف على طبيعة دور الدولة من ناحية باإلضافة إىل عدد من االعتبارات 

:منهاية أخرىاالقتصادية من ناح
يفرض أن إن الدور احملايد للدولة يف ظل النظرة الكالسيكية: الفلسفة المذهبية أو االيديولوجية للدولة-1

فإن حجم يف حني الدول املتدخلة ، على أقل قدر ضمن املهام التقليدية للدولة احلارسةالنفقات العامة تكون 

.54، ص2006، السكندريةاة اجلديدة، ، دار اجلامعأساسيات المالية العامةزينب حسني عوض اهللا، 1
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، إذ تعترب افقيا ورأسياالعامة النفقاتولة املتقدمة هو زيادة املعيار املعاصر للدفاتنوعم يزداد انفاقها العا
1.النفقات العامة أداة من أدوات السياسة االقتصادية لتحقيق التوسع والنمو مبا يضمن االستقرار االقتصادي

، الضرائب(أي قدرة االقتصاد القومي على حتمل األعباء العامة مبختلف صورها :المقدرة المالية للدولة-2
2.دون االضرار مبستوى املعيشة األفراد أو املقدرة االنتاجية القومية) اخل...القروض، اإلصدار النقدي

النشاطات االقتصادية حيث تشري بعض الدراسات إىل وجود عالقة واليت متثل مستوى: حالة االقتصاد-3
أي اخنفاض مستوى النشاطات عكسية بني مستوى النشاط وبني احلاجة للنفقات العامة، ففي حالة الكساد

االقتصادية واليت تقتضي اتباع سياسة توسعية أي زيادة النفقات اليت تعترب أحد املكونات اهلامة للطلب الكلي 
الفعال، يف حني حالة التوسع االقتصادي واحملققة يف ظل التضخم وعند مستوى  يفوق التشغيل التام يقتضي 

منة لتقلص النفقات العامة لكبع الطلب املتزايد المتصاص القوة الشرائية األمر اتباع سياسة انكماشية املتض
.الفائضة

بني مستوى النشاط والنفقات العامة حيث أن دراسات تشري إىل العالقة الطرديةمع العلم أن هناك 
نفقات اتساع النشاط االقتصادي واملصحوب زيادة يف الناتج والدخل القومي ينجم عنه زيادة يف حتمل أعباء

مالية يف حني اخنفاض مستوى النشاطات االقتصادية يقلل من قدرة االقتصاد على حتمل أعباء النفقات 
3.العامة

يتحدد يف " أكرب منفعة بأقل نفقة"إن خضوع النفقة العامة ملبدأ احلساب املنفعي :المنفعة الجماعية-4
**".مبدأ املنفعة املتساوية"وثانيهما *،"مبدأ الوفرة يف اإلنفاق"نطاق النفقات أمران أوهلما 

. 120، ص2017الكتب احلديث، عمان، مل، عامدخل إلى المالية العامةفليح حسن خلف،  1

.49، صمرجع سابقزينب حسني عوض اهللا، 2
.122،مرجع سابق، صمدخل إلى المالية العامة، فليح حسن خلف3
.بأقل نفقة ممكنة) املنفعة(ضرورة حتقيق اخلدمات العامة : الوفرة يف اإلنفاق*

.ضرورة تساوي املنفعة املرتتبة على النفقة مع التضحية اليت تسببها: املنفعة املتساوية**
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تطور النفقات العامة وتقسيماتها:ةالثانيةر المحاض
ظاهرة نمو االنفاق العام وأسبابه-أوال

واكب ظاهرة تزايد دور الدولة يف احلياة االقتصادية وخروجها عن مفهوم الدولة احلارسة لتصبح مسؤولة 
نوع النفقات العامة وتعدد أوجهها، وقد أصبحت هذه الزيادة املستمرة يف عن التوازن االقتصادي واالجتماعي ت

، وكون هذه الظاهرة إحدى السمات املميزة للمالية "ظاهرة منو االنفاق العام"حجم االنفاق العام تعرف باسم 
ا .العامة فقد حاول العديد من االقتصاديني تفسري هذه الظاهرة وحتديد أسبا

:رة لظاهرة نمو االنفاق العامالنظريات المفس-1
بدراسة التطور املايل للدولة للتعرف " أدولف فاجنر"اهتم العامل األملاين االقتصادي : قانون فانجر-1-1

حيث يرى أن النشاط 1892على عالقة زيادة النفقات العامة لنمو الدخل القومي من خالل قانونه عام 
من معدل زيادة عدد السكان حبيث  اليقتصر األمر على زيادة مطلقة احلكومي يزداد كمًا ونوعًا مبعدل أكرب 

جة يف حجم النفقات بل تنطوي هذه الزيادة على ارتفاع طردي يف نسبة النفقات العامة إىل الدخل القومي نتي
بنتيجة حمتواها وجود عالقة طردية بني Wagnerوعليه خرج 1التحول الصناعي وتعدد احلاجات العامة،

كلما حقق جمتمع معني معدًال من النمو االقتصادي "الدور املايل للدولة مع التطور االقتصادي للنمو ازدياد
فإن ذلك سيتبعه اتساع نشاط الدولة املايل وبالتايل زيادة االنفاق العام مبعدل أكرب من الزيادة احلاصلة يف 

2."نصيب الفرد من الناتج الوطين وهنا حتت تأثري التصنيع

=:على النحو التايلقانون فاجنركن الصياغة مي ( ⁄ )⁄
G :حجم النفقات العامة
Y :الدخل الوطين
N :عدد السكان

.إن مرونة النفقات للدخل القومي أكرب من الواحد

.124، صمرجع سابقحممود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، 1
، ديوان املطبوعات اجلامعية، )للدولةالنفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة(اقتصاديات المالية العامة حمرزي حممد عباس، 2

.90، ص2012اجلزائر، 
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متتابعة زايد النفقات العامة يأخذ شكل متغريتأكد هذان العاملان أن ت: بيكوك-دراسة وايزمان- 1-2
نتيجة لوجود عوائق اجتماعية اليت تفرض تزايد النفقات ومىت متكنت الدولة من توفري مواردها تكون قد 

1.النشاط املايل ال تستطيع الدولة الرتاجع عنه مرة أخرىحدثت طفرة يف مســــــــــــــتوى

:النفقات العامةتزايدأسباب -2
ظاهرة منو االنفاق العام ازدادت وبشكل مستمر يف معظم دول العامل، سنحاول الوقوف على إن 

.األسباب اليت تقف وراء هذه الظاهرة
وتعرب عن الزيادة الرقمية دون أن تعكس أي زيادة يف :األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة- 2-1

:رجاع تلك الزيادة إىل جمموعة العوامل التاليةحجم اخلدمات العامة أو حتسن مستواها، وميكن إ
إن اخنفاض القوة الشرائية للنقود وما ينتج عنه من دفع مبالغ أكرب مقابل :تغير قيمة النقد-1- 2-1

جيعل امليزانيات العامة لزيادة كبرية يف جانب النفقات دون أن احلصول على نفس املقدار من السلع واخلدمات 
جم احلاجات اليت تطمح الدولة الشباعها فإخنفاض القوة الشرائية يعود إىل ارتفاع يقابلها زيادة حقيقية يف ح

األسعار ما جيعل الدولة تدفع وحدات أكثر للحصول على نفس الوحدات من السلع واخلدمات مما يوضح 
زيادة احلقيقية العالقة الطردية بني األسعار والنفقات العامة، وملقانة النفقات خالل فرتات خمتلفة لتعرف على ال

2:واستبعاد أثر التغريات السعرية يستعان باألرقام القياسية ملستوى األسعار املعطاة باملعادلة

اجلارية= الزيادة الحقيقية في االنفاق الحكومي باألسعار احلكومي االنفاق
لألسعار العام 100×املستوى

إن اختالف االجتاهات املالية احلديثة : الحكوميةاالختالف في القواعد المالية للحسابات-2- 2-1
يف حجم لعامة للدولة يؤدي إىل احداث تغريللموازنة وتعرب القواعج الفنية املتبعة يف إعداد احلسابات ا

النفقات العامة كاالنتقال من طريقة املوازنة الصافية أو إىل طريقة املوازنة االمجالية، وتنص الطريقة األوىل 
ا من االيرادات اليت قامت بتحصيلها وتوريد املبالغ الصافية وادراجها يف املوازنة بالسماح  للهيئات خبصم نفقا

3.العامة، يف حني املوازنة االمجالية تستوجب تسجيل مجيع االيرادات والنفقات كافة يف املوازنة

.288-287حممد البنا، مرجع سابق، ص ص1
مكتبة احلسني ،-دراسة قياسية لنماذج التنمية االقتصادية-ألثار االقتصادية الكلية لسياسة االنفاق الحكوميوليد عبد احلميد عايب، ا2

112، ص2010العصرية، بريوت، 
.80-79دة اخلطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص ص خالد شحا3
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الزيادة املطردة إن اتساع اقليم الدولة و : توسع مساحة اقليم الدولة وزيادة النمو السكاني-3- 2-1
وتعد زيادة ظاهرية ال متس بنصيب الفرد، للسكان سيؤثر بشكل مباشر إىل اجتاه االنفاق العام حنو الزيادة 

وتوسع يف تقدمي اخلدمات أو حتسني مستواها وإمنا توسع يف اخلدمات نفسها بسبب املساحة اجلديدة ولتلبية 
1.االحتياجات السكان املتزايد من تلك اخلدمات

يُقصد باألسباب احلقيقية تلك األسباب اليت تؤدي :األسباب الحقيقية لظاهرة نمو النفقات العامة- 2-2
إىل زيادة كمية اخلدمات العامة وحتسني نوعيتها، وتتعدد األسباب احلقيقية من اقتصادية، اجتماعية، سياسية، 

.مالية، ادارية، وعسكرية
ولة وتطور دورها يف مجيع امليادين أدى إىل زيادة إن اتساع نطاق الد:األسباب االقتصادية-1- 2-2

تمعات النامية مسؤولية تعجيل عملية التنمية  ا، كما أن حتمل الدولة املعاصرة يف ا أعبائها وبالتايل تفقا
، واليت تعرف باهليكل اخل...تالطاقة، املواصال،مثل الرياالقتصادية واالجتماعية أدى إىل اتساع نطاقها 

كما أن حتقيق النمو سيصاحبه ارتفاع يف متوسط الدخل الفردي احلقيقي 2ادي،ـــــــــذو طابع االقتصاألساسي 
ليرتجم بارتفاع املرونة الداخلية للطلب على السلع واخلدمات العامة أو حتسني اخلدمات املوجودة مما يؤدي إىل 

3.منو االنفاق العام الشباع احلاجات العامة املتزايدة

ني يعد التوسع املطرد للجهاز االداري للدولة والذي يتطلب زيادة عدد العامل:الداريةاألسباب ا-2- 2-2
تلزمات السلعية واخلدماتية وبالتايل ارتفاع النفقات سواء على شكل رواتب أو ومايرافقه من ارتفاع حجم املس

سيؤدي إىل االسرافو أجور وغريها، كما أن سوء تنظيم االداري وعدم مواكبة التطور االقتصادي والعلمي 
زيادة عبء التكاليف العامة مما يتطلب استخدام األساليب االدارية احلديثة لرفع األداء مما يؤدي إىل زيادة 

.حجم النفقات
إن االنتقال من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة واملنتجة، أدى إىل : األسباب االجتماعية-3- 2-2

أين أصبحت الدولة مسؤولة عن حتقيق التوازن االجتماعي، وقد احالل سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة
ساعد على ذلك منو الوعي االجتماعي الذي جعل األفراد يطالبون حبقوقهم خاصة للوصول لرتب الدولة 

.104حممد مجال ذنيبات، مرجع سابق، ص1
.83خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص2
.126حممود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، مرجع سابق، ص 3
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ا، ليصبح 1املتقدمة وهذا ما زاد الضغط على احلكومات لتوفري املزيد من احلاجات العامة وبالتايل زيادة نفقا
ملا كان لزيادة عدد السكان واتساع 2االسكان، الضمان االجتماعي،م، عليدولة توفري ما يعرف التهدف ال

املدن دور يف زيادة النفقات العامة وهذا راجع لكون حاجات سكان املدن أكثر اتساعاً وتعقيداً وطلباً لرفاهية 
.وبالتلي زيادة حجم االنفاق العام

لسفة السياسية للدولة سواء على املستوى الداخلي والعاملي أدى إن تغيري الف: األسباب السياسية-4- 2-2
انتشار املبادئ والنظم الدميقراطية وتعدد األحزاب السياسية، تطور :هاإىل زيادة النفقات العامة ومن أمه

3.توسع الدول يف منح املساعدات والقروضالعالقات الدولية،

اليت أدت إىل زيادة االنفاق احلكومي، حيث برزت ومن أهم األسباب املالية: األسباب المالية-5- 2-2
أمهية يف توجيه النشاط االقتصادي واحملافظة على مستويات عالية من العمالة والدخل القومي وقد ساعد يف 

4:ذلك عاملني أساسني مها

ه إن وجود فائض يف اإليرادات غري خمصص لغرض معني أدى إىل انفاق: وجود فائض في اإليردات العامة
.يف أوجه ضرورية وغري ضرورية مما يؤدي إىل زيادة حقيقية يف حجم االنفاق العام

إن تطور األساليب الفنية يف إصدار القروض العامة وسهولة اللجوء إىل هذا األسلوب : سهولة االقتراض
اد احلاجات بعدما كان من وسائل التمويل االستثنائية لتغطية النفقات ناهيك عن عواقبه وشروطه، لكن ازدي

العامة وتوسع دور الدولة وعدم كفاية الضرائب لتمويلها زاد التوسع هلذا األسلوب ليشجع هذا األمر كثرياً على 
.التوسع يف االنفاق العام

خالل السنوات السابقة أن حجم االنفاق العسكري قد تزايد من املالحظ : األسباب العسكرية-6- 2-2
بليون دوالر على 32,8الواليات املتحدة األمريكية انفقت حوايل بشكل كبري فقد أشارت االحصائيات أن 

يف حني قدرت تكاليف 5بليون دوالر على احلرب العاملية الثانية،345,8احلرب العاملية األوىل يف حني بلغت 
فتكاليف ما يعرف على احلروب من خالل 6مليار دوالر،150مليار دوالر والثانية ب90حرب اخلليج ب

.148، ص2009احلديث، القاهرة، ، دار الكتابالمالية العامة والنظم الضريبيةعديل البابلي، 1
.84خالد شحادة خطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص2
.85نفس املرجع، ص 3
.114وليد عبد احلميد عايب، مرجع سابق، ص4
.296، ص 2013، عمان، 5، دار امليسرة، طأصول الموازنة العامةحممد شاكر عصفور، 5
.256علي كعنان، مرجع سابق، ص 6
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وغريها كلها تكاليف تزيد من املدنينياجلنود واألسلحة واعانات عائالت الضحايا وتعويض خسائر مصاريف
الدولية واملنازعات االقليمية كلها عوامل ستؤدي إىل زيادة االنفاق زيادة التوترات ــــــــــــــــــــــــــــحجم النفقات العامة، ف

1.العسكري ومنو حقيقي يف االنفاق العام

العامةتقسيمات النفقات-انياث
أدى تطور الدولة إىل تطور النفقات العامة سواء من حيث احلجم أو التقسيمات، وعليه فقد تعددت 
وتنوعت تقسيمات النفقات العامة إال أن هذه التقسيمات تستند يف جمملها إىل معيارين، أوهلما علمي والثاين 

.وضعي
:التقسيم العلمي للنفقات العامة-1

تلف عرف التقسيم العلمي على أنه ذلك املعيار الذي يستند إىل معايري اقتصادية وأثارها على خمي
:ومن أمهها جند2،املتغريات االقتصادية الكلية

:وبناء على هذا املعيار تنقسم النفقات إىل: تقسيم النفقات العامة حسب انتظامها ودوريتها- 1-1
منتظمة ودورية وال نعين بالتكرار ثبات املقدار بل نوع النفقة تكرر النفقة بصورة: نفقات عادية-1- 1-1

3.ومن أهم أنواع هذه النفقات جند مرتبات املوظفني

هي نفقات ال تكرر بصفة منتظمة بل حتدث على فرتات متباعدة منها : نفقات غير عادية-2- 1-1
، وتعترب هذه )اخل..الكوارثبناء سدود، نفقات احلرب، نفقات مكافحة(النفقات العامة االستثمارية الضخمة 

النفقات نفقات منتجة وحتتاج إىل نفقات ضخمة ملعاجلة أثارها، وأهم مصادر تغطية هذه النفقات اإليرادات 
4.االستثنائية كالقروض واالصدار النقدي اجلديد

العادية متويل النفقات وتربز أمهية هذا التبويب يف إرساء قاعدة هامة يف جمال متويل النفقات العامة 
باإليرادات العادية لقدرة الدولة على تقديرها بدقة، يف حني النفقات غري العادية وهي نفقات غري متوقعة متول 

5.باإليرادات غري العادية

.128ود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، مرجع سابق، صحمم1
.469، ص2011، االسكندرية، الدار اجلامعية، المالية العامة مدخل تحليلي معاصرسعيد عبد العزيز عثمان، 2
.34زينب حسني عوض اهللا، مرجع سابق، ص3
.79، ص2015دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، ،مدخل إلى المالية العامةخالد أمحد املشهداين، نبيل ابراهيم الطائي، 4
.211، ص2004، االسكندرية، ة، دار اجلامعة اجلديدأصول االقتصاد العامجمدي شهاب، 5
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ما يعاب على هذا التقسيم أنه يستند إىل قاعدة تعتمد على جمرد التكرار السنوي أي أساس النسيب يف 
ا عن السنة تتحول التفقات العامة إىل نفقات عادية ومع تطور دور الدولة حني ميزانيات الدول اليت تزيد مد

زادت النفقات العامة كالنفقات العسكرية اليت أصبحت تتكرر كل سنة بسبب التوترات الدولية ومل تعد 
.االيرادات العادية كافية لتغطيتها ومن مث اللجوء إىل اإليرادات االستثنائية

1:يُعد هذا املعيار حديثاً نسبياً، وتقسم النفقات إىل:ت العامة حسب الغرض منهاتقسيم النفقا- 1-2

.وتشمل نفقات الدفاع ونفقات األمن وجتهيزاته:النفقات األغراض أمنية-1- 1-2
وتشمل مجيع مبالغ اليت تنفق على توفري اخلدمات الصحية والرتفهية :النفقات االجتماعية-2- 1-2

.والضمان االجتماعي
وتشمل نفقات التوفري سلع وخدمات عامة ونفقات االستثمار العام يف :قتصاديةالنفقات اال-3- 1-2

دف حتقيق االستقرار والنمو االقتصادي .خمتلف أوجه النشاط االقتصادي 
ا وتطوير اجلهاز :النفقات ادارية-4- 1-2 وتشمل نفقات خمصصة لتسري هيئات الدولة ومؤسسا

.فاق على العالقات اخلارجيةاالداري وُيضاف هلذه النفقات املبالغ لإلن
وتشمل املبالغ اليت ختصص لدفع قيم السندات املستحقة ومبالغ أقساط الدين :النفقات المالية-5- 1-2

.العام وفوائده يف الداخل واخلارج
، )التقسيم الوظيفي(اليت متارسها الدولة الوظائفيظهر هذا التقسيم النفقات العامة للدولة حسب 

ملتمثلة يف مرونة كبرية للدولة يف تقسيم النفقات العامة كما ُميكن إمجال الوظائف وبالرغم من مزاياه وا
واألغراض على أنواع حمدودة وحتديد االنفاق العام بدقة تامة كما ُميكن السلطة التشريعية من تتبع تطور 

ول املختلفة، ولكن النفقات على الوظائف النسبية لوظائف الدولة مع امكانية إجراء املقارنة بني وظائف الد
من حيث عدم قدرته على التغلب على بعض الصعوبات الفنية انتقدلك فإن هذا التقسيم بالرغم من ذ

2.والعملية خاصة لبعض النفقات اليت ليس هلا طابع وظيفي أو تتعدد وظائفها

التقسيم هو إن األساس املعتمد يف هذا : تقسيم النفقات العامة حسب عالقتها بالثروة القومية- 1-3
3:مدى مسامهة النفقات العامة يف تكوين رأس املال الثابت القومي ويندرج حتت هذا التقسيم

.55-54، ص ص 2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، االدارة المالية العامةمصطفى الفار، 1
.137- 136سابق، ص ص حممود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، مرجع 2
.56مصطفى الفار، مرجع سابق، ص3
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هي نفقات تتكرر بصورة دورية لضمان سري اجلهاز االداري دون زيادة الثروة : نفقات جارية-1- 1-3
.اخل...القومية كرواتب املوظفني، نفقات تشغيل، املرافق العامة

ات تساهم يف تكوين رأس املال القومي كنفقات انشاء السدود نفق:نفقات رأسمالية-2- 1-3
.اخل، فهي نفقات تؤدي إىل منو انتاج القومي...واملستشفيات، حمطات توليد الطاقة

من قام pigoo، ويُعد االجنليزي يُعد تقسيم تقليدي:تقسيم النفقات حسب تأثيرها على الدخل- 1-4
:وي هذا املعيار علىبتقسيم النفقات حسب هذا املعيار وينط

هي نفقات تؤدي مباشرة إىل زيادة الدخل القومي، كما يتم مبقابل تقدمي :نفقات حقيقية-1- 1-4
الصحية، رواتب وأجور املوظفني وتتضمن النفقات احلقيقية النفقات االستهالكية أو خدمة مثل اخلــــــــــــــدمات 

حلكومية واشباع احلاجات مثل أجور ومرتبات املوظفني اجلارية اليت يتم انفاقها على سبيل تسيري األعمال ا
موعة مشروعات البنية األساسية من طرف جسور،  ونفقات حكومية رأمسالية يدخل يف نطاق هذه ا

1.اخل...سدود

هي اعتمادات تنفقها الدولة بدون مقابل فهي جمرد حتويل جلزء من الدخل :نفقات تحويلية-2- 1-4
وتنقسم النفقات التحويلية 2بني القطاعات االقتصادية والفئات االجتماعية،فهي تساهم يف إعادة توزيعية 

3:إىل

هدفها البعد االجتماعي مثل اعانات الشيخوخة، البطالة، دعم االستهالك:نفقات تحويلية اجتماعية.
ت لبعض املشروعامتنح لبعض املشروعات واعانات حتقيق التوازن اليت تدفع : نفقات تحويلية اقتصادية

دف لتقدمي خدمات عامة كشركات الطريان والسكك احلديدية .اخلاصة اليت 
كفوائد الدين العام:نفقات تحويلية مالية.
:وتقسم وفق هذا املعيار إىل: تقسيم النفقات العامة حسب نطاق سريانها- 1-5
ا مثل نفقة الدفاع واألمن وتعترب ذو : نفقات وطنية-1- 1-5 هي نفقات تتوىل احلكومة املركزية القيام 

.طابع قومي

.471سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص1
، 2007، 47، جملة البحوث والدراسات العربية، العدد تقدير انتاجية النفقات العامة في الجزائر وتقييمهاالبشري عبد الكرمي، ضيف أمحد، 2

.27ص
.285-284صحممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص3



ات العامةالنفق: الثانيورالمح

39

.تشرف عليها اهليئات احمللية كالواليات مثل توزيع املاء والكهرباء وغريها: نفقات محلية-2- 1-5
: التقسيم الوضعي للنفقات العامة-2

ها يف تصنيف النفقات العامة باملوازنات العامة قصد بالتقسيمات الوضعية أو العملية واليت يستند إليي
ا جند :ومن أهم تبوييبا

يتم تصنيف النفقات العامة تبعًا للوحدات االدارية اليت تباشر النشاط احلكومي، : التقسيم اإلداري- 2-1
األمريكية أين تدرج النفقات االدارية يف أبواب أو فصول اليت بدورها تقسم إىل بنود وتعد الواليات املتحدة

ا طبقاً له 1.ومصر من الدول اليت تصنف نفقا

ا الدولة بغض النظر عن الوزارات : التقسيم الوظيفي- 2-2 يتم توزيع النفقات حسب الوظائف اليت تقوم 
أو املصاحل اليت تقوم بتقدمي تلك اخلدمة وقد اقرتح خرباء االمم املتحدة تبويب النفقات احلكومية وظيفيًا إىل 

2:س جمموعات هيمخ

oاخلدمات العامة األساسية وتتمثل يف األمن، العدالة، الدفاع، النفقات ادارة اجلهاز : المجموعة األولى
.احلكومي

oاخل..وتضم اخلدمات اجلماعية مثل املرافق العامة، النظافة:المجموعة الثانية.
oاخل...اخلدمات املستحقة مثل خدمات التعليم، الصحة:المجموعة الثالثة.
oاخل...اخلدمات االقتصادية مثل الري، النقل، الطاقة:المجموعة الرابعة.
oالنفقات غري قابلة للتخصيص مثل نفقات الدين العام:المجموعة الخامسة.
:تقسيم النفقات العامة في الجزائر-3

عامة اخلاص بقوانني املالية تقسم النفقات ال07/07/1984املؤرخ يف 84/17حسب القانون رقم 
3.يف اجلزائر إىل نفقات التسيري ونفقات االستثمار أو التجهيز

هي تلك النفقات الضرورية لسري أجهزة الدولة االدارية واملتكونة أساسًا من أجور :سييرتنفقات ال- 3-1
4:اخل، وجتمع نفقات التسيري يف أربعة أبواب هي...الصيانة للنايات احلكوميةاملوظفني ومصاريف

.200جمدي شهاب، مرجع سابق، ص1
.480سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص2
.124، صمرجع سابقخبابة عبد اهللا، 3
.، بتصرف68-66، ص ص مرجع سابقحمرزي حممد عباس، 4
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ومة من اإليراداتلدين العمومي والنفقات احملسباء اأع.
ختصيصات السلطات العمومية.
النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل.
التدخالت العمومية.

1:يتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجيتها وتتفرع إىل ثالثة أبواب وهي:نفقات التجهيز- 3-2

االستثمارات املنفذة من طرف الدولة.
ار املمنوحة من قبل الدولةاعانات االستثم.
النفقات األخرى برأس املال.

وتقسم نفقات التسيري إىل أربعة أبواب واليت بدورها تقسم إىل فقرات وكل فقرة تضم فصوًال ومواد غري حمددة 
2:وكمثال لتقسيم نفقات التسيري جند أن

:تضمأعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات :الباب األول
oاحتياط الدين: الفقرة األولى
oالدين الداخلي، الدين العائم:الفقرة الثانية.
oالديون اخلارجية:الفقرة الثالثة.
oالضمانات:الفقرة الرابعة.
oالنفقات احملسومة من اإليرادات:الفقرة الخامسة.
.وأسبابه)2018-2000(االنفاق العام في الجزائر خالل الفترة نمو تطور -4

ماجيعل انفاقها احلكومي مرتبط باجلباية البرتولية يمن على االقتصاد اجلزائري قطاع احملروقات وهذايه
املسامهة األوىل يف ايرادات ميزانية الدولة وحىت تظهر تطور النفقات العامة ومنوها كنتيجة حتمية للتطور 

هذه التطورات سنحاول ابراز تطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي واملايل والفلسفي للدولة واألسباب 
ا من نفقات جتهيز نفقات  حجم النفقات االمسية واحلقيقية باإلضافة إىل حتليل هيكل النفقات وفق تقسيما

.سباب الظاهرية واحلقيقية هلذا التزايد للنفقات العامةاألتسري يتم حتليل 

.68، صمرجع سابقحمرزي حممد عباس، 1
.35-33، ص ص2011، اجلزائر، 4ان املطبوعات اجلامعية، ط، ديو المالية العامةعلي زغدود، : ملزيد من التفصيل أنظر2
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ة الثالثة شرعت السلطات العمومية باتباع مع بداية األلفي:تطور االنفاق العام الجزائري وتبويبه- 4-1
بغية النهوض بالنمو د الوطينبضخ مبالغ هامة يف االقتصاسياسة مالية توسعية من خالل سياسة انفاقية 

ومن أجل ) ارتفاع أسعار النفط(االقتصادي وحتسني معدالته، هذه االسرتاتيجية كانت وليدة الطفرة البرتولية 
:ندرج اجلدول املوايل) 2018-2000(لعامة يف اجلزائر خالل الفرتة تتبع تطور حجم النفقات ا

االسمية والحقيقية) 2018-2000(تطور حجم النفقات العامة في الجزائر للفترة ): 02(الجدول رقم 
مليار دينار جزائري: الوحدة

االنفاق الربامج
االقتصادي

نسبة النفقات من الناتج احملليالناتج احمللي االمجايلالنفقات احلقيقيةالنفقات االمسيةالسنة
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20
01
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20
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20001178,1/4123,528,6
2001132113214227,131,3
20021550,61511,34522,834,3
20031690,21588,55252,332,2
20041891,81705,96149,130,8

    
    

نمو
م ال

دع 20
05

-
20

09

200520521801,67562027,1
200624532114,78501,128,9
20073108,52569,09352,933,2
20084191,13294,911043,737,9
20094246,33133,89968,042,6

    
و  

النم
يد 

توط 20
10

-
20

14
20104466,93168,011991,637,3
20115853,63925,91458940,1
20127058,24316,916209,643,5
20136024,13539,416647,936,2
20146995,83956,917228,640,6

سي 
خلما

ج ا
ربنام

ال
20

15
-

20
19

20157656,34147,516712,745,8
20167297,53736,617514,641,7
20177282,65517,118876,238,6
20187732,13609,820452,337,8

:على معطياتمن إعداد الباحثة اعتماداً : المصدر
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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ت من خالل القراءة األولية للجدول أعاله يالحظ أن االنفاق العام يف اجلزائر عرف تطوراً كبرياً إذ ارتفع
ويعود *،2014سنة %40,6لتصل إىل 2000سنة %28,6نسبة االنفاق من الناتج احمللي االمجايل من 

الذي يقوم على أساس توسع احلكومة ) 2014- 2001(هذا االرتفاع إىل تطبيق برامج االنعاش االقتصادي 
ا وملعرفة أسباب التزايد بني الظاهرية واحلقيقية سنحاول حتليل تطور  االنفاق احلكومي وفق تقسيماته يف نفقا

.يف اجلزائر
)2018- 2000(تطور النفقات العامة في الجزائر وفق تقسيماتها للفترة ): 03(الجدول رقم 

مليار دينار جزائري: الوحدة
كليةنسبتها من النفقات النفقات التجهيزنسبتها من النفقات الكليةنفقات التسيريالنفقات العامةالسنة

20001178,1856,272,67321,927.33
20011321963,672,94357,427,06
20021550,5975,562,8957537,11
20031690,21122,866,43567,433,57
20041891,81251,166,13640,733,87
200520521245,160,67806,939,33
200624531437,958,621015,141,38
20073108,51673,953,851434,646,15
20084191,12217,852,911973,347,09
20094246,3230054,161946,345,84
20104466,9265959,621807,940,38
20115853,63879,266,271974,433,73
20127058,24782,667,752275,532,25
20136024,14131,568,581892,631,42
20146995,24494,364,242501,435,76
20157656,3461760,303039,339,7
20167297,54585,662,832711,937,16
20177282,64677,264,222605,435,78
20187732,14813,762,262918,437,74

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

إىل 2000مرات من سنة 8من خالل اجلدول يتضح أن النفقات العامة عرفت ارتفاعًا حبوايل 
بالرغم من بعض التذبذبات 2018مليار دج سنة 7726,3مليار دج إىل حوايل 1178,1من 2018

امتام 2019-2015انتهجت اجلزائر سياسة تقشفية نتيجة اخنفاض أسعار النفط ويرجع تزايد النفقات للمخطط اخلماسي 2014بعد *
.املشاريع اليت شرع فيها
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اجلذري للسياسة املالية يف اجلزائر لريتفع حجم االنفاق ويرجع هذا النمو إىل ارتفاع أسعار احملروقات والتحول
هو ) 2009-2000(ولعل أهم مامييز سياسة االنفاق احلكومي للفرتة ) التسيري والتجهيز(العام بشقيه 

سنة %47,09لتبلغ 2000سنة %27,33مقارنة بنفقات التسيري من ارتفاع نسبة منو نفقات التجهيز 
املعترب راجع إىل برامج االنعاش االقتصادي ودعم النمو أين وجهت العائدات هذه الزيادة والنمو2008

البرتولية بالدرجة األوىل إىل القطاعات األشغال العمومية، البناء، الفالحة والري وخمتلف مشاريع النسبة 
ا سنة 2010التحتية، لتعرف وترية تنامي نفقات التجهيز تراجع منذ  ا مل تتعدى خم2017لتصل أد صصا

من امجايل النفقات بسبب سياسة التقشف املنتهجة من اجلزائر بعد تراجع االيرادات النفطية منذ 35,6%
.2014ديسمرب 

أجرب احلكومة يف مشروع قانون2017دوالر لربميل سنة %47,96إن وصول برميل النفط إىل 
6800النفقات العامة سقف وزمتنح جتا2018-2017آلية تسقيف على املدى املتوسط ماليتها تبين 

.مليار دج باإلضافة إىل الغاء وتوقيف عدد من املشاريع املسطرة2300مليار دج وميزانية التجهيز يف حدود 
وأسبابه)2018-2000(تطور هيكل نفقات التسيير ونفقات التجهيز في الجزائر للفترة - 4-2

زائر، وللوقوف على أسباب التزايد املطرد للنفقات ملعرفة توزيع نفقات التسيري ونفقات التجهيز يف اجل
سواء اقتصادية أو اجتماعية أو مالية وغريها سنتطرق إىل حتليل هيكل نفقات التجهيز والتسيري للفرتة 

)2000-2018(.
)2016- 2000(تطور هيكل نفقات التجهيز في الجزائر للفترة -1- 4-2

:املوايلوميكن حتليل هيكل نفقات التجهيز وفق اجلدول
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)2016-2000(تطور نفقات التجهيز في الجزائر للفترة ): 04(الجدول رقم 
مليار دينار جزائري: الوحدة

سنة
ال

طاقة
 وال

اعة
صن

ال

اعة
لزر

ا

ت 
دما

الخ
عم 

د
جة

منت
ال

دية 
قاع

ت ال
شآ

لمن
ا

دية 
صا

القت
ا

ارية
الد

وا

وين
لتك

ة وا
تربي

ال

آت
نش

الم
دية

قاع
ال

فية
لثقا

ة وا
اعي

جتم
اال

كن
الس

لفة
مخت

يع 
واض

م

دية 
البل

ت 
ططا

مخ
مية

للتن

ط 
نشا

م ال
دع

دي
صا

القت
ا

20007,2743,051,9763,8438,8112,2969,5122,530,9428,7
20016,4459,567,5484,5853,5415,9478,0227,136,0865,22
20027.6102,448,5994,1655,9527,488,422,6241,1154,0
20035,983,5312,41102,2660,0331,5174,9327,4243,09126,37
20040,2297,529,92101,1661,8130,8165,9939,227,89184,24
20050,09138,5412,04185,2384,5435,5667,5166,7937,23244,96
20060,13229,5113,88358,0395,8344,76163,0511,5552,6145,79
20070,17214,415,39533,24126,7963,24263,1628,2794,5295,47
20080,02260,3923,9792,09136,2675,48276,06164,490,93153,75
20090,13311,3417,89661,62144,8582,8292,48223,592,7119,0
20100,16187,9515,43663,94145,6180,42376,54108,0474,81154,96
20110,17204,1927,10704,6137,989,2271,42321,4664,45153,88
20120,62185,0124,19628,51146,94112,16614,07455,6461,8646,55
20134,64273,227,89703,73204,92115,29254,71206,5672,529,16
2014115,84290,8140,2817,94191,95112,88428,25407,0688,048,47
2015118,64236,5237,491151,41188,7113,96607,39552,3382,6165,24
20167,37271,4336,22685,7159,75113,12469,78600,0060,00542,94

.من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات مقدمة من وزارة املالية اجلزائرية:المصدر

أن نفقات التجهيز يف تزايد نتيجة اتباع احلكومة لسياسة احلكومة لسياسة أعاله يتضح من اجلدول 
البنية التحتية، السكن، خلق فرص العمل، (اعتمدت على التوسع املوجه خصوصًا لالستثمار يف اقتصادية 

اثر 2004- 2001وقد اتضحت هذه السياسة ابتداء من سنة ) الري، الفالحة، حتسني اخلدمات العامة
تمدة من وبالرغم من السياسة التقشفية املع2009-2005تنفيذ برامج االنعاش االقتصادي وخالل الفرتة 

أسعار املنتجات يف األسواق إىل أن نفقات التجهيز واصلت منوها نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع2014
.املوارد املاليةبسبب عدم استدانة امليزانية لنقص2016ملية لتعرف تراجع سنة العا
)2018- 2000(تطور هيكل نفقات التسيير في الجزائر للفترة -2- 4-2

:وفق اجلدول املوايلسنحاول توضيحه
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)2018- 2000(تطور هيكل نفقات التسيير للفترة ): 05(الجدول رقم 

السنة
نفقات 

المستخدمين
منح 

المجاهدين
خدمات اإلدارةالتحويالت الجاريةمواد ولوازم

فوائد الدين 
العام

2000289,657,754,620092162,3
200132454,446,3276,8114,6147,5
2002301,17469,8254,1133,6143
2003329,963,258,8395,5161,4114
2004391,469,271,7457,1176,585,2
2005418,579,876410,1187,573,2
2006447,892,595,7517,7215,668,6
2007526,2101,693,8598,727380,5
2008838,7103111,7869,8360,861,4
2009910,9130,7112,5696412,537,4
20101212,6151,3121,7627513,333,2
20111774,7163,2129,7987,8786,137,7
20121988,4185,3135,21645786,742
20131855,3226,5149,11147,1709,444,2
20142007,2218,4161,9133373637,8
20152170,9223179,71270,6730,242,6
20162313,1226185,51083,8728,646,8
20172423,2228189,61100,2729,247,3
20182516,8228,6192,11114,4731,347,8

:ة اعتمادا على معطياتمن إعداد الباحث:المصدر
.سنوات خمتلفةلتقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، ، ابنك اجلزائر

يتضح من اجلدول أن أسباب ارتفاع نفقات التسيري تعود يف األساس إىل ارتفاع املستمر واهلائل لكل 
، إذ تتعلق األوىل بسبب الزيادة يف االعانات )أجور املوظفني(من التحويالت اجلارية وتعويضات العاملني 

، ويعود السبب يف ذلك إىل تكفل احلكومة بتوفري السكن الالئق والقضاء )السلم االجتماعي(اعية االجتم
على السكن اهلش، حتسني الرعاية الصحية، القضاء على األمية، املنح للفئات املعوزة، باإلضافة الرتفاع 

احلد األدىن لثبات 2012سنة بمقارنة 2013سنة ا، لتعرف استقرار 2009- 2000األجور للفرتة 
أما فوائد الدين العام بأثر رجعيدج وختلص الدولة من خملفات األجور 18000املضمون ألجور يف حدود 
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بسبب التسديد املسبق لتعود الفوائد والدين العمومي االرتفاع مع حلول سنة 2009فقط اخنفضت يف سنة 
1:ئر إىلوميكن تلخيص أهم أسباب الزيادة املطردة للنفقات يف اجلزا2017

oيعد سببًا ظاهريًا لتزايد النفقات العامة وميكن معرفة أثار ارتفاع املستوى :تغير المستوى العام لألسعار
:العام لألسعار على تطور النفقات العامة يف اجلزائر من خالل

ه مع العامل ارتفاع الرقم القياسي ألسعار والسبب يعود ملوجة التضخم اليت أثرت على اجلزائر من خالل تعامل
أين صاحب ) التضخم املستورد(اخلارجي من خالل ارتفاع أسعار خمتلف السلع واخلدمات خاصة املستوردة 

.هذا تزايد يف النفقات اجلارية
oإن ارتفاع قيمة اليورو والدوالر أمام الدينار اجلزائري كان له األثر البالغ يف :انخفاض قيمة العملة الوطنية

ية للواردات وهذا انعكس بارتفاع املستوى العام لألسعار احمللية ومن مث زيادة النفقات تضخيم القيمة االمس
.احلكومية على املستلزمات السلعية واخلدمية

oتعترب الزيادة السكانية من العوامل املهمة يف حتديد حجم النفقات العامة علمًا أن : ارتفاع عدد السكان
مليون41,72حوايل 2017يف حني بلغ سنة مليون30,42بلغ2000عدد السكان يف اجلزائر لسنة 

.مليون11,3أي زيادة بلغت
:أما األسباب احلقيقية فنجد

oلقد استهدفت اجلزائر سياسة اجتماعية بامتياز من خالل توفري اخلدمات الصحية، :األسباب االجتماعية
.يف النفقات العموميةالتعليم، االهعانات، السكن، األجور مما أدى إىل زيادة حقيقية 

oعمدت اجلزائر من خالل سياسة االنعاش االقتصادي لتحقيق منو اقتصادي : األسباب االقتصادية
لالستثمار يف البىن التحتية وتوفري وحتسني معدالته ويظهر ذلك جلياً من خالل نفقات التجهيز واملوجة 

.اخل...السكن، خلق مناصب شغل
oائر بعد العشرية السوداء مرحلة من بداية االستقرار األمين والسياسي شهدت اجلز : األسباب السياسية

الفئات لبعض التذبذبات االجتماعية املعربة عن مطالب بعض اً وبغية حتقيق نوع من االستقرار االجتماعي نظر 
.استوجب تكثيف سياسة اجتماعية توسعية وبعض السياسات الداعمة للمشاريع ذات الطابع السياسي

، أطروحة 2017-1980العولمة دراسة قياسية تحليلية للفترة أثر الصدمات الخارجية على االقتصاد الجزائري في ظل بن حيي نسيمة، 1
.70، ص2019-2018مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم اقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة حيي فارس، املدية، 
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ثار االقتصادية للنفقات العامةاآل: ةالرابعةر ضالمحا
مبا أن النفقات العمومية أصبحت من أهم الوسائل اليت تستخدمها الدول للتأثري على امليدانيني 

.االقتصادي واالجتماعي سنحاول دراسة تأثري هذه النفقات وفقاً ألثارها املباشرة وغري املباشرة
لعامةثار المباشرة للنفقات ااآل-أوال

من خالل تأثريها على العديد من املتغريات االقتصادية وفق النقاط التالية
): الوطني(أثر النفقات العامة على االنتاج القومي -1

تؤثر النفقات العامة على حجم االنتاج والعمالة من خالل تأثريها على حجم الطلب الكلي الفعلي، 
مدى مرونة اجلهاز االنتاجي و ة االنتاجية على حجم النفقة ونوعها ويتوقف أثر النفقات العامة يف رفع املقدر 

ولبيان أثر هذه النفقات العامة منيز بني أنواع النفقات من حيث
تعمل على انتاج السلع املادية واخلدمات :)النفقات االنتاجية أو االستثمارية(النفقات المنتجة - 1-1

كوين رؤوس األموال العينية املعدة لالستثمار الذي يؤدي إىل زيادة العامة الشباع احلاجات االستهالكية ولذا ت
.حجم الدخل القومي ورفع مستوى الكفاءة االنتاجية لالقتصاد القومي

وانطالقا من ارتفاع امليل احلدي للفئة املعينة *،أما النفقات االجتماعية فقد تأخذ شكل حتويالت نقدية
لسلع الضرورية وبالتايل يزداد الطلب مما يتبعه من زيادة يف االنتاج يف سيتجه املقابل النقدي للحصول على ا

ا تؤدي إىل زيادة االنتاج بشكل مباشر  حني إذ أخذت النفقات االجتماعية شكل حتويالت عينية فإ
وملحوظ كنفقات التعليم الصحة، فالرفع من املستوى االجتماعي لألفراد سيمكن من أداء النشاط بكفاءة 

1.يؤثر على الطاقة االنتاجية للعامل إجياباً وبالتايل يزداد االنتاجأكرب و 

كالنفقات احلربية اليت تعد من النفقات االستهالكية غري املنتجة واليت عرفت :النفقات غير المنتجة- 1-2
ا ال تقاس مبتزيدًا يف العصر احلديث  نافعها بنسبة كبرية تؤثر األوضاع الدولية وجتدر االشارة إىل ضرورا

االقتصادية بل بنسبة الضرورات السياسية واالسرتاتيجية، فقد تلعب النفقات العسكرية دورًا اجيابيا أثر مرصد 

.دف إىل حتويل جزء من القوة الشرائية لصاحل فئات حمدودة الدخل*
، 2009، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، مة، النفقات العامة، االيرادات العامة، الميزانية العامةأساسيات المالية العاسوزي عديل ناشد، 1

.74-73ص ص



ات العامةالنفق: الثانيورالمح

48

النفقات النشاء املوانئ واملطارات والطرق ونفقات البحث العلمي ولكن نواحيها السلبية كثرية فهي تؤدي إىل 
1.من ثروة البالد وانفاقه يف غايات غري  انتاجيةقسم كبريد ختفيـــــــــــــض االستهالك إذ جتمي

2:وعموماً ميكن ابراز بعض األثار للنفقات العامة على االنتاج يف النقاط التالية

 إىل تكوين رؤوس األموال العينية وهذا ع طريق املشاريع يف ) املنتجة(تؤدي النفقات العامة الرأمسالية
ومن مث زيادة املقدرة االنتاجية ما ينعكس مبرور الوقت على منو )خدماتزراعة، صناعة، و (القطاعات املختلفة 

.االنتاج
 تؤدي النفقات العامة االجتماعية خاصة ذات الشكل التحويالت العينية املوجهة للخدمات العلمية

.االنتاجوالتعليمية، التدريب، واألحباث إىل حتسني املقدرة االنتاجية رأس املال البشري ومن مث زيادة ومنو
 تساهم االعانات االقتصادية يف توجيه عناصر االنتاج سواء من قطاع إىل آخر أو منطقة ألخرى رفع أرباح

ا االنتاجية ورفع االنتاج .املشروعات ومقدر
 تؤدي النفقات العامة يف عدة جماالت كاألمن، العدالة لتحقيق االستقرار مما قد يساهم برفع املقدرة

.ية ومن مث االنتاجاالنتاجية الوطن
 العامة املوجهة للبىن التحتية لتخفيض تكاليف االنتاج وحترير حركة عناصر االنتاج والعمل تؤدي النفقات

.على رفع األرباح مما يساعد على زيادة االنتاج كماً ونوعاً 
:خار واالستثماردأثر النفقات العامة على االستهالك واال-2

ا تبقى من الدخل الذي مل ما على االستهالك تؤثر على االدخار كونه إن النفقات العامة بتأثريه
.يستخدم يف االنفاق االستهالكي، هذا االدخار سيوجه إىل االستثمار

إن النفقات العامة تؤثر بصورة مباشرة وغري مباشرة على االستهالك، وتتمثل : األثر على االستهالك- 2-1
االستهالك إذ وجهت النفقات لشراء السلع واخلدمات االستهالكية الالزمة األثار املباشرة للنفقات العامة على

ا املختلفة، مما يتيح زيادة االستهالك، أما اآلثار غري املباشرة فتتحقق من خالل زيادة  لقيام احلكومة بنشاطا

، المالية العامة، الموازنة، نفقاتها، مواردها، ضرائب، رسوم، القروض، االصدار النقدي، الخزينة، عبد الرؤوف قطيسحسني عواضة، 1
.359- 358، ص ص 2013قوقية، بريوت، ، منشورات احلليب احلدراسة مقارنة

، مداخلة فعالية السياسة االنفاق العام كأداة لدعم وتأهيل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرعبد النور غريس، أمحد نصري، مدى 2
6-5سطة يف اجلزائر، جامعة اجلزائر، واقع وأفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتو : مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الوطين حول

.03، ص2013ماي 
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ات عامة نتيجة الدخول اليت حتصل عليها والنامجة عن نفقالطلب االستهالكي لألفراد واحملقق نتيجة زيادة 
.األشغال العامة أو مشروعات انتاجية أو اقامة بنية حتتية مما يرفع الطلب االستهالكي لريتفع حجم االستهالك

وتتمثل األثار املباشرة يف قيام الدولة باملشروعات اإلنتاجية نتيجة ضعف :األثر على االستثمار- 2-2
إخل، كما أن النفقات العامة تؤثر على االستثمار وبشكل ...القطاع اخلاص من حيث املوارد أو درجة املخاطرة

املباشر وبدرجات خمتلفة تبعاً لطبيعة النظام السائد ودرجة تقدم الدول أما تأثري النفقات العامة على االستثمار 
1:بصورة غري مباشرة فيكون من خالل

فز على التوسع يف االستثمار من خالل ما على توفري مرافق البنية التحتية حتإن النفقات العامة اليت تعمل
.تتجه خدمات هذع املرافق

 إن النفقات العامة للدولة على نشاطات اجلارية واإلعانات اليت تقدمها واملؤدية لزيادة الدخول تؤدي إىل
.زيادة الطلب على السلع واخلدمات مما حيفز على زيادة االستثمارات

للمستثمرين وكذلك اليت تقدم للمنتجني واملصدرين حتفز املشروعات إن النفقات اليت تتم بتقدمي إعانات
.االستثمارية للمنتجني وتدفع على تشجيع التوسع لالستثمارات القائمة يدفع إىل زيادة االستثمار

 النفقات العامة اليت ينجر عنها زيادة الدخول وبالتايل زيادة القدرة على االدخار األمر الذي ينجم عنه
.رب من االستثمار من خالل زيادة االدخارات اليت متول عملية التوسع يف االستثمار وزيادتهقدرة أك

:أثر النفقات العامة على المستوى العام لألسعار-3
ودرجة تطوره وحالته لف حسب طبيعة االقتصاد إن النفقات العامة تؤدي إىل آثار على األسعار وختت

2:وفق احلاالت التالية) زهتشغيل تام، تشغيل ناقص، مرونة جها(

 فإن أثر الزيادة يف األسعار النامجة عن النفقات ) عدم وجود موارد وطاقات عاطلة(حالة التشغيل التام
.العامة سينتج عنه زيادة حدة التضخم

  حالة التشغيل غري التام حيث أن املوارد العاطلة غري مهيأة للعمل بسبب القوى املعيقة للعمل
".الركود التضخمي"إن األمر سيؤدي إىل حالة ركود إىل جانب التضخم وهو ما يطلق عليه كاالحتكارات ف

  حالة ضعف مرونة اجلهاز االنتاجي فإن األثر التضخمي لزيادة األسعار الناجم عن النفقات العامة سيكون
. كنتيجة لذلك دون زيادة يف االنتاج

.144، ص2008، عام الكتب احلديث، جدارا الكتاب العاملي، عمان، المالية العامةحسني خلف، حفلي1
.146نفس املرجع، ص2
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من الدولة لشراء منتجات ن خالل االنفاق املوجه وميكن أن يكون للنفقات العامة أثر على األسعار م
من املنتجني أو تقدمي اعانات، تشجيعًا هلا وبيعها للمستهلكني بأسعار مناسبة، أو تقدمي اعانات من أجل 

للسلع املصدرة لزيادة الصادرات، حيث يالحظ أن تدخل الدولة يكون إما نتيجة املطالبة من توفري الدعــــــــــم 
ة املنافسة أو مطالبة املستهلكني خاصة املنتجون  للحصول على اعانات لزيادة انتاجهم خمفض التكلفة أو جما

خلفض أسعار السلع الضرورية، كما قد يكون تدخل الدولة تلقائي لتحقيق االستقرار  االقتصادي ومحاية 
مشرتي يف حالة فائض يف املستهلكني، أو يكون التدخل بتأثريها على العوامل احملددة لألسعار فتتدخل ك

1.العرض للحد من اخنفاض السعر والعكس يف حالة وجود فائض يف الطلب

:أثر النفقات العامة على نمط توزيع الدخل-4
طريق خل الوطين والذي ميكن أن يتحقق عنبضغط للطبقة العاملة تسعى الدول إىل اعادة توزيع الد

2:مباشر مايلياالنفاق العام والذي يكون مباشر أو غري

 إن التأثري املباشر لإلنفاق العام على منط توزيع الدخل الوطين عن طريق زيادة القوة الشرائية عن طريق
.االعانات لألفراد ولبعض الوحدات االنتاجية

 أما التأثري غري املباشر فيكون عن طريق تزويد فئات معينة ببعض السلع واخلدمات يثمن أقل من تكلفتها
.نتاجها، أو حصول بعض األفراد على سلعة بدون مقابلإانات استغالل للمشروعات اليت تقوم ببدفع اع

 إن احداث أثر يف منط توزيع الدخل يؤدي إىل تغري منط االنفاق اخلاص، فيزيد انفاق األفراد الذي تزيد
.منط طلبهم كإحالل سلعة على آخرىدخوهلم، كما يتغري

للنفقات العامةثار غير المباشرة اآل-ثانيا
العام على الناتج القومي تقودنا إىل التحدث عن األثار غري املباشرة قاإن احداث أثار مباشرة لالنف

.اليت يرتكها االنفاق على الناتج القومي ليربز أثر املضاعف واملعجل
القائمة أول من أدخل فكرة املضاعف من خالل قياس العالقة الكمية " كاهن"يعترب :أثر المضاعف-1

يف الدخل القومي ومسي ر بني الزيادة يف االستثمار والزيادة يف التشغيل، ليستخدمه كينز الضهار أثر االستثما
ويعرب عن العالقة بني التغيري يف االستثمار املستقل والتغيري يف الدخل أي يظهر عدد " مضاعف االستثمار"ـب

ا الدخل القومي على أثر الت .غيري يف االنفاق االستثماراملرات اليت يزداد 

.305، صمرجع سابقحممد شاكر عصفور، 1
.15-14، ص 2004، اجلزائر، 04اجلزء ، موفم للنشر والتوزيع،مبادئ االقتصاد السياسيحممد دويدار، 2
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ولتوضيح فكرة املضاعف جند أن التوسع يف االنفاق احلكومي يؤدي  إىل توزيع دخول جديدة تتمثل يف 
حيث خيصص املستفدون من هذه الدخول جزء منها ) األجر، الفائدة، الربح، الريع(دخول عوامل االنتاج 

عف على امليل احلدي لالستهالك وامليل احلدي لالدخار لالنفاق على االستهالك وجزء لالدخار ويعتمد املضا
حيث يؤدي هذا اجلزء املخصص لالستهالك إىل زيادة االستهالك هذه السلع وبالتايل إىل توزيع الدخول 

من خالل دورة الدخل يف سلسلة متتالية من االنفاق االستهالكي املتناقص وهو ما يعرف باالستهالك جديدة 
1.جمموعها زيادة امجالية يف الدخل القومي تفوق التوسع االول يف االنفاق احلكومياملولد الذي يشكل يف

2:وتعطى الصيغة الرياضية ملضاعف االنفاق العام ب

لالستهالك= املضاعف احلدي امليل

M=
.امليل احلدي لالستهالكcاملضاعف، M: حيث

ويرتبط به وفق عالقة طردية ولضمان جناح آلية عمل يعتمد املضاعف على امليل احلدي الستهالك
.املضاعف يستوجب توفر شروط منها

التوسع يف االنفاق العام حىت لو كان على حساب العجز املوازين.
امليل احلدي فياالستهالك مرتفع.
مرونة جهاز االنتاج الستجابة ومواجهة الطلب احملفز.

غم من وجود ميل حدي لالستهالك يف الدول النامية إال أن آلية عمل وما جتدر االشارة إليه أنه بالر 
وبإسقاط على حالة اجلزائر فنجد أن 3املضاعف ضعيفة راجع إىل ضعف الطاقات االنتاجية وعدم مرونتها،

يف حني %3إىل %2,5من طرف الدولة املتقدمة سيؤدي إىل منو يف الناتج احمللي اإلمجايل ب %1انفاق 
وهو ما يعكس ضعف 4،%5,5من الناتج احمللي اإلمجايل لتسجل منو قدره %18ائر ما يعادل ضخت اجلز 

.لدول الناميةيف اآلية عمل املضاعف 

.81، صمرجع سابقحممد خصاونة، 1
.82نفس املرجع، ص 2
.82سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص3
تشخيص واقع االقتصاد الوطني الجزائري، التحديات والسيناريوهات المستقبلية، مداخلة ضمن اليوم حوشني كمال، بوسبعني تسعديت، 4

.05، ص2015ماي 05جامعة البويرة،، "اتجية جديدة للتنويع االقتصادي في الجزائر في ظل ترجع أسعار النفطنحو استر "الدراسي 
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اليقتصر أثر النفقات العامة على االنتاج يف الزيادة املتتالية لالستهالك املتولد عن االنفاق :أثر المعجل-2
االستثمار أي ذلك االستثمار الذي يشتق ات يف الطلب على أموال وإمنا هناك آثار غري مباشرة ترتكها النفق

من الطلب على السلع االستهالكية حيث أن زيادة الطلب على السلع االستهالكية بفعل االنفاق العام يرتتب 
عليه تغيري أكرب يف االنفاق االستثماري من خالل زيادة الطلب على وسائل االنتاج الثابتة وتعطى صيغة 

1:ل بقسمة التغري يف االستثمار على التغري يف الناتج القومياملعج ∆∆ = املعجل
يوضح املعجل أثر الدخل على االستثمار املتسبب والتابع أي املتولد عن زيادة الدخل النامجة عن الزيادة 

2.األصلية يف االستثمار

83حممد خصاونة، مرجع سابق، ص 1

2 - gregory N. Mankiu, Macroéconomie, 5 édition, ouvertures Economiques, 2011, paris,
p383.
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:أسئلة للمناقشة والفهم

لنفقة على ضرورة أن تكون مبلغا نقديا ناقش ذلكيؤكد البعض عند تعريف ا.
املقصود بالنفقات احلقيقية مدرجا بعض األمثلةما.
حدد مسامهات التقليديني يف الفكر املايل للنفقة العامة.
 ق ضوابط، حدد ضوابط االنفاق العام يف اإلسالمفحدد القرآن الكرمي كيفية جباية وإنفاق املال العام و.
لنفقة العامةاذكر أركان ا.
ناقش أثر النفقات العامة على االستهالك والتوظيف.
تكلم عن تقسيمات النفقات العامة يف اجلزائر.
ناقش أسباب الزيادة الظاهرية للنفقات العامة باإلسقاط على حالة اجلزائر.
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:تمهيد

ا العامة لتمكنها من  إن قيام الدولة بدورها االقتصادي واالجتماعي، يتعني عليها حتديد مصادر إيرادا
ا العامة، فتعترب ا وحتت تغطية نفقا اإليرادات العامة الينابيع اليت منها تنتقي منها الدولة األموال لسد نفقا

تطور وظائف الدولة من دولة حارسة إىل دولة متدخلة ضغط الظروف االقتصادية واالجتماعية والناجتة عن
عامة، ومنتجة أدى إىل اتساع حجم النفقات العامة على حنو حتمي حتمية اتساع نطاق اإليرادات ال

:وسنحاول يف هذا احملور التطرق لبعض املفاهيم واملداخل األساسية لإليرادات العامة من حيث

.ماهية االيرادات العامة- 
.للضرائب وآثارهامدخل عام - 
.إيرادات أخرى- 
.تبويب وتطور اإليرادات العامة يف اجلزائر- 
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يرادات العامةإلمدخل عام ل: ىاألولةر المحاض
ماهية اإليرادات العامة-أوال

.اخل...عتربت أداة مالية للتوجيه االقتصادي واالجتماعياااليرادات العامة و وتعاريف تعددت مصادر 
ا : اليرادات العامةتعريف ا-1 جمموعة الدخول اليت حتصل عليها الدولة من "تعرف االيرادات على أ

ا العامة وحتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي 1".املصادر املختلفة من أجل تغطية نفقا

عناصر ميكن إبراز عناصر االيرادات العامة من خالل التعريف، وتتمثل يف ال:عناصر االيرادات العامة-2
2:التالية

ا النقدية وما يتالءم مع الظروف :الصفة النقدية- 2-1 وهو ما يتطابق مع صورة نفقات الدولة بصور
.واألنظمة االقتصادية والنظام املايل احلديث

.حتصله الدولة يعود بالنفع العام لتحقيق أهداف اقتصادية اجتماعية ومالية: الصفة العمومية- 2-2
ا العامة إذ تستقل الدولة بوضع :جبارية والنهائيةالصفة اال- 2-3 هي دخول تفرضها الدولة جرباً أو هيئا

ائية .القواعد القانونية بصفة الزامية لتتحصل على هذه الدخول وبصورة 
يرادات العامةمعايير تقسيمات اإل-ثانيا

:ة معايري من أمههاهذا التقسيم والتنوع يكون حسب عديرادات العامة متعددة ومتنوعة، اإل
:نوعني من االيرادات مها*يندرج ضمن معيار الدورية: معيار الدورية-1
وهي االيرادات اليت تتكرر دوريا يف املوازنة العامة وتستخدم يف متويل النفقات : يرادات عاديةإ- 1-1

3.العادية، ومثال ذلك الضرائب على الدخل والرسوم أنواعها

ا ال حتصل عليه الدولة بصفة منتظمة وختصص عادة لتغطية النفقات غري م: رادات غير عاديةإي- 1-2
4.العادية، ومثال ذلك القروض أو اصدار النقدي اجلديد

.115، صمرجع سابقحمرزي حممد عباس، 1
، 2005، عمان، دار املناهج، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامةمنجد عبد اللطيف اخلشايل،نوزاد عبد الرمحان اهلييت، 2

.82ص
احلديث بسبب زيادة االجتاه إىل القروض اليت مل تعد مورداً استثنائياً اضافة أن متاثل قيمة هذا التقسيم نسبية وفقدت بعض أمهيتها يف الفكر املايل *

.األثار للنفقات العادية والغري العادية يف االقتصاد
.84، ص1991، دار النهضة العربية، بريوت، المالية العامة والسياسة الماليةعبد املنعم فوزي، 3
.342مد شاكر عصفور، مرجع سابق، صحم4
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:ها إىلر تقسم االيرادات العامة حسب مصد:معيار المصدر-2
.وهي ماحتصل عليه الدولة من دخل أمالكها:يرادات أصليةإ- 2-1
.ما حتصل عليه الدولة عن طريق اقتطاع قسم من أموال األفرادوهي :يرادات مشتقةإ- 2-2
:يندرج ضمن هذا املعيار نوعان من االيرادات مها: معيار السلطة-3
ا وتشمل وتشمل على كل ما حتصل عليه الدولة جربًا :يرادات السياديةاإل- 3-1 اسنادًا إىل سياد

1.القروض االجباريةالضرائب، الرسوم، الغرامات املالية، التعويضات و 

يرادات اليت جتنيها نتفي فيها عنصر االجبار وتشمل اإلوهي االيرادات اليت ي: يرادات االقتصاديةاإل- 3-2
ا االقتصادية منها األموال العقارية أو ما يعرف بالدومني العام والدومني اخلاص  الدولة من أمالكها ومشروعا

2.مني العقاري، الدومني الصناعي والتجاري والدومني املايلالذي ينقسم إىل ثالثة أنواع وهي الدو 

يرادات العامةأنواع اإل-ثالثا
يتضح أن الفكر املايل مل يتفق على من خالل ادراج تقسيمات االيرادات العامة حسب عدة معايري

.تقسييم حمدد وعليه سنتطرق إىل هذه األنواع دون التقيد بتقسيم معني
قابل يرادات اليت حتصل عليها الدولة مصد بااليرادات االقتصادية تلك اإليق:لة االقتصاديةيرادات الدو إ-1

:د مقابل نفعا عاما أو خاصا وتشملاخلدمات اليت تقدمها لألفرا
.يرادات العامةباعتباره ليس مصدر لإل*يف دراستنا الدومني العامونستثين:الدومين العام- 1-1
واليت تسعى **مل ممتلكات الدولة اخلاضعة لألحكام القانون اخلاصويعرف أنه يش:الدومين الخاص- 1-2

، غاز، مناجم الذهبلتحقيق مودود مايل اقتصادي ونفعًا خاص للفئة اليت تستخدمها مثل حقول النفط وال
واليتاخل، أي مجيع أمالك الدولة العقارية واملنقولة الصناعية أو التجارية اململوكة للدولة...3املشاريع الصناعية

.تدر إيرادا ماليا ميول اخلزينة

ص ص ،2003بريوت، ، منشورات احلليب احلقوقية، المالية العامة، النفقات العامة، االيرادات العامة، الميزانية العامةسوزي عديل ناشد، 1
85-86.
.82-81، ص ص 2007، عمانامد للنشر والتوزيع، احل، دار المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي، 2
ية العام واخلاص يتمتعان مبلكية الدولة فحني ميكن الفرق بينهما كون الدومني العام ال يدر ايراد بل متتلكه الدولة لتحقيق أهداف اجتماعالدومني*

ان أو برسوم ضئيلة رمزية لغرض تنظيم استعماهلا أو ...أو دعائية ومن أمثلة ذلك املتاحف، املوانئ، احلدائق .صيانتهااخل، إذ يتم استغالهلا با
.يقصد به عدم خضوعه لبعض األحكام اخلاصة كعدم جواز بيعه، أو التصرف فيه أو متلكه عن طريق التقادم: احكام القانون اخلاص**
.94- 93مرجع سابق، ص ص ، المالية العامة، النفقات العامة، االيرادات العامة، الميزانية العامةسوزي عديل ناشد، 3
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لقد عرف الدومني اخلاص تطورًا وازدادت أمهيته كمصدر لإليرادات العامة تبعًا لتطور دور الدولة وميكن 
:حصر األشكال املختلفة للدومني اخلاص كمايلي

املناجم واحملاجر وتعترب أقدم أنواع املمتلكات وتشمل املباين والغابات واملراعي،:الدومين العقاري-1- 1-2
1.ومساقط املياه

وقد كان يعترب الدومني الزراعي واملباين مصدر أساسي يف متويل اخلزينة العامة لكنه بدأ يفقد أمهيته نظراً 
لعدة اعتبارات منها عدم حتقيق الكفاءة املتوقعة من استغالل الدولة هلا واجتاه الفكر املايل أن االستغالل 

2:ي هذا النوع لتعرف الغابات نظرة من هذا التوجه وذلك لعدة أسباب منهااخلاص لذا احنصرت أمه

 ذه أسباب بيئية وجغرافية والضغط الذي حتققه مجعيات محاية البيئة وتوجه الرأي العام حنو االهتمام 
.الغايات

 على جتميد ضخامة االمكانيات واألمد الطويل الذي تتطلبه وبذلك تعد الدولة وحدها املنفردة والقادرة
.االستثمارات طويلة األجل

شمل ممتلكات الدولة من الثروات املعدنية وتعتمد أمهية هذا الدومني يف ي:الدومين االستخراجي-2- 1-2
ساهم توجه اعتماد الدول على متويل اخلزينة العامة على حجم الثروة املعدنية وأمهيتها يف التجارة الدولية، ولقد 

اخل، على احتـالل قطاعي وخضـــــــــــــــوع...ل النفـط خاصة اخلليـج العريب، اجلزائر الدومـني االستخراجي من حقـو 
ميزانيتها ملورد واحد مما جيعلها عرضة للصدمات اليت تعفها أسعا هذه املواد، وليبقى هذا الدومني حكراً مللكية 

.دولة بغية محاية الثروة الوطنيةالدولة أما االستغالل فيمكن لألفراد ذلك شرط االشراف العام من طرف ال
أما احملاجر ومساقط املياه فيمكن أن تثري ايرادات الدولة من خالل ما توفره من توليد للكهرباء والري 

.وهي من املرافق األساسية واليت ال ترمي الدولة من خالهلا إىل الربح وإمنا النفع العام
سية إذ تقدمها الدولة بأمثان منخفضة، ومن وتضم املرافق األسا: الدومين التجاري والصناعي-3- 1-2

3.أمثال ذلك الكهرباء، املاء، وال متي الدولة حتقيق الربح من خالهلا وإمنا حتقيق النفع العام

تقوم الدولة ببعض املشروعات الصناعية لتحقيق أغراض تتعلق باألمن القومي كإنتاج األسلحة واملعدات 
أغراض اقتصادية لتنمية البنية األساسية يف االقتصاد القومي كمشوعات الطاقة احلربية، كما تتعدى أغراضه إىل

.347رجع سابق، صحممد شاكر عصفور، م1
.85، مرجع سابق، صمنجد عبد اللطيف اخلشايل، نوزاد عبد الرمحان اهلييت2
.351نفس املرجع، ص3
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ضخمة اضافة إىل والصناعة الثقيلة وحمطات الكهرباء ومصانع البرتوكيماويات ملا حتتاجه هذه املشايع من أموال 
ة الشرائية، كما قد أغراض اجتماعية كاملشروعات املتعلقة بتوفري السلع الضرورية بأسعار مناسبة دعما للقدر 

1.يكون مالياً كاالحتكار لبعض املنتوجات كالدخان والكحول والكربيت

يقصد بالدومني املايل حمفظة الدولة من األوراق املالية كاألسهم والسندات : الدومين المالي-4- 1-2
ملختلفة واليت حتصل منها على ايراد مايل يتمثل يف األرباح والفوائد، كما تشمل بعض مؤسسات االقراض ا

وصناديق االدخار اليت حتقق ايرادات تنصب يف موازنة الدولة نفقاها، وقد اتسع هذا النوع مع تسارع حركة 
األسهم والسندات واألسواق املالية برغم من ختوف الدول وترددها يف االتساع جتنبا ملخاطر الصدمات املفاجئة 

2.اليت حتدث يف السوق املايل

يف اطار تعدد اإليرادات العامة بأنواعها املختلفة جند أن اإليرادات السيادية تنطوي :اإليرادات السيادية-2
:على أنواع حتتل مكانة هامة نظراً ملا جتنيه الدولة من إيرادات مالية وتضم

مبلغ من املال يدفعه املنتفعون إىل الدولة أو أي سلطة عامة لقاء خدمة معينة ذات نفع "هو :الرسم- 2-1
جند رسم التوثيق، رسوم السيارات، رسوم ومن أمثلة الرسم3،"ليهمإديها الدولة أو السلطة العامة عام تؤ 

4.التسجيل العقاري، رسوم التسجيل والنشر، رسوم التعليم، الرسوم القضائية

ا أي أن أمهيت ه أصبحت فبالرغم من كون الرسم ايراد دوريا ومنتظم يدخل اخلزينة العامة ويساهم يف متويل نفقا
ا وسيلة تنظيمية  نسبية يف العصر احلديث بسبب انتشار فكرة جمانية اخلدمات إذ مل تعد مصدر متويل كو

:ويتضح من تعريف الرسم أنه ينطوي على عدة عناصر وهي5لسري املرافق العامة،
oا حتصل على ايرادا:الصفة النقدية ا بصورة نقدية فإ ا بنفس الصورة وهي باعتبار أن الدولة تقوم بنفقا

.ما تنص عليه القوانني والوائح
oعنصر االجبار ويرجع إىل كون الدولة املتمثلة يف اهليئات العامة تستقل يتضمن الرسم : الصفة االجبارية

بوضع القواعد القانونية بصفة الزامية جترب الفرد على دفع الرسم يف حالة الطلب اخلدمة، إذ أن اقراره بطلب 
ظهور عنصر االجبار بسبب انفراد الدولة بتحديد قيمة الرسم وطرق حتصيله دون أي اتفاق اخلدمة يعين

.96-95سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص ص 1
.142شامية، مرجع سابق، صزهري شحادة اخلطيب، أمحد خالد 2
.93ع سابق، ص جسوزي عديل نانشد، مر 3
.120، ص2013، عمان، دار الرضوان للنشر والتوزيع، اقتصاديات المالية العامةب عواد، فتحي أمحد ذيا4
.353حممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص 5
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إذ كثرياً ما يفرض على الفرد 1مسبق مع الفرد وهو ما يسمى باإلجبار املعنوي باالضافة إىل االجبار القانوين،
.اخل...ي، رخصة القيادة احلصول على خدمات مبوجب قواعد أمر مع الزامية دفع الرسوم كالتعليم االجبار 

oويدفع الرسم إىل الدولة أو املؤسسات واهليئات والسلطات اليت متتلك صالحيات فرض :صفة الدفع
جبايته بإرادة الدولة وحدها دون أن تدخل يف مساومة مع األفراد حول مبدأ فرض الرسم أو الرسم، إذ يتم 
تقدمها الدولة وتأخذ اخلدمة أشكال متعددة، فقد يكون فالرسم يدفعه الفرد لقاء خدمة معينة2حتديد مقداره،

عمًال يقوم به بعض املوظفني ملصلحة شخص معني كتوثيق عقد، وقد يكون امتياز مينح للفرد ما يتيح له 
انتفاعًا خاص ميتاز به كرخصة الصيد، رخصة القيادة وبراءة االخرتاع وقد تكون تسهيالت من جانب الدولة 

راد عمه أو مهنته كرسوم املوانئ واملطاراتملباشرة أحد األف
.تعد أهم املصادر السيادية، واليت نتطرق إليها يف احملاضرة املوالية:الضرائب- 2-2

.85عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص1
.13، صمرجع سابقخبابة عبد اهللا، 2
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لضرائبمدخل عام ل: ةالثانيةر المحاض
الضريبةماهية-أوال
:تعاريف الضريبة ونذكر منهاتعددت :تعريف الضريبة-1

م دون هي اقتطاع مايل يف شكل مسامهة نق دية اجبارية من األفراد يف أعباء اخلدمات العامة تبعا لقدرا
1".نفع اخلاص يعود عليهم لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية تقوم الدولة بتحصيلها

ومن خالل التعريف السابق أضحت الضريبة فريضة نقدية وأداة مالية تلجأ اليها الدولة العصرية 
ا وأداة ملعاجلة دورات الركود والتضخم وحتقيقاً لالستقرار االقتصاديلتحقيق أهدافها حسب  .أيديولوجيا

2:مجلة من اخلصائص نوجزها فيما يليتتضمن الضريبة :خصائص الضريبة- 2

oأن ضريبة فريضة مالية تستقطع من مال املكلف تتالءم مع الظروف واألنظمة :الضريبة التزام نقدي
.احلديثاالقتصادية والنظام املايل

oإن صفة اإلجبار ذات صبغة قانونية وليست معنوية، إذ أن النظام : الضريبة فريضة جبرية من الدولة
القانوين للضريبة من اختصاص الدولة من حيث سعر الضريبة واملكلف بأدائها وحتصيلها وحتديد وعائها، ويف 

صفة االمتياز من حيث االقتضاء على أموال حالة امتناع الفرد عن أدائها لدولة حق التنفيذ اجلربي كما هلا
.املدين
oفالدولة غري ملزمة برد قيمتها أو دفع فوائد عنها: الضريبة فريضة نهائية.
oال يؤديها الفرد لغرض احلصول على فائدة خاصة بل :الضريبة فريضة بال مقابل وفقًا لمقدرة المكلف

فرد يف اجلماعة ة رغم أنه مستفيد من فوائدها باعتبارهيؤديها بصفته عضو من اجلماعة يتحمل النفقات العام
مقدارها على أساس املقدرة التكليفية بصفة فردية وال حيدد مقدارها تبعًا للمنفعة اخلاصة، وإمنا يتوقف وليس 

م التكليفية .احملددة من قبل الدولة فالضريبة طريقة لتقسيم األعباء العامة بني األفراد وفق قدرا

.342، ص 2010، االسكندريةاجلامعية، الدار، )النظرية والسياسات(االقتصاد الكلي عبد املطلب عبد احلميد، 1
: ، نقال عن2006-2005، جامعة دمشق، سوريا، أشكالها- تعريفها-مفهوم الضريبةرنا أديب منذر، 2

http: www.dvzidan .com 24/09/2020 بتاريخ
.95-94عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص ص -: ملزيد من تفاصيل أنظر

.147زهري شامية، مرجع سابق، صخالد شحادة اخلطيب، أمحد-
.117سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص-
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oترمي الضريبة إىل حتقيق املنفعة العامة من تغطية للنفقات العامة كغاية : فريضة ذات أهدافالضريبة
لتتعداها غلى غايات اقتصادية واجتماعية من حتقيق للتوازن االقتصادي والتعجيل بالتنمية )غاية مالية(تقليدية 

.دى أدوات السياسة املاليةاالقتصادية والتوزان االجتماعي من خالل اعادة توزيع الدخل، بوصفها إح
قواعد الضريبة-ثانيا

تعترب الضريبة وسيلة متويل للتنمية االقتصادية وأداة تدخلية ملا تؤديه من دور هام يف السياسة االقتصادية 
ا موردًا لتغذية خزينة الدولة، ونظرًا هلذه األمهية فقد وضع هلا قواعد واعتبارات  وتوجيه االستثمارات عدا كو

: ل األساس الذي يقيس سالمة الضريبة يف التوفيق بني احلصيلة والعدالة وتتمثل هذه القواعد يفتشك
تعتمد هذه القاعدة على ما يُعرف باملقدرة التكليفية يف املسامهة يف األعباء :قاعدة العدالة والمساواة-1

نظام الضـــــــــــرائب الشخـــصي –ـــريبـة فلقـد أخـذت نظـم الضريبة العامة، ومـن أجــل تدعـيــــــــــــــــــــــم مبـدأ عــدالة الضـ
والذي مبقتضاه تراعي فيه عند فرض الضريبة املقدرة التكليفية للمكلف ظروفه، مركزه امللي، حالته االجتماعية 

1.وخيص الضرائب غري املباشرة دون الضرائب العينية

ؤكدة وحمددة بوضوح من حيث سعرها ووعائها وأسلوب ومواعيد وتعين أن الضريبة م: قاعدة اليقين-2
2.ماتهجبايتها ليكون املكلف على علم بالتزا

ا أن تنظم أحكام الضريبة يف أنسب األوقات بصورة تالئم ظروف املكلفني :قاعدة المالئمة-3 ويقصد 
، وما يربز هذه القاعدة ومدى تناسبها ا خاصة ميعاد التحصيل وطريقته وإجراءاته منعا لتعسف االدارة املالية

مع طبيعة املادة اخلاضعة للضريبة بروز قاعدة احلجر من املنبع والتحصيل املباشر لألرباح باعتبارمها أكثر مالئمة 
3.ويسر للمكلف واالدارة املالية

ا التحصيل بأسهل وأقل تكلفة دون أن تتجاوز حصي:قاعدة االقتصاد في النفقة-4 لة الضريبة ويُقصد 
4:لتضمن الضريبة فعاليتها كمورد، هناك من يضيف هلا قاعدتني تكميلتني مها

ا زيادة احلصيلة الضريبية تبعاً لزيادة الدخل والثروة: قاعدة المرونة-أ .ويُقصد 
.معناها أن تكون حصيلة الضريبية كبرية تعين ضرائب قليلة عن ضرائب كثرية ومتعددة:قاعدة اإلنتاجية-ب

.، بتصرف128-125سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص ص 1
.95عبد املنعم فوزي ، مرجع سابق، ص2
.130سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص3
.97عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص4
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التنظيم الفني للضريبة-ثالثا
أصبحت النظم الضريبية تتضمن مزجياً من أنواع خمتلفة من الضرائب تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق 
تمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فبعد االتفاق على أن وعاء الضريبة األساسي هو الدخل  أهداف ا

على عناصر متعددة لإلخضاع الضرييب األمر ضريبية احلديثة، تعتمد واالستثنائي هو الثروة وكون األنظمة ال
.الذي يتعني معه التمييز بني الضريبة الوحيدة والضرائب املتعددة وبني الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة

:الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة-1
ا الفيزوقراطيون وفرضت على : الضريبة الوحيدة- 1-1 كما عملت به 1الناتج الصايف من الزراعة،نادى 

بة وحيدة سواء على بفرض ضريبة واحد على مصادر انتاج الطاقة، كما طلبت بفرض ضري1956فرنسا عام 
ا تراعي حالة املكلف اضافة إىل سهول رأس املال واإل نفاق الفردي والدخل مدعمني ذلك ببعض مليزات كو

2.فذةالتنظيم واجليابة بإسم الضريبة ال

على أكثر من عنصر من عناصر االخضاع الضرييب كالدخل، الثروة تفرض : الضريبة المتعددة- 1-2
واالستهالك أي تعدد األوعية الضريبية وأهم ما مييزه غزارة  حصيلته، واالستجابة للعدالة الضريبية واخنفاض 

ها أكثر مالئمة وإنتاجية، هلذه أعبائها على املمول كما أن اتساع نطاقها واختالف مواعيد استحقاقها جيعل
األسباب جلأت أغلبية الدول إىل نظام الضرائب املتعددة إذ تفرض هذه الضرائب إما على الدخل أو 

3.األشخاص أو رأس املال أو على االنفاق

يُعد هذا التقسيم من أهم التقسيمات، وتدرج كل من :الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة-2
خل والثروة ضمن الضرائب املباشرة بينما الضرائب غري املباشرة فهي ضرائب على التداول واإلنفاق، ضرائب الد

احلاق ضريبة الشركاء ضمن الضرائب املباشرة، ونتيجة عدم استقرار الفقه الضرييب واملايل على معيار حمدد مع 
.مت اللجوء إىل معيار علمي يف هذا التقسيم

:تضم الضرائب املباشرة أنواعاً عديدة تتفاوت يف أمهيتها ومن أمهها:الضرائب المباشرة- 2-1
الدخل وعاءا هلا وتعترب أحد املكونات اهلامة يف وهي الضرائب اليت تأخذ: ضرائب على الدخل-1- 2-1

.ةاألنشطة الضريبية املعاصرة وخاصة يف الدول املتقدم

.186سابق، صحممد خالد احلريري وآخرون، مرجع1
.101عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص2
.129سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص3
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ثاين للضرائب املباشرة، حيث رأس املال النوع اللىمتثل الضرائب ع: ضرائب على رأس المال-2- 2-1
الشخص من أموال عقارية أو منقولة يف حلظة زمنية معينة سواء كانت يُعرف رأمسال بأنه جمموع ما ميلكه 

1:منتجة لدخل أو غري منتجة، وتتخذ الضرائب على رأس املال استناداً إىل دوريتها نوعني أساسيني

 يبة دورية متجددة بسعر منخفضالضريبة على رأمسال اليت تدفع من الدخل وهي ضر.
  الضريبة االستثنائية على رأمسال وهي ضريبة عرضية تفتقد إىل عنصر التجدد والدورية تفرض بسعر أعلى

ا تصاغ يف ظروف استثنائية متتاز بغزارة حصيلتها كما تساهم يف إعادة توزيع الدخل وفقا ملقتضيات كو
.دة القيمة والضريبة على الرتكاتم الضريبة على زياالعدالة االجتماعية وتض

oع أسعار وهي ضرائب تفرض على كل زيادة حتدث يف قيمة رأمسال كارتفا :الضريبة على زيادة القيمة
راين، أو نتيجة أعمال املنفعة العامة وتضم الضريبة على الزيادة يف القيمة العقارية  األراضي بسبب الزحف العم

العقارية من املالك األصلي إىل املالك اجلديد، والضريبة على الزيادة يف ضريبة نتيجة انتقال امللكيةكتحصيل 
2.القيمة املنقولة كالزيادة اليت حتدث يف األوراق املالية

oهي الوفاة تفرض مبناسبة انتقال املال إىل الورثة كما الواقعة املنشئة هلذه الضريبة: الضريبة على التركات
الطبقات فهي تفرض قبل توزيع الرتكة فهي كبرية اإليرادات وقليلة النفقات  تعمل على احلد من التفاوت بني 

ا خفيفة العبء على املكلفني 3.كما أ

ا تفرض أساساً على استعماالت الدخل : الضرائب غير المباشرة- 2-2 يطلق عليها بضرائب اإلنفاق لكو
لة، وتقسم إىل نوعني مها الضرائب على تتميز بغزارة احلصيلة الضريبية وسهولة اجلباية وتتناسب وفكرة العدا

.االستهالك والضرائب على التداول
:وتقسم بدورها إىل نوعني:الضرائب على االستهالك-1- 2-2
دف حتقيق أغراض : الضرائب النوعية على االستهالك تفـرض على أنواع معينة من السلع واخلدمات 

، أو أغــــراض )تجنــــب استهالك لبعض السلع كالســـــجائرك(، أو أغــراض اجتــــماعية )احلــصول على مورد(مالية 
ويواجه هذا النوع نوعني من املشاكل األوىل تتعلق 4كتشجيع أو العزوف عن استهالك سلعة معينة،اقتصادية  

باختيار السلعة اخلاضعة للضريبة اليت تنطوي على كيفية التوفيق بني احلصيلة والعدالة أين تقسم هذه السلع 

.170سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص1
.175نفس املرجع، ص2
.171خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص3
.، بتصرف191-185سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص ص 4
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ا ال تتناسب و  اخلدمات إىل ما هو ضروري واليت تؤمن إيراد كبري كون مطارحها واسعة رغم عدم عدالتها كو
ا، أما السلع شائعة االستعمال ويطلق  مع القدرة التكليفية، لذا حاولت معظم التشريعات ختفيض معدال

ا .ومييل إىل الثبات واالستقرارعلبها اسم سلع التعود تتميز بعدم مرونة الطلب عليها لذا حجم إيراد
، فيتم إما يف آخر مرحلة عند البيع أو )الضريبة النوعية على االستهالك(أما أسلوب حتصيل هذا النوع 

واليت يف مرحلة سابقة للبيع ما يسمى بضريبة اإلنتاج أو عند عبور السلع للحدود وتسمى بالضرائب اجلمركية 
اض منها االقتصادية حلماية الصناعات الوطنية أو االجتماعية كضرائب تفرض على حركة  السلع وهلا عدة أغر 

بضريبة املشروبات الكحولية، وقد تفرض هذه الضرائب إما على أساس نسبة مئوية من قيمة السلعة متسى 
.بالضريبة النوعيةأو على أساس حتديد مبلغ معني على كل وحدة من وحدات السلع وهو ما يُعرف القيمة 

تفرض على جمموع اإلنفاق االستهالكي للفرد وتتخذ صورة متعددة: العامة على االستهالكالضرائب :
1.الضريبة على املبيعات، الضريبة على املشرتيات، الضريبة على رقم األعمال

ومتتاز الضرائب العامة على االستهالك بغزارة حصيلتها، وبالتايل حتقيق أغراض كاستخدامها للحد 
الرتباطها بثمن السلعة، ولقيد بلغت ع الصادرات، كما أن املستهلك اليشعر بعبئها نظراً االستهالك تشجي
2.أ.م.من جمموع اإليرادات احلكومية احمللية يف و%5ضرائب املبيعات 

تشمل الثروة عند تداوهلا أو التصرف فيها، إذ تنص التشريعات املالية :الضرائب على التداول-2- 2-2
لى تداول األموال وتتخذ ضريبة واقعة تداول األموال أشكاًال عدة، ومن أمثلة احلديثة على فرض ضرائب ع

ضريبة الدمغة وتفرض على عمليات التداول عن طريق حترير مستندات كالعقود والكمبياالت والشيكات وفق 
الدمغة نسبة للشيكات، وتُعد ضريبةنظم قانونية إما عن طريق طوابع دمغة أو عن طريق دمغ احملرر نفسه بال

واسعة االنتشار يف الدول النامية لتحقيق اإليرادات املالية، كما جند ضرائب التسجيل تفرض على تصرفات 
نقل امللكية سعر هذه الضريبة غري ثابت يتناسب مع قيمة املال آخذا مببدأ العدالة واملالئمة إذ يتم حتصيلها 

3.عند تداول األموال

.194صسوزي عديل ناشد، مرجع سابق، 1
.161، ص2010، ، عمان04ط، دار وائل للنشر والتوزيع، المالية العامة تحليل أسس االقتصاديات الماليةغازي عبد الرزاق النقاش، 2
.143عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص3
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أهم مصادر اإليرادات العامة للدولة نظرًا لوفرة حصيلتها ودورها الرائد إن تعدد الضرائب وتنوعها جعلها- 
واملهم وباعتبارها أداة من أدوات السياسة املالية ولتوجيه االستثمارات وحتقيق االستقرار االقتصادي 

.اخل...االجتماعيو 
من دخل ورأس املال وسندرج تعد الضرائب املباشرة وغري املباشرة وسيلتان متكاملتان لتتبع عناصر الثروة - 

:أهم مزايا وعيوب كل منهما انطالقاً من اخلصائص والقواعد األساسية للضريبة وفق ما يوضحه اجلدول املوايل
الفرق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة):06(الجدول رقم 

رائب غير مباشرةض ضرائب مباشرة ارالمعي
تفرض على االستهالك والتداول أي على التصرفات غري ثابتة 
ا تفرض على وقائع  وتورد منذ بداية السنة املالية لكو

وتصرفات متقطعة

ا تفرض على  متتاز بالثبات واالستقرار لكو
الدخول والثروات باعتبار مواعيدها ثابتة، دورية 
ومنتظمة جبعلها حتتفظ بالثبات النسيب كما أن 

رودها خلزانة الدولة على أساس سنويو 
مدى ثبات الحصيلة

هي أكثر مرونة نتيجة العالقة الوثيقة مبستوى العام لألسعار تُعد أقل مرونة مرونة التحصيل
نفقات حتصيلها تكون أكثر إضافة إىل ما يستلزم من درجة 

عالية من الكفاءة واملهارة وعدد املوظفني
باعتبارها تفرض على قلة نفقات حتصيلها 

عناصر ثابتة
االقتصاد في النفقة

عدم امكانية تطبيق شيء من املالئمة لكون املكلف جمهول 
لإلدارة املالية

أكثر مالئمة نظرًا للعالقة بني اإلدارة املالية 
وجود الكشوف بأمساء واملعرفة (واملكلفني 

)املسبقة لظروف املكلف
المالئمة

ا ا تدفع كجزء من سعر السلعة أو اخلدمة عدم الشعور  كو
مما يؤدي إىل إخنفاض الوعي الضرييب

م باعتبار تضحية جلزء  يشعر املكلفني بواجبا
من دخلهم إىل الدولة فيخلق نوع من الوعي الوعي الضريبي

لكون املكلف جمهول تستثىن املقدرة التكليفية ملكلف فُتعد 
مبثابة ضرائب غري عادلة

ا تفرض على عناصر هي أكثر حتقيقا للعدالة أل
واضحة الداللة على املقدرة التكليفية للمكلف 
وإمكانية املراعاة للظروف الشخصية وحىت 

اإلعفاءات

العدالة

.من إعداد الباحثة باالعتماد على سوزي عديل ناشد، عادل فليح العلي: لمصدرا
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ثار الضرائبآ:المحاضرة الثالثة
ثار األولية للضرائب اآل-أوال

وتزايد أمهيتها مثة أثار مهمة وبعيدة املدى على كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية حتدثها الضرائب، 
دف احداث عميق يف تغيريباستمرار مع اتساع نطاق دور الدولة فانتقل دور الضريبة من احلياد إىل التدخل 

.قيق سياسة  الدولة االقتصادية واالجتماعية بأقل عبء ضرييب ممكنالنظام اللضرييب تضمن فاعليته يف حت
األثار يف جمموعة من الظواهر تنشأ عنها وتثري  مشكالت تتعلق بعبء الضريبة وانتشارها وتتمثل هذه

:والتهرب منها ومن أهم هذه األثار جند
): نقل عبء الضريبة(االنعكاس الضريبي -1
ويعرف بأنه نقل الضريبة من املكلف الذي حدده القانون لدفعها إىل :مفهوم االنعكاس الضريبي- 1-1

شخص آخر أي يتعلق نقل عبء الضريبة باستقرارها، ويتمثل يف حتديد العبء احلقيقي أو الفعلي هلا إذ 
ا يكون استقرارها مباشر إذا حتملها املكلف القانوين يف حني االستقرار غري املباشر للضريبة الذي يتحقق إذا م

فنقل العبء الضرييب عملية اقتصادية يتوصل 1.متكن املكلف القانوين من نقل عبء الضريبة إىل شخص آخر
بواسطتها دافع الضريبة إىل نقل ما دفعه املكلف كله أو بعضه إىل الغري وهو ما مييز بني املكلف وبني املكلف 

2.الفعلي فالتخلص من عبء الضريبة يؤثر على عدالة النظام الضرييب

لنجاح عملية نقل العبء الضرييب  يتعني توافر شرطان أساسيني مها أن :شروط نقل عبء الضريبة- 1-2
ا بقصد مبادلتها مبعىن العالقة بني املكلف  يكون مطرح الضريبة سلعة ينتجها املكلف القانوين أو خدمة يقوم 

ل عبء الضريبة إذ تنقل الضرائب املباشرة إلمكانية نق) عالقة تداول(القانوين واملكلف الفعلي عالقة اقتصادية 
العينية على دخول عوامل اإلنتاج ألن هذه الدخول تدخل ضمن مثن السلع واخلدمات اليت يبيعها، أما الشرط 

إن عملية نقل عبء الضريبة تتوقف على عمليات التبادل 3.أن يكون رفع مثن السلع أو اخلدمة ممكناالثاين 
تعاملني معه وهو ما يتعلق بظروف الطلب والعرض اليت حتدد مثن السلع أو اخلدمة اليت تتم بني املكلف وامل

وميكن إمجال هذه العوامل يف مرونة الطلبة ومرونة العرض ونفقات اإلنتاج ودرجة املنافسة يف السوق على 
ا تؤثر يف حتديد السعر 4.أساس أ

.151حممد مجال ذنيبات، مرجع سابق، ص1
.221جهاد سعيد خصاونة، مرجع سابق، ص2
.153ذنيبات، مرجع سابق، ص حممد مجال 3
.237، صمرجع سابقبنا، الحممد 4
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ثر هذا األمر يف قدرته الشرائية وهو مايفقد الضريبة إن االنعكاس الضرييب يتحمله املستهلك النهائي ويؤ 
. عدالتها

:لالنعكاس الضريبة عدة أشكال أمهها:أشكال االنعكاس الضريبي- 1-3
وهو نقل العبء الضرييب من املكلف القانوين إىل املكلف احلقيقي الذي : االنعكاس البسيط-1- 1-3

ائية .تستقر عليه ويتحملها بصورة 
ل العبء الضرييب أكثر من مرة قبل أن يستقر يف النهاية على هو نق: االنعكاس المركب-2- 1-3

1.املكلف الضرييب

لقانوين إىل املكلف احلقيقي الذيهو نقل عبء الضريبة من املكلف ا: االنعكاس إلى األمام-3- 1-3
أمامه باعتباره أول من يتعامل معه ويكون يف حالة االزدهار ويدل على مقدرة املكلف على زيادة أمثال 

ات واخلدمات وتكون أثارها املباشرة يف االقتصاد من خالل ارتفاع أسعار اخلدمات وتظهر هذه الظاهرة املنتج
2.بشكل واضح يف الضرائب غري املباشرة كالضريبة على املبيعات وعلى اإلنتاج

القانوين إىل الشخــــــــص الذي سبق وهو نقل عبء الضريبة من املكلف : االنعكاس إلى الخلف-4- 1-3
3.امل معه يف الدورة االقتصادية ويطبق يف حالة قلة الطلب على السلع بسبب الركود االقتصاديوأن تع

أين يستطيع املكلف القانوين نقل جزء من عبء الضريبة إىل املكلف : االنعكاس الجزئي-5- 1-3
.احلقيقي ويتحمل اجلزء الباقي بالقدر الذي تسمح به الظروف

4.ييب بصورة كاملة للمكلف الفعليوهو نقل العبء الضر : االنعكاس الكامل-6- 1-3

ونعين بانتشار الضريبة التأثري الدائري على احللقات النشاط االقتصادي الكلي : انتشار الضريبة-2
واجلزئي، إذ يتبع عملية نقل عبء الضريبة عملية انتشارها ويرتتب على حتمل العبء النهائي للضريبة نقص 

فاقه على االستهالك وما يليه من التأثري الدائري على حلقات دخل من تستقر عنده، مما يؤدي إىل نقص ان
5.النشاط االقتصادي

.223، 222جهاد سعيد خصاونة، مرجع سابق، ص ص 1
.224حممد خالد احلريري وآخرون، مرجع سابق، ص2
، 210، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع،علم المالية العامة والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبيق العلميجهاد سعيد خصاونة، 3

.223ص
.295، ص 2007، 2، منشورات جامعة دمشق، طالمالية العامةحممد خالد املهانيي، خالد شحادة خطيب، 4
.154حممد مجال ذنيبات، مرجع سابق، ص5
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هو سعي املكلف إىل عدم دفع الضريبة املستحقة عليه بإتباع طرق وأساليب خمالفة : التهرب الضريبي-3
على عامة امللقاة للقانون مما حيرم خزينة الدولة من بعض اإليرادات ومنه عدم استطاعة الدولة القيام باخلدمات ال

عاتقها نتيجة اخنفاض احلصيلة الضريبية ناهيك عن املساس بالعدالة الضريبية نتيجة لتهرب البعض، كما قد 
تؤدي كثرة التهرب الضرييب إىل رفع معدل الضرائب القدمية أو استحداث ضرائب جديدة لتعويض خزانة الدولة 

أحكام القانون مما يؤدي إىل توزيع األعباء والتكاليف توزيعاً غري فيزديد العبء الضرييب على املكلفني امللتزمني ب
1.عادل

وجه األبرز للتهرب الضرييب هو تزوير املستندات والتالعب يف األرقام والغش واتباع بعض احليل الإن 
.احملاسبية

ا ختتلف باختالف التشريعات املال ية واألوضاع إن أسباب التهرب من الضريبة كثرية ومتعددة وذلك أل
2.االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومستوى الوعي العام وكفاءة األجهزة وفعاليات اإلجراءات

نظام اجتماعي اقتصادي ه تنمية الوعي الضرييب باعتبار : ومن أجل مكافحة التهرب الضرييب جيب
تمع مع وحتسني االجراءات االدارية مراجعة التشريعات الضريبية وسياسي يستمد كيانه ومضمونه من روح ا

من حيث اختصار اجراءات التحقيق والتحصيل مما يساعد على سرعة حتقيق الضريبة وجبايتها حتقيقًا لعنصر 
على العدالة الضريبية وذلك عن طريق جمموعة من السبل واإلجراءات منها الشمولية الضريبة املالئمة العمل 

ة لإلعفاءات الضريبية واألخذ مببدأ شخصية الضريبة، حتسني اجلهاز وتناسبية معدل الضريبة والدراسة الدقيق
االداري الضرييب عن طريق تدعيم اجلهاز الضرييب بنظام استعالمات عصري ورفع كفاءة العاملني، تسديد 

3.العقوبات املقررة على مرتكيب جرمية التهرب الضرييب

ين إذ خيل باعتبارات العدالة الضريبية بني أفراد ميارس التهرب الضرييب أثار سلبية على االقتصاد الوط
تمع كما يؤثر سلباً على احلصيلة الضريبية الكلية ومن مث عدم قدرة الدولة يف متويل  برامج االنفاق العام كما ا

أساسيًا مليزانيات الدول وباعتبار الضرائب مصدرا4على الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد،اسلبيؤثر 

.230جهاد سعيد خصاونة، مرجع سابق، ص1
.، بتصرف2017-214حممد خالد احلريري وآخرون، مرجع سابق، ص ص 2
.231خصاونة، مرجع سابق، صجهاد سعيد 3
الضرائب، اإلنفاق (»تطور الدور االقتصادي «االقتصاد المالي العام في ظل التحوالت االقتصادية المعاصرة دراوس، نعاطف وليم أ4

.145، ص2010، االسكندريةدار الفكر اجلامعي، ، )العام، الموازنة العامة



يرادات العامةاإل: المحور الثالث

69

ونات رئيسي من مكونات عملية التنمية االقتصادية، فإن التهرب مبا حيدثه من خلل يف سري العملية ومك
ا لتعويض  االقتصادية يدفع الدول إىل زيادة أسعار الضريبة أو استحداث ضرائب جديدة تثقل عاهل املكلف 

رب والذي املتسرب فتكون السياسة املالية يف هذه احلالة تدور يف حلقة مفرغة فزياد ة الضرائب تؤدي إىل 
.زيادة تركز الثروة يف يد فئة حمددة1.بدوره يؤدي إىل زيادة الضرائب

وأهدافهالضرائب على المتغيرات االقتصاديةأثر ا-ثانيا
تتداخل العوامل املؤثرة يف النشاط االقتصادي لذا يتعذر التوصل إىل حتديد دقيق ألثار الضريبة على 

دي وعليه سوف حناول استعراض بعض أثارها على هذه املتغريات كاالستهالك واإلنتاج النشاط االقتصا
.والدخل وغريها مث التطرق ألهدافهاواالدخار 

:مايليوتتمثل في: أثر الضرائب على المتغيرات االقتصادية-1
قتصادياً إن احلد من التفاوت يف توزيع الدخل القومي أصبح مطلباً ا:أثر الضريبة على توزيع الدخل- 1-1

وهدفًا اجتماعيًا وسياسيًا تسعى الدولة لتحقيقه إذ تتخذ إعادة توزيع الدخل صورة راسية واليت تنطوي على 
وخيتلف أثر الضريبة يف هذه احلالة حسب نوعيتها، فالضرائب اليت ال تراعي املقدرة . تغيري نصيب فئات الدخل

ا، يزداد عبئها ع لى أصحاب الدخل املنخفض لينخفض عبئها على أصحاب التكليفية للفرد وأعباء املكلف 
الدخل الدخل املرتفع، ولذلك بالنسبة للضرائــب على الســلع الضرورية وشائعة االستعـــمال فحني تؤدي 

اليت تتصف بالتصاعدية ألسعارها إىل احلد من تفاوت يف توزيع الدخل، الضـــــــرائب املباشرة على الدخل والثروة 
رة األفقية إلعادة توزيع الدخل القومي تنطوي على تعديل نصاب عوامل وقطاعات اإلنتاج من أما الصو 

الدخل القومي كالتفرقة والتمييز بني عناصر الدخل القومي حبسب عوامل اإلنتاج اليت حققته كالتفرقة بني 
ا عل) دخول مكتسبة(دخل العمل  الضريبة على بتخفيف عبء ) دخول غري مكتسبة(ى دخل ملكية وزياد

ا على دخل امللكية، أو التفرقة بني القطاعات يف املعامالت الضريبية حسب اهلدف  الدخول املكتسبة وزياد
.فتخفيف العبء الضرييب يعمل على توجيه االستثمار. املنشود كالتشجيع على زيادة اإلنتاج لقطاعات معينة

م جبميع عناصر اهليكل الضرييب كجزء متكامل إن دراسة أثر الضريبة على توزيع الدخل يتطلب اإلملا
2.حىت ال تلغي أثار الضريبة أثار أحدثتها ضريبة معينة على توزيع الدخل

.145، ص2008جلامعية، مصر، ، الدار ا، المالية العامةيونس أمحد البطريق1
.272، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بدون سنة نشر، صمبادئ المالية العامةابراهيم علي عبد اهللا ابراهيم، أنور العجارمة، 2
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تتحقق العدالة الضريبية إذا خضع مجيع من هم يف مركز االقتصادي واحد لعبء ضرييب متساوي حسب 
ي إذا ما اجتهت ت يف توزيع الدخل القومأهداف الدولة لتتعاظم أثار الضريبة اليت تستهدف احلد من التفاو 

أو بطريقة غري مباشرة ) إعانات(فاقية إىل مراعاة أصحاب الدخول املنخفضة بطريقة مباشرة سياسة الدولة االن
ان أو بأسعار رمزية، أي طرق استخدام الدولة ) التعليم والرعاية الصحية(بتوفري اخلدمات األساسية العامة  با

ة سيؤثر على منط التوزيع خاصة إذا ما استعملت هذه احلصيلة يف شكل نفقات حتويلية مبعىن للحصيلة الضريبي
حتويل الدخول من طبقات اجتماعية معينة إىل أخرى تستفيد منه الفئات الفقرية مما يؤدي إىل تقليل التفاوت 

1.بني الدخول

لدخول النقدية املتاحة لألفراد تؤدي الضرائب بصفة عامة إىل ختفيض ا: أثر الضريبة على االستهالك- 1-2
تايل تتأثر القوة عبء النهائي للضريبة، مما يعين اخنفاض الدخل املمكن التصرف فيه وبالالالذين يتحملون 
د أثر الضريبة على االستهالك أوًال بطبيعة وعاء الضريبة، ففي حالة الضريبة على الدخل الشرائية، ويتحد

من يتحمل عبئها، مما ينجم عنه نقص حجم اإلنفاق الشخصي الشخصي اليت تؤدي إىل حتفيض دخل 
وبالتايل ينخفض الطلب على السلع واخلدمات والذي يتوقف على مرونة الطلب على هذه السلع واخلدمات 
إذ يقل تأثري فرض الضريبة على السلع الضرورية نتيجة اخنفاض مرونة الطلب عليها، فحني يربز هذا األثر 

ة نتيجة ملرونة الطلب عليها، كما أن فرض الضريبة على السلع مما يؤدي لزيادة أسعارها للسلع غري الضروري
ا احملدد الثاينــــــــــــأم. فأثرها يربز على أصحاب الدخل املنخفض نتيجة زيادة مرونته بصفة عامة على هذه السلع

الضريبة على اإلنفاق العام زيادة الضريبة على االستهالك فيعتمد على مدى الزيادة اليت حيدثها فرضألثر 
الطلب العام على السلع واخلدمات لتعويض النقص يف الطلب اخلاص األمر الذي ال يؤثر على حجم الطلب 

رة تؤدي كما ميكن التمييز بني أثر الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة حيث أن الضرائب املباش2.الكلي
د، وذلك حسب امليل  لالستهالك لدى كل فئة والذي يرتفع عند أصحاب لألفراإىل ختفيض القوة الشرائية

م على ضغط اإلنفاق االستهالكي عند اخنفاض الدخل يكون أقل من  الدخول املنخفضة ومن مث فإن قدر
أصحاب الدخول املرتفعة، ومن مث فإن التأثري األكرب للضرائب املباشرة ينصرف إىل التأثري على االدخار األكرب 

تأثريه على االستهالك لدى الطبقة الفقرية والعكس لدى الطبقة الغنية أين تؤثر الضرائب املباشرة على نم

.272، صمرجع سابقحمرزي حممد عباس، 1
.159،160، بدون سنة نشر، ص ص االسكندريةاجلامعية، ار، الدالضرائب والنفقات العامة: المالية العامةيونس أمحد بطريق وآخرون، 2
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تؤدي : أما أثر الضرائب غري املباشرة1.االستهالك أكثر من تأثريها على االدخار ألصحاب الدخول املرتفعة
سلع واخلدمات النهائية وهو ما يؤثر يف الضرائب غري املباشرة أو الضرائب على اإلنفاق إىل ارتفاع سعر ال

الطلب الكلي مما يعرض اإلنتاج لالخنفاض نتيجة اخنفاض احلافز على اإلنتاج مع تناقص الطلب، وبصفة عامة 
يتوقف أثر الضرائب على االستهالك على طبيعة السلع حمل الضريبة فالسلع الضرورية  فرض الضريبة عليها 

دون أن يقلل من االستهالك مما يعين انصراف األثر إىل ) غزارة احلصيلة(يؤدي إىل حتقيق الغرض املايل
.االدخار، أما السلع الكمالية فيؤدي إىل ختفيض االستهالك

يعترب الدخل مصدر كل من االستهالك واالدخار وكون الضرائب ال : أثر الضريبة على االدخار- 1-3
ا اقتطاعا نقدياً من دخول األفراد واليت ت ؤدي إىل النقص يف مكونات الدخل من استهالك وادخار تتعدى كو

ويتخلف مدى التأثري باختالف الفئة اليت يقع عليها عبء الضريبة وعلى نوع الضريبة وعلى درجة مرونة عرض 
.السلعة والطلب عليها

فإذا كان عبء الضريبة يقع على الطبقة الفقرية األكثر ميًال لالستهالك مما ستؤدي إىل نقص 
. وما ينجم عنه من اخنفاض الطلب على السلع واخلدمات. هالك نتيجة اخنفاض القدرة الشرائية هلااالست

وخيتلف أثر الضريبة 2غري أن هذا الطلب يتفاوت يف تأثريه من سلعة ألخرى تبعًا لدرجة مرونة الطلب،
س املال ـلى رأـــــــرائب عــدر االدخار كالضاــب مصــيــفالضرائب اليت تص: بــواع الضرائـــالف أنـــار باختــــيف االدخ

أما 3والضريبة على الدخل االمجايل أي الضرائب املباشرة تضر باالدخار خاصة إذا تعلقت بفئة الدخل املرتفع،
الضرلئب غري املباشرة وهي تقع على السلع واخلدمات مما يؤدي إىل ارتفاع أمثان تلك السلع وبالتايل خفض 

فقد تتجه بعض األراء إىل اعتبار الضريبة مبثابتة ادخار اجباري 4.بة أكرب من خفض االدخاراالستهالك بنس
على االقرتاض، قيام الدولة بإنفاق حصيلة الضريبة لتمويل االستثمارات العامة االزمة لدفع عجلة التنمية، كما 

وكون معظم الدول 5.ه االستهالكيقد تلجأ إىل استخدام هذه احلصيلة أوكلها يف متويل اإلنفاق اجلارب بطابع
النامية تتميز بضعف وضآلة االدخار نظرًا الخنفاض الدخل وقلة مؤسسات االدخار واخنفاض الوعي 

.249حممد البنا، مرجع سابق، ص1
.270عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص2
.270حمرزي حممد عباس، مرجع سابق، ص 3
.145نفس املرجع، ص4
.160يونس أمحد بطريق وآخرون، مرجع سابق، ص5
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مما يعيق ) االكتناز(االقتصادي االدخاري وحمدودية حمفزاتاالدخار إىل جانب ظاهرة االدخار السليب 
1.لتحفيز االدخار وتوجيهه حنو االستثمارات املنتجةاقتصاديات هذه البلدان ولعل الضريبة تعد املفتاح

تتعدد أثار الضرائب على اإلنتاج بشكل مباشر إذ ينصرف األثر على : أثر الضرائب على االستثمار- 1-4
امليل لالستثمار إذ تلعب الضريبة دورًا هامًا كأداة  للتأثري على ميل االستثمار لذلك فزيادة الضرائب املباشرة 

حديثة النشأة لذلك جيب استخدام الضرائب حسب الغرض يض االستثمار خاصة االستثمارات تؤدي إىل ختف
2.املنشود واملتمثل يف توجيه وتشجيع االستثمار إىل فروع اإلنتاج املرغوب وترقيتها متاشياً والسياسة االقتصادية

ستثمار سوف مبا أن الضرائب تقتطع من ادخارات القطاع اخلاص فإن قدرة هذا القطاع على اال
تنخفض وعلى األساس فإن كل الضرائب هلا تأثري مباشر على تقليل حجم املوارد املمكن استثمارها يف القطاع 
اخلاص، وعليه فإن الضرائب ميكن أن تقودنا إىل حلقة املفرغة واليت تتمثل يف كون فرض الضرائب يؤدي إل 

حجم االستثمارات يف تكوين رأس املال الثابت مما اخنفاض القدرة على االدخار وبالتايل تنعكس على تقليل
3.يؤدي إىل تقليل حجم ادخارات األفراد لتتشكل احللقة املفرغة

كأداة للتخفيض من تكاليف االستثمار بتشجيعه عن طريق أما الضرائب غري املباشرة فهي تستخدم  
ألعمال ورسوم مجركية يف حالة االعفاء والتخفيض من الضرائب على السلع واخلدمات من رسوم على رقم ا

4.استرياد السلع االستثمارية

اليت تستخدمها كثري من الدول لتثبيت عملية النمو االقتصادي وتعجيلها تعد الضريبة من أهم األدوات 
إذ تساهم يف حتريك عملية النمو وتسريعها من خالل تشجيعها لركائزه املتمثلة يف االدخار واالستثمار 

خصوصًا الضريبة على دخل الشركات دورًا هامًا يف حتديد عرض األموال ترب ضرائب الدخلوتع. واإلنتاج
ا متثل استنزافاً لرأس  الالزمة للتوسعات يف الوحدات االقتصادية مبختلف أحجامها فينظر للضريبة دائماً على أ

5.املال العامل

.152خبابة عبد اهللا، مرجع سابق، ص 1
.نفس املرجع، نفس الصفحة2
.169، صفتحي أمحد ذياب عواد، مرجع سابق3
.152خبابة عبد اهللا، مرجع سابق، ص 4
لد الرابع عشر، العدد األول، الصبف ، جملة البحوث دور السياسة المالية في ترشيد االستثمار الخاصأمحد سعيد الشريف، 5 االقتصادية، ا
.92، ص2003، )يونيو(
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ر على االستهالك واالدخار فإذا ما أثرت بكل ما يؤثيتأثر اإلنتاج بصورة تبعية:اإلنتاجأثر الضريبة - 1-5
الضرائب يف خفض االستهالك مما يعين اخنفاض الطلب على املنتجات فهذا يؤدي لالخنفاض االنتاج لعدم 

االستثمارات اجلديدة امكانية تصريف املنتجات،  يف حني يعمل خفض االدخار املتأثر بالضرائب إىل اخنفاض 
إن تأثري الضرائب على اإلنتاج يكون يف جوانب خمتلفة ويظهر ذلك من خالل 1.وتقليل احلافز على االستثمار

2:يليتأثريها يف املتغريات االقتصادية ويف عناصر اإلنتاج وميكن حصر بعض هذه األثار كما

 تؤثر الضرائب على حركة عناصر اإلنتاج باجتاه الفروع والنشاطات اإلنتاجية اليت ختضع لإلعفاءات
االستثمار من األنشطة االستثمارية غري املعفاة إىل األنشطة االستثمارية املعفاة فهي أداة ويتحول منط 

.لتوجيه االقتصاد القومي باجتاه االستثمارات املرغوبة من خالل احلوافز واإلعفاءات واالمتيازات
توجيه اإلنتاج وتوزيعه على املناطق اجلغرافية حسب رغبة الدولة.
إلنتاج احمللي من خالل الضرائب اجلمركية على السلع املستوردة مما يشجع اإلقبال العمل على محاية ا

كوسيلة جلذب رؤووس األموال تستخدم الضريبة  لية مما يعمل على زيادة اإلنتاج على السلع احمل
.اخلارجية نتيجة االمتيازات فتنعكس هذه االستثمارات على زيادة اإلنتاج الوطين

توسعية يف اإلنتاج وهو ما يعرف بالضريبة احلافزة فال تعد الضريبة عبء بل حافز ارس الضريبة أثار مت
.تشجع اإلنتاج كما تزيد من قدرة العامل

ا إضعاف حوافز العمل واإلنتاج لدى  أما األثار السلبية للضرائب فهي كون ضرائب الدخل املرتفعة من شأ
3.األفراد

نفقات إنتاجهم لينقل هذا العبء الضرييب جزئيًا أو كلياً على منتجي السلع فتزيد منتؤثر الضريبة 
للمستهلك يف شكل ارتفاع يف أسعار السلع النهائية ويف حاالت خاصة قد ال يتمكن املنتج من نقل العبء 
الضرييب كفي سوق املنافسة الكاملة اليت تتحدد فيها األسعار السلع بشكل تلقائي حسب العرض والطلب، 

بالتكاليف مما سيؤدي يف النهاية إىل نقص ج على االنسحاب من السوق نتيجة قلة أرباحه مقارنة مما جيرب املنت
.اإلنتاج

.162، ص2011، عمان، دار دجلة، اقتصاديات المالية العامةعلي حممد العبيدي، سعيد1
.170،171فتحي أمحد ذياب عواد، مرجع سابق، ص ص 4
.143عادل فليح العلي، مرجع  سابق، ص 3
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وتتوقف درجة تأثري الضريبة على اإلنتاج على درجة املرونة الطلب على السلعة فالسلع الضرورية ذات 
، أما يف حالة املرونة الكبرية للسلع الطلب قليل املرونة كان احتمال التخفيف من أثر الضريبة احتماًال كبرياً 

1.واسعة االستعمال فإن املنتج وحده يتحمل عبء الضريبة

يرتبط حجم العمالة االمجايل باإلنفاق االستثماري فكل تأثري سليب يقلل :أثر الضريبة على العمالة- 1-6
مالة للقطاعات ذات من اإلنفاق االستثماري سيؤدي إىل خفض العمالة، فتعترب الضريبة أداة توجيه للع

منح مزايا ضريبية خاصة ملؤسسات : الضرائب املنخفضة، ومن أهم وسائل تدخل الدولة لرتقية العمالة جند
الصغرية من أجل تشجيع احداث مناصب شغل، التمييز يف املعاملة الضريبية بني األنشطة حسب العمالة 

2.املستعملة

تعترب الضرائب بطبيعتها ذات أثر انكماشي على :أثر الضرائب في تحقيق االستقرار االقتصادي- 1-7
تيار التداول النقدي إذ تعمل عمومًا على حتقيق االستقرار االقتصادي سواء ملعاجلة حالة التضخم أو الكساد 
ولكن مبعزل عن السياسة االنفاقية بل بتتبع أثارها يف اطار السياسة املالية بشقيها السياسة االنفاقية والسياسة 

الالضري :يف حاليت التضخم واالنكماش وفق مايليبية وسنحاول تسليط الضوء على دور الضرائب يف هذا ا
باعتبار التضخم من املشكالت اليت تعاين منها اقتصاديات : دور الضرائب في حالة التضخم-1- 1-7

ه الدول اختاذ مما أوجـــب على هذالدول النامية نتيجة ارتفاع الطلب الكلي على كمية االنتاج املعروضة، 
الضغوط التضخمية وعليه تعد السياسة الضريبية من بني الوسائل العديدة يف معاجلة ــــواجهة ـــاجراءات صارمة مل

ونتيجة تعدد 3تضخمية االقتصاد بانقاض تيار اإلنفاق النقدي من خالل الضرائب املباشرة وغري املباشرة،
ستؤدي إىل ) ضريبة الدخل مثال(معني فزيادة الضرائب املباشرة الضرائب فزيادة حجم كل منها يؤثر يف اجتاه 

اخنفاض حجم اإلنفاق االستهالكي لألفراد مما يؤدي إىل تقليص ملحوظ يف الفجوة بني إمجايل اإلنفاق 
ويتوقف ذلك على مرونة السلع من جهة 4وإمجايل اإلنتاج أي تقليص الفجوة التضخمية،) الطلب(القومي 

أما زيادة الضرائب غري املباشرة اليت تفرض على السلع واخلدمات . يف التحكم يف التكاليفوقدرة املؤسسة 
ميكن أن تؤدي إىل حد من إمجايل الطلب على السلع واخلدمات وهذا يعتمد على عدة أمور منها مرونة كل 

تايل طبيعة تأثريها إن اختيار نوع الضرائب املفروضة وبال. من العرض والطلب والسوق الذي يعمل فيه املنتج

.134ابراهيم علي عبد اهللا ابراهيم، أنور العجارمة، مرجع سابق، ص 1
.154خبابة عبد اهللا، مرجع سابق، ص 2
.154نفس املرجع، ص 3
.145عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص4
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حبيث جيب أن تتكامل 1.تعتمد على اعتبارات اقتصادية واجتماعية، كما تعتمد على أوجه وطبيعة اإلنفاق
2.أثار كل من الضريبة واإلنفاق العام حلصيلتها

يتم معاجلة حالة االنكماش وفق اجراءات معاكسة حلالة :دور الضرائب في حالة االنكماش-2- 1-7
دف رفع الطلب الفعلي إىل مستوى الذي حيقق التشغيل التضخم وتتمثل يف ز  يادة اإلنفاق وخفض الضرائب 

دف إىل القضاء على الفجوة االنكماشية، وتتجسد أهم  التام أو بعبارة أخرى العمل على خلق قوة شرائية 
وجود ئب نتيجة ، وختفيض الضرا)زيادة اإلنفاق العام(الطرق يف زيادة مشرتيات احلكومة من السلع واخلدمات 
أين يتمتع اإلنتاج بدرجة عالية من املرونة مما يؤدي *طاقة إنتاجية معطلة يف اجلهاز اإلنتاجي يف حالة الكساد

.ليقرتب من التشغيل التام3، إىل زيادة العمالة واإلنتاج
:أهداف الضريبة-2

مبدأ الضريبة التداخلية حليادية إىلمن خالل هذه األثار جند أن االنتقال من مفهوم مبدأ الضريبة ا
أصبحت للضريبة أهداف اقتصادية من خالل بغية الوصول إىل حالة استقرار االقتصادي باإلضافة إىل أهداف 

:اجتماعية لتجسيد مفهوم العدالة االجتماعية وكذا أهداف ثقافية وبيئية تتمثل فيما يلي
قتصادية حماولة الوصول إىل حالة االستقرار تعترب الضريبة أداة تأثري يف األوضاع اال: أهداف اقتصادية- 2-1

االقتصادي غري املشوب بالتضخم أو االنكماش، إذ تعمل على التقليل من حدة الضغوط التضخمية وحماربتها 
دف إىل4،واحملافظة على القيمة النقد الوطين نتيجة زيادة العرض النقدي على العرض السلعي :كما 

ي قد يكون له تأثري سليب على االقتصاد الوطين أين يعرف الطلب الكلي الركود االقتصادي الذمعاجلة
تناقض فتعمل احلكومة على زيادة القوة الشرائية ألصحاب الدخول املتدنية أو رفع اإلعفاءات الضريبية خاصة 

ول لكبح املتعلقة باحلاجيات الضرورية، كما ميكن استخدام الضريبة يف فرتة االزدهار برفع الضرائب على الدخ
5.اإلنفاق مع ختفيض الضرائب على رأس املال واالدخار كدافع لزيادة اإلنتاج

.163سعيد على حممد العبيدي، مرجع سابق، ص1
.163يونس أمحد بطريق وآخرون، مرجع سابق، ص2
.اإلنفاق الكلي على الناتج القومي أقل مما هو ضروري لالحتفاظ مبستوى العمالة الكاملة: حالة الكساد*
، االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، أساسيات المالية العامة، مدخل لدراسة أصول الفن المالي لالقتصاد العاميش، عادل أمحد حش3

.50، ص2002
.135خبابة عبد اهللا، مرجع سابق، ص 4
.207حممد خالد املهانيي، خالد شحادة اخلطيب، مرجع سابق، ص5
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 التأثري على هيكل وحجم االستهالك وذلك باحلد من االستهالك بعض املواد الكمالية وحماولة فرض منط
.استهالكي معني

محاية الصناعات واملنتجات الوطنية وتغطية العجز يف ميزن املدفوعات.
عناصر اإلنتاج حنو الفروع والقطاعات اإلنتاجية اليت ترغب الدولة يف تطويرها وترقيتها سواء توجيه

.باإلعفاء الكلي أو بفرض ضرائب منخفضة
 ا األقدر على استحداث مناصب شغل التأثري يف هيكل االستثمارات بتوجيهها حنو القطاعات معينة كو

تطاع الضرييب على توجيه االستثمار للتوطن يف املناطق اجلغرافيا أو خلق قيمة مضافة أكرب كما يؤثر منط االق
ذا تعترب الضرائب إحدى  سواء لتحقيق توازن جهويا أو ترقية مناطق معينة العتبارات سياسة واقتصادية، و

1.متغريات املناخ االستثماري

ستخدام اعفاء املداخل الناجتة عن حتقيق التنمية االقتصادية وذلك بتعبئة املوارد املالية كتشجيع االدخار با
2.األموال املودعة لدى البنوك من الضرائب

:تعمل الضريبة على جتسيد مفهوم العدالة االجتماعية من خالل:أهداف اجتماعية- 2-2
 ختفيف حدة التفاوت بني الدخول والثروات حيث تسعى الدولة من خالل فرض ضرائبها على الدخول

ذوي الدخول املنخفضة فتقوم بدور املصحح لالختالالت يف توزيع الدخل املرتفعة إعادة توزيعها على
3.ومكافحة الفقر

توجيه سياسة النمو السكاين يف الدول.
 معاجلة أزمة السكن عن طريق اعفاء رأس املال املستثمر يف هذا القطاع لفرتة حمدودة ومن أمثلة ذلك

أين مت فرض ضريبة اضافية على العقارات القدمية يف حني فرنسا معاجلة أزمة أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية 
.فرضت ضريبة مماثلة على العقارات غري املشغولة

 معاجلة بعض الظواهر االجتماعية السيئة خاصة اليت تسعى إىل صحة العامة وصحة األفراد كاحلد من
تهالك سلع األخرى، وهكذا اعتربت اخل وتشجيع اس...استهالك بعض السلع الضارة مثل املشروبات الكحولية

4.الضريبة أداة رئيسية تلجأ إليها الدولة لتحقيق الرفاهية يف احلقول االجتماعية واالقتصادية

يد، 1 .211، ص2011، عمانجرير للنشر والتوزيع، دار ، دراسات في علم الضرائبقدي عبد ا
.136خبابة عبد اهللا، مرجع سابق، ص2
.136صمرجع سابق، خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري الشامية، 3
.117فتحي أمحد ذياب عواد، مرجع سابق، ص4
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ميكن أن تكون أداة للمحافظة على الرتاث الثقايف والبعد البيئي : ألهداف الثقافية والبيئيةا- 2-3
إلعفاءات الضريبية على إعفاء الدخول النامجة عن للمجتمعات وتثمينهما وذلك من خالل ما تقدمه مزايا ا

أتعاب األعمال الفنية تشجيعاً لزيادة املقروئية واثراء للعلم والفن ومحاية هلا، اضافة إىل احملافظة على البعد البيئي 
من خالل حتفيز املنتجني واملستهلكني على االبتعاد عن مظاهر اهلدر البيئي وانتهاج السلوكات احلضارية 

دفعهم لالبتكار واالبداع باعتبار املياه، الطاقة، املواد األولية، النفايات خاضعة للضرائب وهذا ما يدفعهم و 
1.لتطوير أساليب جديدة

إيرادات أخرى: ة الرابعةر المحاض
وأنواعهالقروض العامةدوافع اللجوء ل-أوال
:دوافع اللجوء للقروض العامة-1

ا إىل اإليرادات االئتمانية، واليت تعد موردًا ينتفي فيها صفة الدورية تلجأ الدولة يف سبل تأمني ن فقا
: واالنتظام وتلجأ الدولة عادة إىل القروض العامة يف حالتني أساسيتني مها

 إىل احلجم األمثل وفرض املزيد يرتجم ) الضرائب(استنفاذ املقدرة التكليفية القومية أو وصول اإليرادات
القتصادي واخنفاض املستوى املعيشي، أو عدم استنفاذ الطاقة الضريبية ولكن فرض املزيد بتدهور النشاط ا

2.يرتتب عليه ردود فعل سلبية من طرف املكلفني

3.تطور النفقات االستثنائية باعتبار أن النفقات غري العادية ال ميكن مواجهتها باإليرادات العادية

يل من مصدر استثنائي يلجأ إليه يف أضيق احلدود وفق النظرة املالية تطور يف الفكر املالقد عرف القرض 
التقلليدية اليت تعتربه مصدر غري حقيقي لإليرادات العامة، وإمنا وسيلة مستعجلة للحصول على اإليرادات 

ل احلقيقية ومع تطور الفكر وفق النظرة املالية احلديثة أخذ القرض منحىن آخر، وهو ما أكدته جتارب الدو 
الرأمسالية اليت أثبتت أن القرض يوزع العبء بني اجليل احلاضر واألجيال املستقبلية، فيعد بذلك حقيقياً 

.لإليرادات العامة
:العامةأنواع القروض-2

:تتعدد وتتنوع القروض تبعاً لألساس الذي تستند إليه فنجد

يد، مرجع سابق، ص1 .117قدي عبد ا
.238، 237سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص ص 2
.163، صمرجع سابقكة، سامل حممد الشواب3
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:من حيث طريقة عقدها- 2-1
أو حالة ل ظروف األزمات املالية أو احلروبستثنائية يف ظوتلجأ إليه بصورة ا:قروض إجبارية-1- 2-1

التضخم النقدي أو عند ضعف ثقة األفراد يف مالية الدولة أين تلزم الدولة رعاياها مقابل تعهدها هلم بسدادها 
1.يف الوقت املناسب

الفائدة، وله يعترب القرض االجباري وسطًا بني الضريبة والقرض العادي فله من القرض صفة االسرتداد و 
من الضريبة صفة االلزام، ويتحقق هذا االجبار إما بصفة مباشرة أو بصفة غري مباشرة كفرض رقابة شديدة 
على االئتمان اخلاص بقصد تقييد وتوجيه املدخرات إىل القروض العامة، وتكمن جناعة هذا الشكل يف حالة 

2.اخل...)البنوك املؤممة، صناديق التأمينات االجتماعيةصناديق التوفري، (انتساب اهليئات االقراضية إىل الدولة 

يتم وفق عقد تراضي أين تعلن الدولة عن مقداره وشروط االكتئاب وموعد :القروض االختيارية-2- 2-1
لإلكراه وجناح مثل هذه القروض مرتبطة بتوافر األموال لدى األفراد والثقة وحسن العالقة سداده دون إخضاع 

.بني السلطة واألفراد
:تضم نوعان مها: من حيث الجنسية المكتتبين- 2-2
تتمتع فيه الدولة 3هي قروض تلجأ إليها الدولة إىل املدخرات القومية الداخلية،:داخليقرض -1- 2-2

4حبرية كبرية من وضع الشروط املالئمة كما تعمل على توضيح املزايا املختلفة للقرض حملاولة إغراء املكتتبني،

افر املدخرات الوطنية الفائضة عن االستثمار اخلاص واالستعداد للمكتتبني األمر ومثل هذه القروض تستلزم تو 
الذي يرتبط مبدى الثقة للمواطنني لالكتتاب يف القروض الداخلية ومدى قدرة الدولة للمحافظة على التوازن 

5.الداخلي

دخرات يعتمد فيه على السوق اخلارجية ويلجأ إليه بسبب عدم كفاية امل: القروض خارجية-2- 2-2
بفجوة الوطنية أو من أجل احلصول على العمالت األجنبية لتغطية العجز يف ميزان املدفوعات أو ما يعرف 

تعجز حصيلة الصادرات املنظورة وغري املنظورة عن تغطية الواردات بشقيها ليظهر أين 6،الصرف األجنبية

.168، صمرجع سابقكة، سامل حممد الشواب1
.312عبد املنعم فوزي، مرجع سابق،  ص2
.164سامل حممد الشوابكة، مرجع سابق، ص 3
.243سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص4
.244حممد خالد احلريري، مرجع سابق، ص5
.342سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص 6
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قرتضة بتقدمي ضمانات ومزايا للمقرتضني فيما العجز يف امليزان التجاري وميزان املدفوعات، وتتعهد الدولة امل
خيص أصل القرض وفوائدها، وحتصل الدولة على مثل هذه القروض إما من خالل االتفاقيات الثنائية أو 

.متعددة األطراف أو من املنظمات واهليئات الدولية املتخصصة
سدادها إىليتم التمييز القروض على اعتبار مواعيد:من حيث االلتزام بموعد السداد- 2-3
ويطلق عليها الدين السائد أو العائم، وهي القروض اليت تعقدها الدولة : قروض قصيرة األجل-1- 2-3

ملدة ال تتجاوز السنة ملواجهة بعض االحتياجات املالية املؤقتة خالل السنة املالية أين تصدر الدولة أذونات 
ا الراجع أو غري العادية، إذ تقدمها للبنك املركزي *اخلزانة العادية  أو البنوك التجارية لتغطية العجز يف موازنا

مع فائدة ) الفجوة املؤقتة(إىل تأخر حصيلة الضرائب عدم توافق تاريخ حتصيل اإليرادات مع الشروع بالنفقات 
1.قليلة نسبياً، حىت ال حتمل اخلزانة العامة أعباء كبرية

للتسديد، حيدد أجل الوفاء، وتسمى بالدين املثبت ويكون قابالً : قروض متوسطة األجل-2- 2-3
وتكون مدة القرض متوسطة األجل ما بني سنة إىل مخس سنوات، أين يرفع معدل الفائدة تعويضًا حلامل 

2.السند على فرتة السداد

يلجأ إليها لتمويل مشروعات التنمية االقتصادية أو عند حدوث عجز :قروض طويلة األجل-3- 2-3
وهو العجز الذي ال يتم بطابع مومسي الذي ميكن تفاديه خال السنة يف املوازنة العامة،) جوهري(حقيقي 

املالية، فتلجأ الدولة إىل أذونات اخلزينة غري العادية وهي سندات بعيدة االستحقاق بأسعار فائدة مرتفعة مع 
3.توفري احلماية من خماطر تآكل قيمة السند بفعل التصخم النقدي

:وتنقسم إىل: من حيث اإليراد- 2-4
هو القرض الذي يتفق على مشروع يأيت بإيراد وُيسدد أصل الدين وفوائده من :وض المثمرةالقر -1- 2-4

4.هذا اإليراد

زانة العادية وغري العادية كون أذونات اخلزانة العادية استحقاقها خالل السنةا املالية يف حني غري العادية يتجاوز السنة املالية الفرق بني أذونات اخل*
.اليت صدرت فيها

.247سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص 1
.124مرجع سابق، صمنجد عبد اللطيف اخلشايل،نوزاد عبد الرمحان اهلييت، 2
.171الشوابكة، مرجع سابق، صحممد سامل3
.314عبد املنعم فوزي، مرجع سابق، ص 4
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ا الواقعية لالقتصاد وللمجتمع كتمويل :ةقيمالقروض الع-2- 2-4 هي ديون عدمية اإليراد بالرغم من فائد
1.احلروب أو متويل بعض املرافق العامة

صــدراً ماليــاً لتنفيــذ السياســة املاليــة واالقتصــادية فلــم يعــد دورهــا لقــد أصــبحت القــروض يف وقتنــا الــراهن م
دف إىل ا مصدر غري عادي لتغطية بعض النفقات وحىت حتقق القروض قعاليتها جيب أن  2:مقتصراً على أ

 ـــدف ضـــغط الطلـــب الكلـــي وحماربـــة التضـــخم فتميـــل األســـعار إىل امتصـــاص القـــوة الشـــرائية الزائـــدة وذلـــك 
.الثبات

ضـــاء علـــى البطالـــة وإعـــادة توزيـــع الـــدخول والرفـــع مـــن مســـتوى دخـــول الطبقـــات املـــدودة وحتقيـــق العدالـــة الق
تمع .االجتماعية بالتوزيع العادل لألعباء املالية بني طبقات ا

 حتقيــق التــوازن االقتصــادي مــن خــل التوجيــه الصــحيح هلــذه املبــالغ بتمويــل النفقــات االســتثمارية الــيت تصــاهم
.أس مايل وطين ورفع القدرة االنتاجية للدولةيف تكوين ر 

أثر القروض العامة-ثانيا
للقروض العامة أثار واسعة ومتباينة على النشاط االقتصادي من خالل تأثريها على املتغريات الرئيسية 

ثمار يف االقتصاد القومي وتساهم يف التوسع يف اإلنفاق العام واالستثمار العام على حساب اإلنفاق واالست
اخلاص مما يؤثر على مستوى الدخل القومي، كما تؤثر يف القوة الشرائية وبالتايل يف كمية النقد املتداولة 
واالدخار وبصورة كبرية على توزيع العبء املايل بني األجيال املختلفة، واستنادا إىل ما تقد ميكن تلخيص أثر 

:حو التايلالقروض العامة على متغريات النشاط االقتصادي على الن
متنح القروض العديد من املزايا والضمانات والتسهيالت : أثر القروض العامة على االستهالك واالدخار-1

لصغار املدخرين من أجل تشجيعهم على االكتتاب يف سندات القروض العامة باعتبارها أكثر سهولة وأمنا 
امليل لالدخار واخنفاض امليل لالستهالك وأقل خطر من من توظيفها يف السندات اخلاصة، مما يؤدي إىل رفع 

م املعدة لالستثمار على أساس املزايا  فاألفراد يفضلون االكتتاب يف سندات القروض العامة من مدخرا
إال أن إصدار القروض العامة قد يزيد 3.والضمانات اليت تغريهم على زيادة االدخار على حساب االستهالك

.70، ص2005، طرابلس، املؤسسة احلديثة للكتاب، المالية العامة، موازنة، ضرائبفاطمة السويسي، 1
.246خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص2
.309حمرزي حممد عباس، مرجع سابق، ص3
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م يف السندات احلكومية سيؤدي إىل اخنفاض من امليل لالستهالك يف أوقات التضخم إذ شعر األفراد أن اكتتا
1.القيمة الشرائية للنقود فيتجهون لالستهالك بدًال من شراء السندات العامة

يربز أثر القروض العامة على هيكل االقتصاد القومي بشكل أساسي من : أثر القروض على االستثمار-2
إذ يرتتب على عقد القرض وما يتبعه 2.العامة من قطاع أو فرغ عن قطاع معنيخالل توجيه حصيلة القروض 

من دفع للفوائد وتسديد ألصل الدين اخنفاض األرباح املتوقعة، ومن مث اخنفاض معدل الكفاية احلدية لرأس 
عار الفائدة  املال وبالتايل اخنفاض امليل لالستثمار إضافة إىل توسع يف القروض العامة جيعل الدولة ترفع أس

لالستثمار اخلاص، كما له تأثري الكبري على كوسيلة جذب وإغراء األفراد لالكتتاب مما يؤثر سلبًا يف ميل 
التوازن االقتصادي فيما يتعلق بإنفاق القرض إذ تتوقف هذه األثار على جماالت استخدامه سواء نفقات 

3.املال القومي ورفع املقدرة اإلنتاجية القوميةاستهالكية أو نفقات استثمارية اليت تساهم يف تكوين رأس 

فالقروض العامة أثار جتمعية على مستوى اإلنتاج وإن توقف ذلك أساسا على كيفية وأسلوب إنفاق حصيلة 
القرض فإن مولت حصيلة القرض مشروعات من طبيعة استهالكية أو خدمات ال تدر إيراد وال تزيد من 

تفيد سوى طبقات معينة فحني إنفاقها على مشروعات إنتاجية يؤدي إىل زيادة إنتاجية العمل ورأس املال فال 
إنتاجية العمل ورأس املال وزيادة املواد األولية للدولة لتصل إىل التخفيف من عبء خدمة الدين يف املستقبل  

جياب يف النمو كما تسرع يف معدل تدفق رأس املال، مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج القومي األمر الذي يؤثر باال
4.االقتصادي

إن مصدر أموال اإلنفاق العام وجماالت اإلنفاق تلعب : أثر القروض العامة على توزيع الدخل القومي-3
ويرتكز 5دوراً أساسياً يف حتقيق العدالة يف توزيع الدخول وينعكس ذلك على تقليل الفجوات يف توزيع الدخل،

:طين على أثر إنفاق القرض وأثر دفع الفوائد القروض على النحو التايلتأثري القروض العامة توزيع الدخل الو 
يرتتب على اإلنفاق مبلغ القرض زيادة يف دخل :أثر االنفاق القروض العامة على توزيع الدخل الوطني-4

املستفيدين من اإلنفاق دون نقص يف دخول أصحاب السندات، فإن كان املستفيدون من أصحاب الدخول 
ة ترتب على هذا االقالل من تفاوت الدخول، أما إذا ترتب على زيادة اإلنفاق للقرض زيادة القومي احملدود

.378ر عصفور، مرجع سابق، صحممد شاك1
.206فتحي أمحد ذياب عواد، مرجع سابق، ص 2
.263سوزي عديل ناشد، مرجع سابق، ص3
.255عادل أمحد حشيش، مرجع سابق، ص 4
.207فتحي أمحد ذياب عواد، مرجع سابق، ص5
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وتوزيع الدخول اجلديدة يف غري " التضخم"" الشرائية دون زيادة يف حجم السلع واخلدمات فيرتتب على ذلك 
م الشرائية احلقيقية 1.صاحل الطبقات احملدودة الدخل أي يفقدون من قو

فيعتمد على عنصرين مها الطبقة املالكة لسندات :أثر دفع فوائد القروض على توزيع الدخل الوطني-5
القروض وعلى مصدر متويل فوائد القرض فإن كان املكتتبون من أصحاب الدخل احملدود وصغار املدخرين 

تب على دفع الفوائد ومصدر متويل فوائد القروض متول من حصيلة الضرائب التصاعدية على الدخل، فإنه يرت 
نقل الدخل من أصحاب الدخول املرتفعة إىل ذوي الدخول احملدودة وعليه أثر القروض بالنسبة العادة توزيع 

. الدخل الوطين مييل إىل تقليل حدة التفاوت وحتقيق ملزيد من التقارب يف الدخول بني الطبقات االجتماعية
الضرائب غري املباشرة فيرتتب على ذلك حتمل الطبقات وحيدث العكس إذا كانت فوائد القروض متول من 

احملدودة غالبية العبء ومييل أثر القروض يف إعادة توزيع الدخل الوطين إىل زيادة حدة التفاوت بني الطبقات 
2.االجتماعية

اليناصيب العامو اإلتاواتلهبات، الغرامات الجزئية، االعانات وا-اثالث
اجلزئية واالعانات واهلبات واالتاوات واليناصيب العام إيرادات خاصة غري العادية تتمثل كل من الغرامات 

:واليت ال تتميز بالدورية واالنتظام يف متويل اخلزانة العامة منها
هي عقوبات مالية تفرضها الدولة على املخالفني للقوانني واألنظمة هدفها الردع وليس :الغرامات-1

.اخل...ال ذلك غرامات خمالفة السيارات لنظام املروراحلصول على اإليرادات مث
ا وعدم  ا وقلة حصيلتها وصعوبة التنبؤ  وال تعد الغرامات من املصادر اهلامة لإليرادات بسبب عدم ثبا

ا 3.انتظام إبرادا

فهي مساعدات خارجية قد ترتبط بشروط سياسية واقتصادية من طرف الدولة هلذا ال ميكن: االعانات-2
م  االعتماد عليها، قد تكون هذه االعانات داخلية مستوفاة من املواطنني وانتماءهم الوطين يف دعم حكوما
مالياً، وقد تكون خارجية وختتلف تبعا للزاوية، إذ جند اعانات مشروطة وأخرى غري مشروطة كما قد تكون 

ا واعانات عينية تضيع على اعانات نقدية وهي أكثر مرونة تتيح للدولة فرضة ختصيصها حسب احتيا جا

ضةتكم،المالية العامة، أدواتها الفنية وأثارها االقتصاديةباهر حممد عتلم، 1 .285ص،1995، القاهرةالشرق، بة 
.379حممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص 2
.، بتصرف356-365حممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص ص 3
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تكون من طرف الدولةا لصديقة واحلليفة أو منظمات دولية 1الدولة فرصة االختيار بني البدائل املطروحة،
2.ألسباب اقتصادية وسياسية ومالية أو انسانية

دفع اختيار فهي املبالغ النقدية أو املمتلكات اليت تؤول للدولة بعد انقطاع الوارث هلا أو ت:الهبات-3
بواسطة األفراد ملواجهة احلروب أو الكوارث وتعترب كل من االعانات واهلبات من املصادر الثانوية لإليرادات 
ودورها احملدود يف متويل النفقات رغم أنه ال ميكن جتاهل دورها يف فرتات األزمات الكربى كاحلروب والكوارث 

.الطبيعية
موعة من تتمثل هذه االتاوات يفتاواتاإل-4 قيام الدولة مبشروعات عامة أين يعرف الوضع العقاري 

األشخاص حتسنا نتيجة هذه املشروعات فتجرب الدولة هؤالء على دفع إتاوة مقابل هذه التحسنات اليت طرأت 
3.على هذه العقارات دون جمهود لصاحب العقار

أسرتاليا، : لعديد من الدول غري االسالمية مثليعد أحد أهم املوارد اليت تعتمد عليها ا: اليناصيب العام-5
تمع أين مييل بعض األفراد دون إكراه أو إجبار لالشرتاك يف املراهنات  أمريكا، باعتبارها أقل عبئا على أفراد ا

4.وألعاب اليناصيب

.165، 164عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص ص 1
.87نوزاد عبد الرمحان اهليين، منجد عبد اللطيف اخلنشايل، مرجع سابق، ص2
.87، ص2012االسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية، ة العامة، المفاهيم والتحليل االقتصادي والتطبيقالماليأمحد عبد السميع عالم، 3
.123سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص4
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تبويب وتطور اإليرادات العامة في الجزائر: المحاضرة الخامسة
دات العامة في الجزائرتبويب اإليرا-أوال

املؤرخ 17- 84من القانون 11حددت ايرادات امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر حسب املشرع يف املادة 
:مايلي1984جويلية 07يف 
اإليرادات ذات الطابع اجلبائي وكذا حاصل الغرامات.
مداخيل األمالك التابعة للدولة.
ت املؤداة واألتاويالتكاليف املدفوعة لقاء اخلدما.
األموال املخصصة للمسامهات واهلدايا واهلبات.
 التسديد برأمسال للقروض والتسبيقات املمنوحة من طرف الدولة من امليزانية العامة وكذا الفوائد املرتتبة

.عنها
خمتلف حواصل امليزانية اليت ينص القانون على حتصيلها.
ا قانوياً مداخيل املسامهات املالية للدولة امل .رخص 
 ا صناديق املسامهة بصدد تسيري .األسهم اليت تسندها هلا الدولةحافظةاملدفوعات اليت تقوم 

امللحق لقانون املالية والذي يرد حتت تسمية اإليرادات "أ"كما ترتب اإليرادات العامة يف بيانات اجلدول 
:م اإليرادات إىل قسمني مهاالنهائية املطلقة على امليزانية العامة للدولة ويقس

1:وتنطوي على مايلي:اإليرادات العادية-1

الضرائب املباشرة، حقوق التسجيل والطابع، الضرائب غري املباشرة، (وتتمثل يف : اإليرادات الجبائية- 1-1
) .احلقوق اجلمركية

ضافة إىل احلواصل تتكون من مداخيل األمالك الوطنية سواء عقارية أو منقولة باإل: اإليرادات العادية- 1-2
.املختلفة للميزانية وكذا اإليرادات النظامية

.وهو ما يعرف باإليرادات االستثنائية كالقروض واالصدار النقدي: اإليرادات األخرى- 1-3

لد مكانة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة للدولة في الجزائرسايح جبور علي، عزوز علي، 1 ، 14، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، ا
.255، ص2018، جامعة الشلف، 19العدد 
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ا :الجباية البترولية-2 فضل املشرع اجلزائري معاجلتها يف جزء منفصل خاص به وهي ختضع لقانون خاص 
ا الضرائب البرتولية اليت تدفع مقابل الرتخيص من قبل الدولة الستقالل باطن حيث ميكن اعتبارها على أ

2:وتتشكل أساساً من1األرض اململوكة للدولة،

رسم مساحي سنوي.
 موارد احملروقاتلتثمنياتاوة شهرية تدفع للوكالة الوطنية.
رسم الدخل البرتويل يدفع شهرياً للخزينة.
ضريبة تكميلية على الناتج.
الرسم على األرباح االستثنائية.
الرسم العقاري على األموال غري املخصصة لالستغالل.

تطور حصيلة اإليرادات العامة في الميزانية العامة بالجزائر-ثانيا
ا العامة أدى تطور الدولة وتنوع جماالت تدخلها  إىل اتساع النفقات العامة مما يستد عي تنويع مصادر إيرادا

ا العامة لتمكنه حتت ضغط الظروف االقتصادية واالجتماعية والناجتة عن تطور الدولة أيا من تغطية نفقا
وتبعاً لذلك فإن اإليرادات العامة ،اتساع نطاق اإليرادات العامةحتمأدى إىل اتساع حجم النفقات على حنو 

دوالر للربميل سنة 27،4عرفت تطورًا ملحوظًا نتيجة حتسن أسعار النفط ليبلغ2010- 2000للفرتة 
دوالر للربميل أي الزيادة املطردة 145بتجاوزه سعر 2008ليبلغ ذروته القياسية يف جويلية سنة 2000

فقد عرفت تزايد لإليرادات العامة ولكن 2019-2010لإليرادات نتيجة زيادة اجلباية البرتولية، أما فرتة 
ا على اجلباية البرتولية لترتاجع اإليرادات صدمات برتولية 2014متيزت هذه الفرتة خاصة  انعكست بنهايا

إىل 2019يف سنة ليبلغ 2015،3دوالر خالل الرباعي األول من سنة 55نتيجة ووصول سعر الربميل 
يف 2019- 2010دوالر للربميل وسنحاول ابراز تطور حصيلة اإليرادات العامة يف اجلزائر للفرتة 40حوايل 

يبها يف امليزانية العامة للدولةتبعاً لتبو اجلدول املوايل 

ام، مذكرة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية التجارية دور الجباية البترولية في تحقيق النمو االقتصادي المستدعصماين خمتار، 1
.120، ص2014-2013وعلوم التسيري، سطيف، 

.56، ص2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائريالمالية العامة، المبادئبشري يلس شاوش، 2
، 2011-2000أثر الصدمات البترولية على االقتصاد الجزائري وآليات الحكومة مع االشارة للفترة عية عبد الرمحان، عالم عثمان، 3

ماي 05البويرة، جامعة ، ويع االقتصادي في الجزائر في ظل تراجع أسعار النفطنحو استراتيجية جديدة للتن"مداخلة ضمن اليوم الدراسي
.17ص، 2015
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2019-2010تطور حصيلة اإليرادات العامة في الميزانية العامة بالجزائر للفترة ):07(الجدول رقم 
2010201120122013201420152016201720182019

3074644348981038040303895315392774845525425011581604788563894696586500إيرادات امليزانية العامة
1501700152940015190401615900157773017229401682550212698723496942518488اجلباية البرتولية
1572944196041022849902279415235001828296023329081392089840397754068012املوارد العادية

6439078910778768370075984247481177221270830188514195702اإليرادات العادية
1297944152709319085762031019209145623546482482208263000327117622836414اإليرادات اجلبائية

210527354387298477164675182456227412669569102003011394541035873اإليرادات االستثنائية
سبة املوارد العادية من ن

51,1556,176058,5606266,4264,8363,2261,17موارد امليزانية

نسبة اجلباية البرتولية 
48,8443,824041,5403833,635,5836,7838,83من موارد امليزانية

:من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات:المصدر
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).

ا عرفت تطو  تزامنًا وبرامج االصالح 2000ر منذ سنة ماميكن مالحظته على املوارد العامة أ
نتيجة ارتفاع أسعار النفط الذي عرف ارتفاعاً فأدى إىل منو اإليرادات البرتولية ) 2014- 2000(االقتصادي 

خالل السنوات %55,58وارتفاع اجلباية البرتولية حيث بلغ معدل مسامهتها يف اإليرادات العامة مايفوق 
أين عرفت أسعار النفط أزمة واخنفاض حيث تراجع سعر برميل النفط 2014نة األوىل وابتداء من سالعشر 

للربميل دوالر50ليصل إىل مادون 2014سنة 100,71إىل 2013للربميل سنة دوالر109,55من 
مما اجنر عنه اخنفاض يف إيرادات اجلباية البرتولية وبالتايل نسبة مسامهتها يف إيرادات 2015،1سنة بداية 

، وعليه جند أن اجلباية البرتولية تشكل مورد رئيسياً 2019لسنة %38,33انية الدولة حيث بلغ نسبة ميز 
.للخزينة العامة للدولة، لتبقى أهداف االصالح الضرييب يكمن يف احالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية

.257سايح جبور علي، عزوز علي، مرجع سابق، ص1
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أسئلة للفهم والمناقشة

ة وغري العاديةاشرح الفرق بني االيرادات العادي.
وضح مفهوم الرسم والضريبة والفرق بينهما.
تكلم عن تبويب االيرادات العامة يف اجلزائر مربزا االيرادات السيادية فيها.
 نظرا ألمهية الضريبة وضع هلا قواعد واعتبارات تشكل األساس الذي يقيس سالمة الضريبة، تكلم عن هذه

.القواعد
ا الدولة ملواجهة حاالت الكساد والتضخم تستخدم الضريبة كأداة من أ دوات السياسة املالية وتستعني 

.وضح ذلك
ناقش أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخل.
ناقش أثر االيرادات االستثنائية على أحد املتغريات االقتصادية الكلية.
شكال املختلفة للدومني عرف الدومني اخلاص تطورا وازدادت أمهيته كمصدر لاليرادات العامة، حدد األ

.اخلاص
 ،تعترب الضرائب غري املباشرة أحد أنواع الضريبة اليت متتاز بغزارة احلصيلة وسهولة اجلباية والتناسب والعدالة

.حدد أنواعها بالشرح املختصر
ا من رة وسيلتان متكاملتان لتتبع عناصر الثروة، اشرح أهم مزاياها وعيو شابب املباشرة وغري املئتعد الضرا

.خالل خصائص وقواعد كل منهما
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 :تمهيد

تعد املوازنة العامة أداة من أدوات السياسة االقتصادية ملا توفره من معلومات تتعلق باالختيارات بني 
كبريًا لضمان البدائل املختلفة وبأثر السياسات احلكومية على استخدام املوارد، كما متنح للحكومات دورًا  

ها تعكس وتشكل احلياة االقتصادية، وسنحاول يف هذا احملور تنفيذ السياسة االقتصادية واستقرارها باعتبار 
 :التطرق إىل
 .لموازنة العامةلمدخل  -
 .دورة املوازنة وأنواعها -
 .العجز املوازين وطرق معاجلته -
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 لموازنة العامةلمدخل : ىاألول ةر المحاض
 مفهوم الموازنة العامة وفق التشريع الحكومي والفكر المالي -أوال

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 

للموازنة العامة حسب تعماالت البديلة لألرصدة، وسوف نورد بعض التعاريف املتعددة وتكاليف االس
 :لبعض الدول مث تعاريف من حيث مؤلفات الفكر املايل منهاالتشريعات 

 :كن إدار  التعاريف كمايل مي :تعاريف الموازنة العامة -1
املايل السنوي الذي يقدر وجييز لكل سنة القانون " تعرف املوازنة على أهنا : تعريف التشريع الفرنسي -1-1

 1".ميالدية جمموع إيرادات الدولة وأعبائها
صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداهتا مبوجب القوانني " ه  : تعريف التشريع األمريكي -1-2

 2".املعمول هبا عند التقدمي واقرتاح اجلباية املبسوطة فيها
الربنامج املايل للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف " املوازنة ه  : تعريف التشريع المصري -1-3

 3".حمددة وذلك يف إطار اخلطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة
ه  الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة  ": تعريف التشريع الجزائري -1-4

 4".ستثمار ومنها نفقات التجهيز العموم  والنفقات برأمسال وترخص هبابالتسيري واال
فنجد أن دليل احملاسبة  هنا: تعريف الموازنة انطالقًا من تعريف المفكرين أو المنظمات الدولية -1-5

ه  عملية سنوية ترتكز : "احلكومية الصادر عن الندوة االقليمية هليئة األمم املتحدة فقد عرف املوازنة العامة
على التخطيط والتنسيق ورقابة استعمال األموال لتحقيق األغراض املطلوبة بكفاءة، فه  أساس عملية اختاذ 

وففون الرمسيون على تختلف املستويات االدارية بالتخطيط والتنفيذ لعمليات القرار بطريقة ميكن أن يقوم هبا امل

                                                           
 .53، صمرجع سابقحممد خالد املهاني ، خالد شحادة اخلطيب،  1
 .422سامل حممد الشوابكة، مرجع سابق، ص 2
 .20، ص4002، القاهرة، دار الفجر، أساسيات الموازنة العامة للدولة، المفاهيم والقواعد والمراحل واالتجاهات الحديثةلعمارة مجال،  3
 .8، ص4002 القاهرة، ، مطابع الدار اهلندسية،تطوير إيرادات الموازنة العامة للدولة، دراسة نظريةحياة بن امساعيل،  4
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الربامج بطريقة تخططة للحصول على أفضل النتائج من خالل التوزيع واالستخدام األكثر فعالية للموارد 
 1".املتاحة

 2".وثيقة تقدر نفقات الدولة وإيراداهتا خالل سنة مدنية ه "  :44تعريف  -1-6
تعريف املوازنة العامة من منظور التشريعات احلكومية جندها متقاربة باعتبار املوازنة وثيقة أو من خالل 

برنامج يضم اإليرادات والنفقات، أما من حيث التعريف ضمن الفكر املايل فه  تعبري مايل لربنامج العمل 
 .اجملتمعاحلكوم  املعتمد الذي تنوي احلكومة تنفيذه للسنة املقبلة حتقيقاً ألهداف 

 :من التعاريف السابقة ميكن إعطاء اخلصائص التالية للموازنة العامة :خصائص الموازنة العامة -2
 تعد تعبري مايل لربنامج احلكومة وهو انعكاس لدور الدولة االقتصادي واالجتماع  يف حياة الفرد. 
  احتماالت اخلطأ يف تقدير اإليرادات يعد برنامج عمل لسنة املقبلة باعتبارها الفرتة األكثر مالئمة لتقلص

والفقات جتنبًا 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 

 *.ريعية  وليس من الضروري أن تبدأ بداية السنة امليالديةالسلطتني التنفيذية والتش
 تتوىل السلطة التنفيذية عملية إعداد املوازنة ليتم اعتمادها من السلطة التشريعية : املوازنة عمل إداري ومايل

ز ويتم مبقتضاها توزيع املسؤوليات مما يضمن سالمة التنفيذ حتت إشراف السلطة التشريعية ضمانًا لعدم جتاو 
 3.االعتمادات املقررة سواء تعلق األمر باإلنفاق أو حتصيل اإليرادات

  بقانون املوازنة العامة"املوازنة برنامج حكوم  معتمد لتحقيق أهداف اجملتمع إذ يطلق على املوازنة العامة" ،
االقتصادية رد وحتقيق الكفاءة تمع وحلسن االستخدام الكفء للمواواعتماده ضرورة لضمان حتقيق أهداف اجمل

 4.يف برنامج املوازنة العامة

                                                           
، جملة االدارة الموازنة العامة للدولة بين االعداد والرقابة، دراسة ميدانية للموازنة العراقيةحسن عبد الكرمي سلوم، حممد خالد املهاني ،  1

 .29، ص4002واالقتصاد، العدد الرابع والستون، 
2
 Jean longatte, paseal vanhove, christphe vipreg, economic générale, 03 édition, du nod paris, 2002, p90. 

 .اخل، تبدأ سنتها املالية مع بدأ السنة امليالدية...فرنسا، بلجيكا، اليونان، *
 .مارس 50أفريل إىل  00اجنلرتا، البيان من  -
 .ديسمرب 5أكتوبر إىل  00أ من .م.و -
 .52،53، مرجع سابق، ص ص واإليرادات العامة، اللقروضمبادئ االقتصاد العام، الموازنة العامة مرس  السيد حجازي،  3
 .593حممد خالد املهاني ، خالد شحادة اخلطيب، مرجع سابق، ص 4
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  املوازنة العامة تقدير خلطة مالية إذ تعترب املوازنة بيانًا ملا تتوقع السلطة التنفيذية إنفاقه وما يتم حتصيله من
فتعد برنامج عمل حكومة يف فرتة برنامج عمل حكومة يف فرتة مستقبلية مبا تتضمنه من بنود النفقات إيرادات 
 1.ات عاكساً سياسة احلكومة يف كافة اجملاالت االقتصادية، االجتماعية والسياسيةواإليراد

صاحب التطور التارخي  للموازنة العامة فهور عدد من القواعد تتمثل فيما يل  :مبادئ الموازنة العامة -3  
وثيقة واحدة شاملة يقصد هبا إدرا  كافة النفقات واإليرادات العامة يف  :مبدأ وحدة الموازنة العامة -3-1

تتميز بالوضوح والسهولة ملعرفة حقيقة املركز املايل للدولة وإجراء دراسات حتليلية جلميع بنود املوازنة العامة مع 
  2.تسهيل مهم السلطة التشريعية فيما خيص االعتماد أو الرقابة على التنفيذ

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

وتنص هذه القاعدة أن تدر  كافة اإليرادت العامة  (:قاعدة الشمولية)مبدأ عمومية الموازنة العامة  -3-2
ودون مقاصة، ويرتبط هذا بقاعدتني مها عدم ختصيص اإليرادات العامة لتغطية والنفقات العامة دون اغفال، 

وتنطوي  4وجه معني من أوجه اإلنفقا العام وقاعدة ختصيص االعتمادات لكل وجه من أوجه اإلنفاق العام،
ترشيد هذه القاعدة على عدة مزايا منها التوضيح الكامل جلميع عناصر اإليرادات العامة والنفقات العامة و 

 6.وقد تستثىن من مبدأ الشيوع املوازنات املستقلة واملساعدات واهلبات والتربعات املشروطة 5اإلنفاق احلكوم ،
 6.املشروطة

وترجع أسباب  7يقصد هبا أن تكون مدة اليت تغطيها املوازنة سنة واحدة، :مبدأ سنوية الموازنة -3-3
ر اإليرادات والنفقات واحتماالت زيادة نسبة اخلطأ، اختيار السنة كفرتة قياسية للموازنة العامة لصعوبة التقدي

اضافة إىل ضعف الرقابة عليها عالوة على أن حتضري واعتماد املوازنة حيتا  إىل وقت وجهد كبري يفضل أال 

                                                           
 .422، ص مرجع سابقزينب حسني عوض اهلل،  1
 .420سامل حممد الشوابكة، مرجع سابق، ص 2
 .000-002أعاد محود القيس ، مرجع سابق، ص ص : ملزيد من التفصيل راجع 3
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تزيد يف ( اخل...الزراعة، السياحة)يتكرر أكثر من مرة خالل السنة كما أن نفقات وإيرادات بعض النشاطات 
 1.أخرى لتصبح السنة حتتوي على دورة كاملة للفصول األربعةفصول وتقل يف 

 أدوار الموازنة العامة -ثانيا
إيرادات )للموازنة العامة عدة أدوار اقتصادية واجتماعية ومالية من خالل توفيف تختلف األدوات املالية 

املوازنة العامة وسيلة فعالة لتنفيذ ملعاجلة مشاكل الدورة االقتصادية وحتقيق شروط التنمية، فتعترب ( ونفقات
السياسة االقتصادية حسبة األولوية من تشغيل كامل ودرجة معقولة من األسعار والتوازن ومعدالت النمو 

 3:ومن أهم األدوار املنوطة باملوازنة العامة كأداة للسياسة االقتصادية جند 2االقتصادي،
توازن املتغريات االقتصادية الكلية يف االقتصاد الوطين من مما يؤدي إىل : تعميم التوازن في االقتصاد -1

خالل حتديد مقدار النمو املناسب وحجم العمالة واستقرار األسعار وتوازن القطاع اخلارج  ويتم تفعيله 
 .وتعجيله من خالل النفقات يف القطاعات املرغوب فيها

ن إغفال التنسيق للسياسة الدولية ويتطلب ذلك تقدير دقيق للواقع دو  :ضبط سياسة االستقرار -2
 .وانعكاساهتا على األوضاع االقتصادية للدولة من خالل حتقيق تكامل املوازنة وعملية التنمية

وترتكز العملية على أولويات من خالل ابراز أمهية األهداف املختلفة  المواردالكفاءة في تخصيص  -3
 .وحول كيفية تأثري اإليرادات والنفقات
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 دورة الموازنة وأنواعها: المحاضرة الثانية
 دورة الموازنة -أوال

تعترب املوازنة املرآة العاكسة ملختلف السياسات االقتصادية واالجتماعية واملالية للدولة لتربز  أمهيتها 
ات ووفيفتها كحلقة أساسية تبني مسؤوليات السلطة التنفيذية والتشريعية وإلبراز هذه املسؤوليات متر عملي

املوازنة يف دورة يقصد هبا املراحل العملية اليت متر هبا امليزانية من إعدادها واعتمادها إىل الشروع يف تنفيذها 
 .والرقابة عليها

تتوىل السلطة التنفيذية مهمة حتضري مشروع امليزانية العامة لعدة (: التحضير)مرحلة إعداد الميزانية  -1
 1:أسباب تتمثل يف

  ة عن تنفيذ املوازنة فمن الطبيع  أن تتوىل إعدادها كوهنا تعمل على أن تعد موازنة لاحلكومة ه  املسؤو
 .واقعية ودقيقة ميكن تنفيذها دون معيقات

  احلكومة مسؤولة عن تسيري املرافق العامة فه  أقدر على تقدير النفقات اليت تشرف عليها واإليرادات اليت
 .املقدرة املالية لالقتصاد الوطين ميكن جبايتها، أي ه  السلطة األقدر مبعرفة

  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

أما عن خطوات إعداد املوازنة فتقوم الوزارات كل على حدى  :خطوات إعداد الموازنة العامة -1-1
بتحضري مشروع امليزانية اخلاص بدائرهتا القطاعية حيث يتم إعداد مشروع تقديري بكامل النفقات 

 .واالعتمادات املتوقعة بالتنسيق مع وزارة املالية
رية أين تقوم برتتيبها ومطابقتها مع تتوىل وزارة املالية جتميع كافة املشاريع الصادرة عن القطاعات الوزا

 .التعليمات الرئاسية حبيث جتعلها منسجمة معها ومواكبة لألهداف املسطرة يف اخلطة التنموية للبالد
 0282نوفمرب 02يف اجلزائر كانت لوزير املالية السلطة الكبرية يف إعداد قانون املالية مبوجب املرسوم املؤرخ يف 

أصبح للحكومة صالحيات واسعة يف حتضري مشروع قانون املالية وأصبح وزير  ومرسوم فيفري 0223حىت  
 .املالية ينفذ اخلطوط العريضة جمللس احلكومة يف حتضري قانون املالية

الطريقة املتبعة يف معظم دول العامل ه  طريقة التقدير املباشر إذ  :تقنيات تقدير االيرادات والنفقات -1-2
ير النفقات وفقا للحاجة بواسطة املوففني املختصني يف الدوائر احلكومية ويتم مبقتضى هذه الطريقة يتم تقد
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عملية التجميع هرميا وفق التسلسل اإلداري وترسل بعد ذلك الوزارات واهليئات العمومية إىل وزارة املالية 
ت حتت إشراف لتضيف ه  نفقاهتا املتوقعة لسري مصاحلها مع قيامها بدراسة دقيقة وإعادة النظر واألولويا

 .جملس احلكومة والوزير األول
أما تقدير االيرادات فله صعوبات تقنيةالرتباطه بالظروف االقتصادية املستقبلية فهو خيضع لعدة 

 1: اعتبارات منها االقتصادية، وهناك عدة طرق لتقدير االيرادات العامة منها
 رادات العامة للسنة املقبلة على أساس مبقتضاها يتم تقدير االي :طريقة حسابات السنة قبل األخيرة

 .االيرادات احملققة فعليا يف السنة قبل األخرية دون إدخال تغيري إال بسبب مؤكد يدعو لذلك
 مبقتضى هذه الطريقة يتم تقدير االيرادات على أساس متوسط االيرادات اليت مت  :طريقة الزيادة السنوية

ع زيادة نسبة مئوية معينة متثل معدل الزيادة يف الدخل القومني م( سنوات5عادة )حتصيلها خالل فرتة سابقة 
يعاب على هذه الطريقة كون الظروف االقتصادية ودورهتا غري ثابتة باإلضافة إىل مشكلة التضخم وما 

 .يصاحبها من تشوهات للتوقعات املالية
 كيبة االيرادات العامة ولكل تعد من أدق الطرق بالرغم من الصعوبة التقنية وتر : طريقة التقدير المباشر

نوات سلا تكفل الوصول إىل تقدير شبه سليم لاليرادات إذ يراعى عند التقدير التغريات اليت حصلت يف
 .األخرية مع إمكانية التعديل تبعا للظروف االقتصادية

 :مرحلة اعتماد الميزانية العامة  -2
التنفيذية والسلطة التشريعية، فإذا كانت السلطة تعمل املوازنة على خلق التوازن الدستوري بني السلطة 

التنفيذية ه  املختصة بإعداد املشرع فإن السلطة التشريعية تعد جهة االختصاص اليت تتوىل مراجعة احلكومة 
 .يف مجيع أعماهلا

ء مرحلة يف اجلزائر اليكون مشروع امليزانية العامة قابال للتنفيذ إال إذا وافق عليه الربملان لذلك فبانتها
االعداد يودع مشروع امليزانية لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين من أجل الشروع يف إجراءات االعتماد  

 :كمايل 
 يتم دراسة مشروع امليزانية على مستوى جلنة املالية وامليزانية لدى اجمللس الشعيب الوطين مث  :المناقشة

 .قشة العامة ثانيااالشروع يف إجراءات املن
 ميكن للنواب وأعضاء اللجنة واحلكومة التقدم باالقرتاح او التعديل أمام اللجنة املختصة :التعديل. 
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 نية الدولة، كما يقوم جملس الشعيب الوطين حق التصويت على ميز خيول الدستور للمجلس ا :التصويت
 .األمة الحقا مبناقشة واملصادقة على قانون ميزانية الدولة حسب الدستور

ربملان على ميزانية الدول قبل بداية السنة املدنية اجلديدة احرتاما ملبدأ السنوية، وقد قيد       ويصوت ويصادق ال
يوما من تاريخ ايداعه  23الدستور من حيث االختصاص الزمين للمصادقة على قانون املالية يف مدة أقصاها 

تاريخ إيداعه، وجملس األمة خالل  يوما ابتداء من 22للربملان، ويصت اجمللس الشعيب الوطين يف مدة قصاها 
يوما، أما يف حالة عدم متكن الربملان من املصادقة على قانون املالية العتبارات معينة فإن  40أجل أقصاه 
املتعلقة بقوانني املالية وضحت أنه ميكن مؤقتا تنفيذ ايرادات ونفقات  02-82من القانون  92املادة رقم 

 1:مايل  بالنسبةامليزانية العامة للدولة حسب 
 االيرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل املعمول هبا لقانون املالية السابق. 
  من مبلغ االعتمادات املفتوحة بالنسبة إىل السنة املالية للميزانية السابقة  0/04نفقات التسيري يف حدود

 .وذلك شهريا ملدة ثالثة أشهر
 صة املالية املخصصة لكل قطاع اعتمادات االستثمار يف حدود ربع احل 

يواصل تنفيذ املشاريع امللحقة واألحكام ذات الطابع التشريع  واملطبقة على احلسابات اخلاصة للخزينة طبقا 
 .لألحكام التشريعية والتنظيمية اليت تسريها قبل بداية السنة املالية اجلديدة

يقصد بتنفيذ املوازنة العمليات اليت بواسطتها يتم إنفاق املبالغ املدرجة يف اعتمادات  :مرحلة التنفيذ -3
املوازنة وحتصيل املبالغ الوارادة يف اإليرادات وذلك وفق أصول وقواعد حماسبية حيث تعتمد اإلدارة العمومية يف 

صرف واحملاسب لعامة بني اآلمر بااجلزائر مثال على احملاسبة العمومية يف هذه العملية واليت تتضمن مبادئ 
 .العموم  للخزينة العمومية

جعل ديون الدولة اجتاه اآلخرين ديون ممتازة، كما فصل بني املوففني املكلفني  :بالنسبة لإليرادات -3-1
 .بتقدير الضرائب واملكلفني بتحصيلها

باملوازنة العامة التزام  التعين إجازة السلطة التشريعية العتمادات النفقات الواردة :بالنسبة للنفقات -3-2
احلكومة بإنفاقها كافة مبالغ هذه االعتمادات ولكن يعين الرتخيص هلا بأن تقوم باالنفاق العام يف حدود هذه 

إذ يوجد  ذيفاملبالغ الواردة يف االعتمادات وعدم جتاوزها، ومتر عملية االنفاق عرب أطوار األعوان املكلفني بالتن
واحملاسب العموم ، وترتكز عملية التنفيذ على مبدأ أساس  وهو مبدأ الفصل بني  نوعان ومها اآلمر بالصرف
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املتعلق باحملاسب العموم  وفقا هلذا  20/40من قانون  33اآلمر بالصرف واحملاسب العموم ، ففف  املادة 
 .الرقابة املبدأ ال ميكن الزوا  اآلمرين بالصرف أن يكونوا حماسبني عمومينن معينني لديهم هبدف تفعيل

( االلتزام، التصفية، األمر بالدفع)شخص مؤهل لتنفيذ العمليات املالية  :بالصرف آلمرا -3-2-1
 1:ويصنفون إىل

 :املتواجد أعلى اهلرم االداري ومنهم :اآلمر بالصرف الرئيسي
 الوزراء هلم صفة اآلمر بالصرف الرئيس  مليزانية الدولة العامة كل حسب قطاعه. 
  تعلق األمر مبيزانية الواليةالوالة عند. 
  املسؤولون املعينون على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري عند تنفيذ عمليات خاصة باملؤسسة اليت

 .يسريوهنا
 من ميزانية ملحقة املسؤولون املعينون على مصاحل الدولة املستفيدة. 
  اخلاصة مبيزانية الدولة املعينني أو املنتخبنياملسؤولون على الوفائف املتعلقة بتنفيذ النفقات وااليرادات. 

فإن القانون رخص لفئة ثانية وه  ونظرا لصعوبة قيام اآلمرين بالصرف بكل العمليات املالية مليزانية الدولة 
 .آمرين بالصرف الثانويني يقومون بتسيري االعتمادات يف إطار تفويض من اآلمر بالصرف الرئيس 

املتعلق باحملاسبة العمومية يعد  20/40من القانون  55سب املادة ح: المحاسبون العموميون -3-2-2
حراسة  حماسبا عموميا كل شخص يعني بقانون للقيام بعمليات حتصيل االيرادات ودفع النفقات وضمان

واألشياء أو املواد املكلف حبفظها وكذا حركة حساب املوجودات ويتم اعتمادهم  األموال والسندات والقيم
 :ن طرف وزير املالية، ومن أصنافهم جندوتعيينهم م

 .وهو املكلف بالتسيري املايل للعمليات املوكلة له :المحاسب العمومي الرئيسي -3-2-2-1
 العون احملاسب املركزي للخزينة 
  أمني اخلزينة الرئيس 
 أمني اخلزينة املركزي. 
  والية 28أمناء اخلزينة على مستوى. 

 :يتمثل يف: الثانويالمحاسب العمومي  -3-2-2-2
                                                           

، 4002-4009مع  البيض، ا، مطبوعة موجهة لطلبة السنة ثانية علوم التسيري، املركز اجلمحاضرات في المالية العامةطاليب صالح الدين، 1
  .84-80ص ص 
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 .قابض الضرائب، قابض أمالك الدولة، حمافظ الرهون، أمني اخلزينة البلدي وأمني خزينة املؤسسات الصحية
  :مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة -4
 : تعريف الرقابة -4-1

املعايري املتوقعة لألداء الرقابة ه  إحدى جوانب العملية اإلدارية وتعين قياس األداء احلايل ومقارنته مع 
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 

 1.االختالس أو الضياع أو سوء االستعمال
كما تعرف الرقابة على أهنا جمموعة االجراءات اليت توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعل  للخطط 

 2.املوضوعة ودراسة أسباب االحنراف يف التنفيذ حىت ميكن عال  نقاط الضعف ومنع تكرار اخلطأ
 :أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية -4-2

ذات أمهية بالغة إذ تستهدف عدم حياد امليزانية العامة عن  تعترب الرقابة على امليزانية العامة للدولة
أهدافها املرسومة، وتتنوع أنواع الرقابة باختالف مراحل تنفيذ امليزانية والتشريعات والقوانني املؤطرة لتنفيذ امليزانية 

 3: العامة للدولة، وتنقسم الرقابة املالية على تنفيذ امليزانية، ومن أهم هذه التقسيمات مايل
 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. 

 :شرح وإيضاح لألنواع املقدمة أو سالفة الذكروفيمايل  
تكون الرقابة على الصرف قبل عملية الصرف وتتطلب موافقة اجلهات املختصة  :الرقابة السابقة -4-2-1

قبل االرتباط وااللتزام بدفع مبلغ معني تقوم هبا جهات داخلية تابعة لإلدارة نفسها مثل أقسام املراجعة 
تقوم هبا جهة خارجية وتتمثل مهمتها التحقق من أن أوامر الصرف مطابقة  والتدقيق أو حماسب االدارة، وقد

للقواعد واألحكام املالية املقررة وصحة االجراءات واختصاص األمرين هبا وعد رقابة وقائية هتدف ملنع وقوع 

                                                           

.233، صبقالعمارة لعجال، مرجع س  1  
.024، ص بقاحممد خصاونة، مرجع س  2  
.022صنفس املرجع،   3  
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عمال املالية يؤخذ على هذه الرقابة مامل تتم بفاعلية وموضوعية عرقلتها للنشاط املالية وتعطيل األ1املخالفة،
 احلكومية، كما تعترب هذه الرقابة شكلية وليست موضوعية

تتم بعد انتهاء عملية تنفيذ املوازنة العامة وال تقتصر على النفقات العامة بل متتد : الرقابة الالحقة -4-2-2
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 

مايؤخذ عنها أهنا المتنع وقوع املخالفات املالية وتقتصر على اكتشاف  2الالحقة ديوان احملاسبة العامة،
 . املخالفات بعد وقوعها

أو الذاتية وتقوم هبا السلطة التنفيذية على نفسها كما تعرف بالرقابة اإلدارية   :الرقابة الداخلية -4-2-3
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، 

الرقابة الداخلة خطة لتنظيم ومجع الطرق واالجراءات واملقاييس من أجل محاية املوجودات وضبط الدقة  وتكون
 .املالية واإلدارية ويعرف هذا التصميم بنظام الرقابة الداخلية

 من سالمة ودقة العمليات تتميز الرقابة الداخلية بأمهية خاصة لدى املسؤولني كوهنا تساعد على التأكد
رقابة  ة اليت تنفذها املستويات اإلدارية املختلفة، وبالرغم من هذه األمهية إال أهنا التعترب كافية كوهناواألنشط

السلطة التنفيذية على نفسها مما يستلزم وجود أنواع أخرى من الرقابة جبانب الرقابة الداخلية بعيدة عن تأثري 
 3.ية أي عن طريق هيئة مستقلةالسلطة التنفيذية كالرقابة اخلارجية أو الرقابة السياس

تتم عن طريق هيئة مستقلة تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ املوازنة العامة ومراجعة  :الرقابة الخارجية -4-2-4
وفحص حسابات احلكومة ومقارنتها بوثائق ومستندات اجلباية والصرف ووضع تقارير مفصلة بالوقائع وإخطار 

 :اهليئة القائمة بالرقابة اخلارجية ختتلف من بلد آلخر فنجد اجلهات املختصة لتنفيذية والتشريعية، ويذكر أن
 اجلزائر سوريا مصر األردن فرنسا اململكة املتحدة البلد

اهليئة املباشرة للرقابة 
 اخلارجية

املراقب أو احملاسب العام 
 يف مرتبة الوزير

حمكمة 
 احلسابات

ديوان 
 احملاسبة

اجلهاز املركزي 
 للمحاسبات

اجلهاز املركزي 
 للرقابة املالية

 جملس احملاسبة

                                                           

.540-540بق، ص ص اأمحد زهري شامية، أسس املالية العامة، مرجع س، خالد شحادة اخلطيب  1  
.080بق، صاحممد خصاونة، مرجع س  2  
.493، صبقاسامل حممد الشوابكة، مرجع س  3
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ه  الرقابة اليت متارسها األجهزة املنوط هبا إصدار التشريعات واألنظمة وتقوم  :الرقابة السياسية -4-2-5
هذه األجهزة باعتماد املوازنة قبل البدء بتنفيذها من خالل مناقشتها وتعد رقابة سياسية سابقة كما متارس 

نقل االعتمادات من فصل لفصل آخر أو عند فتح اعتمادات إضافية، كما  رقابة أثناء تنفيذ املوازنة عند طلب
وتوصف هذه الرقابة   1متارس الرقابة السياسية الالحقة بعد التنفيذ عند مناقشة احلساب اخلتام  واملوافقة عليه،

 .كوهنا شكلية لضعف فعاليتها
هتدف هذه الرقابة إىل التاكد من سالمة عمليات حتصيل االيرادات وصرف  :الرقابة الحسابية -4-2-6

النفقات، فه  ترتكز على سالمة االجراءات وصحة املستندات مما جيعل البعض يطلق عليها الرقابة املستندية، 
ليدية مطبقة دون الرتكيز على مدى حتقيق أهداف املوازنة سواء يف جانبها اإليرادي أو االنفاق ، وتعد رقابة تق

 .يف معظم دول العامل مالئمة للموازنات العامة التقليدية
وتعرف بالرقابة االقتصادية التكتف  مبراقبة اجلانب احلسايب بل تشمل وتتعداه  :الرقابة التقييمية -4-2-7

ملراقبة ومتابعة تنفيذ األعمال واملشاريع والربامج، وتعد الرقابة التقييمية من األساليب احلديثة واملالئمة ملوازنات 
ئد منها ومقارنتها مبا كان الربامج واالداء، فه  تتضمن مراجعة حسابات تكاليف األعمال ونتائجها والعا

مستهدف ومتتد لتشمل قياس املنفعة من تنفيذ هذه الربامج واملشروعات املدرجة يف املوازنة العامة فه  تسعى 
 2.إىل تقييم النشاط احلكوم  لرفع الكفاءة وحتسني األداء

  أنواع الموازنات العامة -ثانيا
 :قد ميز املفكرون عدة أنواع منهامرت املوازنة العامة أثناء تطورها بعدة مراحل و 

تعرف مبوازنة البنود وتعد النموذ  األول للموازنة العامة طبقته الواليات املتحدة  :الموازنة التقليدية -1
، كما تعتمد موازنة البنود على عدد من األساليب الفنية يف تبويب نفقات الدولة 0240األمريكية عام 

باإلضافة إىل أنه قد يعتمد على التبويب االقتصادي ويتمثل ( ونوع  إداري)وإيراداهتا وفق تبويب مزدو  
اهلدف الرئيس  من تبويب وتقسيم موازنة الدولة يف حتقيق الرقابة احلسابية منخال حتديد املسؤوليات وفقا ملا 

 3.أقرته السلطة التشريعية ومبا الخيالف اللوائح والقوانني املالية السائدة

                                                           

.483، ص بقاحممد خصاونة، مرجع س  1  
.549بق، ص اخالد شحادة اخلطيب وأمحد زهري شامية، مرجع س  2  

.992بق، صاسعيد عبد العزيز عثمان، مرجع س 3  
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تعمل ميزانية األداء على املقارنة بني املدخالت اليت يتم االنفاق عليها يف إطار امليزانية  :موازنة األداء -2
ويتم ذلك بتقسيم  1وبني املخرجات اليت تتحقق من هذا االنفاق، كما تعرف مبيزانية الربامج أو ميزانية االجناز،

بالتايل إمكانية املفاضلة بني البدائل النشاط املايل احلكوم  إىل نشاطات رئيسية للحكم على أداء كل نشاط و 
املختلفة لالنفاق، فهدفها ال يقتصر على الرقابة املالية على النفقات بل ميتد ليشمل عنصر الكفاءة اإلدارية 

 2.ليتم وضع مستويات االداء النمطية لكل نشاط من األنشطة ويتم تقييم األداء الفعل  هلا
زنة الربجمة والتخطيط على عنصر التخطيط وضرورة الربط بني ترتكز موا :موازنة البرمجة والتخطيط -3

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 

هنا جمرد وسائل هتدف إىل حتويل املوارد العاملة إىل املخططة وتنظر إىل الربامج واألنشطة احلكومية على أ
 3.منتجات هنائية، وهتتم أساسا بالتخطيط الشامل وتكاليف االنشطة

تعد أحدث األشكال استخداما يف املوازنة، وتقوم على االساس الصفري حماولة : الموازنة الصفرية -4
حتقيق أقصى قدر ممكن من أهداف اجملتمع للوصول إىل استخدام أفضل للموارد العامة وبالشكل الذي يتيح 

ومبا يليب أهم احتياجاته يف فل االمكانات واملوارد املتاحة، إذ يتم استناد النشاطات اليت يراد تضمينها يف 
كما تتميز بتحسني وترشيد عملية اختاذ القرارات واحلد من الزيادة يف   4امليزانية كأهنا أنشطة وبرامج جديدة،

 .توى الكفاءة والفعالية يف األجهزة احلكوميةالنفقات ورفع مس
 مشكالت الميزانية العامة في الدول النامية  -ثالثا
  تواجه املوازنة العامة يف معظم الدول النامية العديد من املشكالت سواء فيما يتصل بإعداد أو اعتماد أو

 5:تنفيذ الرقابة على املوازنة، ومن أهم هذه الصعوبات جند

                                                           

.508، ص بقا، مرجع سمدخل إىل املالية العامةفليح خلف،   1  
.404بق، ص احممد شاكر عصفور، مرجع س  2  
.533، ص 4003 عمان،،  4ط دار وائل للنشر،، ، أسس المالية العامةأمحد زهري شامية، خالد شحادة اخلطيب  3  
.540ص ،بقافليح خلف، مرجع س  4  
.، بتصرف452-543ص ، صنفس املرجع  5  
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 تمية للتوسع يف االنفاق العام الذي ينبغ  أن تتضمنه ميزانيتها العامة نتيجة الضعف الكم  الضرورة احل
 .يف تلبية االحتياجات ذات الطبيعة العامة والقصور
  القصور الواضح إليراداهتا العامة يف ميزانياهتا والناتج عن اختالل هيكلها االقتصادي وحمدودية نشاطاهتا

 ... االنتاجية
  يف وضع امليزانية وإعدادها نتيجة اختالف وتعدد اجلهات املنوطة هلا عملية اإلعدادضعف الدقة. 
  ضعف فاعلية السلطة التشريعية يف ممارسة دورها الرقايب على امليزانية نتيجة خضوعها يف أغلب األحيان

 .العتبارات شخصية غري موضوعية
 أو صرف النفقات نتيجة ضعف كفاءة اجلهات  الضعف الشديد يف تنفيذ امليزانية سواء مايتعلق باجلباية

 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
  الرقابة الداخلية أو اخلارجية يف فل اخنفاض درجة احلرص والوع   خاصةضعف كفاءة األجهزة الرقابية

 . والشعور باملسؤولية
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 وطرق معالجته العجز الموازني: المحاضرة الثالثة
تواجه البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء مشكلة عجز املوازنة العامة، واليت تعين جتاوز النفقات 

شكلة واحدة من أهم املشكالت االقتصادية ذات األثار املباشرة املتعددة العامة، وتعد هذه املالعامة اإليرادات 
على االقتصاد القوم ، وتعتمد باألساس على الطريقة املختارة يف متويله وميكن ارجاع فاهرة العجز يف املوازنة 

تبط باإلنفاق العام وجزء آخر إىل باعتبارها فاهرة معقدة ترجع أسباهبا إىل شبكة من العوامل جزء منها ير 
جانب اإليرادات العامة، هلذا ارتكزت هذه املعاجلة على حمور نطاق النفقات مث اإليرادات مع إبراز أنواع العجز 

 .ومصادر متويله
 العجز الموازني فهومم -أوال

جع حجم اإليرادات أدى تزايد تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية إىل تزايد اإلنفاق العام من جهة وترا
اإلنفاق العام من جهة أخرى إىل فهور مشكلة عجز املوازنة العامة للدولة يف كثري من دول العامة عن جماراة 

العامل والنامية منها خاصة، مما أثار عدة مشاكل شغلت معظم احلكومات نتيجة آثارها االقتصادية 
 .واالجتماعية

الدراسات اليت حاولت الوصول إىل حتديد دقيق ملفهوم العجز لقد تعددت : العجز الموازني تعريف -1
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
يادة اإلنفاق احلكوم  عن اإليرادات احلكومية أي عدم التوازن ز "يقصد بالعجز املوازين  :41تعريف  -1-1

 1".املوازنة العامة
 2".ما هو إال رصيد موازين سالب تكون فيه نفقات الدولة أعلى من إيراداهتا" :42تعريف  -1-2
 3".التباين الشديد احلاصل بني منو النفقات العامة للدولة ومنو اإليرادات العامة" : 43تعريف -1-3
 4:أشكال متعددة وتختلفة نذكر منها لعجز املوازينا يأخذ: أنواع العجز الموازني -2

                                                           
، االمارات العربية، 82، العدد 44، جملة أفاق اقتصادية، اجمللد الدين العام وعجز الموازنة العامةعبد اللطيف ماجد، مأمون دقامسة،  1

 .34، ص4000
2
 Jean, yues la pvles, Olivier gornier, édition hatier dictionnaire et sciences sociales, paris, 

2002, p26. 
 .502عل  كعنان، مرجع سابق، ص 3
 .22، ص4005جمموعة النيل العربية، السياسات االقتصادية على المستوى االقتصاد الوطني، عبد احلميد عبد املطلب، لباز األمني،  4
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يعرب العجز اجلاري عن صايف مطالب القطاع احلكوم  من املوارد والذي جيب متويله : العجز الجاري -2-1
العامة لكل اهليئات  باإلقراض ويقاس هذا النوع من العجز بالفرق االمجايل بني جمموع أنواع اإلنفاق واإليرادات

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 

 .ا باإلقراضالقطاع احلكوم  من املوارد اليت جيب متويله
هو الفرق بني جمموع إيرادات احلكومية والقطاع العام وجمموع نفقات احلكومة : العجز الشامل -2-2

جديد يقدم هذا العجز صورة وافية لكل أنشطة والقطاع العام يشرتط فيه أن يغطى هذا العجز بإقراض 
جلهاز احلكوم  ومجيع كياناته الكيانات احلكومية، فالعجز الشامل يوسع مفهوم العجز اجلاري ليشمل ا

 .احلكومية األخرى كاملؤسسات املالية احلكومية مثل اخلسائر اليت يتكبدها البنك املركزي جراء وفائفه
يستبد هذا النوع الفوائد املستحقة على الديون باعتبارها نتيجة لعجز سابق وليس : عجز األساسيال -2-3

يقدم صورة واضحة عن سياسات امليزانية احلالية ويهدف إىل التعرف  نتيجة للنشاط املايل احلايل للدولة، فهو
 .على مدى التحسن والتدهور الذي حدث يف املديونية احلكومية نتيجة للسياسات امليزانية اجلارية

هو ذلك العجز الذي ميثل متطلبات االقرتاض احلكوم  والقطاع العام تخصوصاً  :العجز التشغيلي -4 -2
ي دفع من فوائد من أجل تصحيح التضخم، إذ يشرتط الدائنون ربط قيم ديوهنم وفوائدها منه اجلزء الذ

 .بالتغريات يف األسعار نتيجة ختفيض القيم احلقيقية للديون القائمة لريتفع حجم العجز نتيجة التضخم
حياول هذا املقياس عزل أثر العوامل الطارئة واملؤقتة اليت تؤثر على املوازنة كتغريات : العجز الهيكلي -2-5

نتيجة األسعار واحنراف أسعار الفائدة على املدى الطويل والتذبذب يف الدخل احملل ، ويظهر العجز اهليكل  
ة ال تؤثر فيها عيب يف اهليكل االقتصادي بسبب فروف غري مواتية على شكل عجوز مالية ضخمة متتالي

 1احللول اليت تتبناها الدولة القامة التوازن، هذا النوع من أخطر األنواع إذ يشمل مجيع البىن االقتصادية للدولة،
عن ويرجع العجز اهليكل  إىل هيكل ومكونات املوازنة ذاهتا واليت تؤدي إىل زيادة العجز الفعل  عن العجز 

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين االقتصاد االسالمي واالقتصاد الوضعيدراسة ، لباز األمني، قش  طار هزر  1

 .09، ص4000فيفري  42- 45جامعة غرداية، ، "االقتصاد االسالمي، الواقع والرهانات المستقبلية"امللتقى الدويل حول 
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ة النفقات عن اإليرادات وعدم جناح احلكومة يف ترشيد النفقات وعن تنمية العجز املقدر يف املوازنة نتيجة زياد
 1.املوارد املالية من خالل زيادة القاعدة الضريبية

، لكن اخلربات األوروبية وحجمه األمثل ال يوجد وصفة جاهزة لتحديد العجز :العجز المسموح به -2-6
من الناتج احملل   %05العجز املسموح به يف حدود تبعًا التفاقية ماسرتخت لالحتاد األرويب حددت حجم 

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 

 2. زيادة أعباء املديونية والدوران يف حلقة مفرغة بني العجز واملديونيةسيؤدي ذلك إىل
-%08ميكن حتديد احلجم املسموح بيه بني وإذا أخذنا هذه الدول النامية يف مواجهة هذه الدول 

فإن هذه الدول تتجه حنو األقل وكلما اخنفضت هذه النسبة   %00فإذا كانت نسبة العجز أقل من  00%
 3.كلما أدى ذلك لتطور املوارد املالية

وجتدر االشارة أن نفس مستوى العجز قد تنجم عنه تنجم أثار اقتصادية تختلفة من دولة ألخرى، 
قاً بني الطريقة اليت وذلك حسب هيكل اإلنفاق واهليكل الضرييب وأساليب متويل العجز إذ أن هناك ارتباط وثي

 4.ميول هبا العجز واألهداف االقتصادية اليت تسعى احلكومة إليها
كما حيدد حظوره العجز حسب احلالة االقتصادية للبالد فف  حاالت الركود ينبغ  على الدولة   

لشرائية كوسيلة زيادة حجم اإلنفاق العام وختفيض الضرائب، وما يرتتب عنه من زيادة القدرة ا( السياسة املالية)
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 

ويف حالة الروا  تعمل الدولة على ختفيض اإلنفاق العام ، لعجزالروا  بغض النظر عن تكلفة األموال وحجم ا
 .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

                                                           
، 4004، النهضة، اجمللد الثالث عشر، العدد الثاين، أبريل، مة في مصرنحو رؤية لتشخيص وعالج عجز الموازنة العاايهاب حممد يونس،  1
 .09ص

 .09نفس املرجع، ص 2
 . 502عل  كعنان، مرجع سابق، ص 3
 .02ايهاب حممد يونس، مرجع سابق، ص 4
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 :يأسباب العجز الموازن -3
 :حيدث العجز املوازين نتيجة عدة عوامل ميكن تصنيفها إىل جمموعتني مها

وه  تستند على أن منو اإلنفاق العام مبعدالت  :مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة اإلنفاق العام -3-1
تفوق منو معدالت اإليرادات من األسباب الرئيسية لربوز العجز، وه  نتيجة ملفهوم الدولة املتدخلة فأضحت 

وتعترب األسباب الظاهرية فها، النفقات من أبرز الوسائل اليت تعتمد عليها الدولة يف حتقيق تختلف أهدا
 .املطردة يف النفقات العامةزيادة املؤدية للعوامل المن أهم  واحلقيقية لزيادة النفقات العامة السابقة الذكر

اجلدير بالذكر أن النمو والزيادة املطردة يف : مجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع نمو اإليرادات -3-2
إذا ما صاحبها منو مماثل لإليرادات العامة، ولكن فهور العجز يكون نتيجة النفقات ال تظهر العجز املوازين 

النفقات ارتفاع النفقات وارتفاع يف اإليرادات بنسبة تقل عن نسب ارتفاع النفقات ويظهر التفاوت بني منو 
العامة للدولة عرب  ومنو اإليرادات من خالل العالقة بني التغيري يف اإليرادات العامة والتغيري النسيب يف النفقات

 1:الزمن وتعرف هذه العالقة مبصطلح حساسية اإليرادات العامة للتغيري يف النفقات العامة وفق املعادلة التالية
                           Qe=       /        

Qe :معامل حساسية املوارد للتغيري مع النفقات العامة. 
 .التغيري يف موارد الدولة:   

T: موارد الدولة العادية. 
 .التغيري يف النفقات:   

E: النفقات العامة. 
ويدل اخنفاض معامل حساسية املوارد للتغري يف النفقات عرب الزمن على اتساع الفجوة بني منو النفقات 

 .ومنو اإليرادات العامة
عرب الزمن فيعين أن الوضع يف حالة معامل حساسية املوارد للتغيري يف النفقات أكرب من الواحد ومتزايد 

 .Qe>0املايل يعرف تقلص العجز يف املوازنة العامة 

                                                           
  انظر احملور اخلاص بالنفقات وأسباب تزايد النفقات العامة. 
 .92، ص0224، القاهرة، دار سيناء للنشر، عجز الموازنة العامة في العالم الثالثالصراع الفكري واالجتماعي حول رمزي زك ،  1
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ووجود عجز يف املوازنة مما يستوجب على الدولة العمل على رفع قيمة معامل حساسية  Qe= 0يف حالة    
وارد العامة التغيري مع النفقات لتحسني الوضع املايل وتقليص عجز املوازنة العامة للدولة ويرجع سبب قصور امل

 . وأسباب أخرىمتعلقة بالنظام الضرييب منها ماه  للدولة من جانبها اإليرادي لعدة عوامل 
تتميز النظم الضريبية للدول النامية مبجموعة من السمات جتعل  :عوامل متعلقة بالنظام الضريبي 3-2-1

 :أهم هذه السمات جندااليرادات غري قادرة عن جماراة التزايد املطرد للنفقات العامة، ومن 
إن االخنفاض يف احلصيلة النهائية للضريبة اليت ال تزيد يف : ضعف الحصيلة الضريبية -3-2-1-1

 %50من الدخل القوم  يف حني تصل يف العديد من الدول املتقدمة إىل ما يزيد عن  %03املتوسط عن 
 :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 . 
 يعين عدم امكانية فرض ضرائب عليه فهو زراع  وما يعانيه من مشاكل متعددة مما سيطرة القطاع ال

 .حباجة إىل حتفيزات وإعفاءات ضريبية من أجل النهوض به
 إن اخنفاض االيرادات هو انعكاس ملستوى الدخل القوم  املنخفض  :انخفاض مستوى الوعي الضريبي

لدى األفراد  ومتوسط نصيب الفرد منه مما يرتجم باخنفاض القدرة التكليفية للفرد زيادة على نقص الوع 
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 

يبية الكافية لتمويل برامج اإلنفاق العام وكلما منا هذا الوع  كلما صعوبة للمجتمع وأمكن تأمني املوارد الضر 
 .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 
 .  ونسبة االستقطاع الضرييب إىل جمموع االستقطاعات العامةالضرييب إىل الدخل القوم

تعد معظم التشريعات املطبقة يف البلدان النامية  :عدم االنسجام في التشريع الضريبي -3-2-1-2
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 

 %80-90غري متوازن حيث تسود وتسيطر الضرائب غري املباشرة اليت ترتاوح نسبة حصيلتها من الدول بأنه 
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من احلصيلة العامة للضرائب، وهذا ما يستوجب على هذه الدول إقامة نظام تشريعية ضرييب على ضوء 
 1.معطياهتا وفروفها

بية يف الدول النامية من عدم تعاين اإلدارة الضري :انخفاض كفاءة الجهاز اإلداري الضريبي -3-2-1-3
توافر العناصر االدارية والفنية ذات الكفاءة والقادرة على حتمل مسؤوليات تطبيق أحكام الضرائب وقوانينها 

ف السياسة الضريبية بكفاءة اليت حتول دون إمكانية حتقيق أهداوتعود هذه السمة من العقبات األساسية 
الضرائب وكذا نقص االمكانيات املتطورة ، ويعود ذلك الخنفاض مستوى تكوين الكوادر يف جمال عالية

واحلديثة اليت مازالت البلدان النامية غري قادرة على إعدادها، كما أن ضعف الرواتب واألجور للعاملني يف 
ارات الضريبية بالعناصر املؤهلة اإلدارة بصفة عامة يف الدول النامية ، األمر الذي حيد من غمكانيات دعم اإلد

 2.ذات اخلربة والكفاءة الفنية العالية
إن ضعف كفاءة اجلهاز اإلداري بالتحصيل الضرييب يوسع نطاق التهرب الضرييب، إضافة لظاهرة 

عس املتأخرات املالية إىل تدهور املوارد املالية نتيجة التأخر يف التحصيل يف املواعيد نتيجة عدة عوامل منها تقا
املكلفني زيادة على ضعف كفاءة اجلهاز اإلداري وضعف االمكانيات زيادة على كثرة التعقيدات للتشريعات 

 3.الضريبية مما يضعف موارد الدولة السيادية
تعاين معظم الدول النامية من مجود النظام الضرييب : جمود النظام الضريبي وعدم تطوره -3-2-1-4

تطويره خلدمة أهداف التنمية مما يساهم بشكل كبري يف إضعاف موارد الدولة وعدم تطويره أي عدم مرونته و 
السيادية سواء من ناحية الضرائب املفروضة أو معدالهتا أو بطرق ربطها وحتصيلها، فف  كثري من احلاالت ال 

مليئة ريبية تستجيب النظم الضريبية إىل زيادة االيرادات مع زيادة الدخل القوم  زيادة على أن األنظمة الض
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 

ات واملزايا الضريبية حيث تعمل الدول على جذب االستثمارات تراجع االيرادات العامة ه  كثرة االعفاء

                                                           
 .52، صمرجع سابقحممد خالد احلريري وآخرون،   1
 .52خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية، مرجع سابق، ص  2
 .2، ص4002العريب للتخطيط، الكويت، ماي، املعهد 95، جملة جسر التنمية، العدد المشكالت والحلول: عجز الموازنةحسن احلا ،   3
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األجنبية بتقدمي االمتيازات وإبرازها على شكل إعفاءات ضريبية تؤثر سلبا على إيرادات الدولة وبالتايل فاعتماد 
 1.الدولة على سياسة اإلغراء باالعفاءات الضريبية غري املدروسة سيؤدي إىل الضرر بإيراداهتا السيادية

 2:تتمثل يف :أسباب أخرى لتراجع االيرادات العامة -3-2-2
  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. 
 الثروات للضرائب بسبب النفوذ الذي يتمتع به هؤالء عدم خضوع أصحاب الدخول العليا وأصحاب. 
 اتساع نطاق االقتصاد املوازي. 
 3 :كما ميكن إدرا  عدم كفاية املوارد املالية وتراجعها ملواجهة متطلبات التنمية إىل أسباب أخرى    
  الزمنارتفاع معدل النمو السكاين إذ تزداد معدالت النمو السكاين بصورة سريعة ومستمرة عرب. 
 التضخم يف اجلهاز اإلداري احلكوم  وارتفاع نسبة اهلدر يف منشآت األعمال احلكومية. 
 استمرار تزايد االنفاق بشقية اجلاري واالستثماري. 
 ضآلة حجم املدخرات بشقيها العام واخلاص. 
 اجملتمعات  تفش  فاهرة الفساد باعتبارها فاهرة اقتصادية، اجتماعية وسياسية جبوانب متعددة تواجه كل

 .خاصة الدول النامية واليت يعترب التهرب الضرييب من أهم جماالت اقتصاديات الفساد يف الدول النامية
 أثار العجز الموازني -ثانيا
يتم متويل العجز يف املوازنة العامة للدولة بواسطة مصدرين متويل حمل  ويضم زيادة اإلصدار النقدي       

االقرتاض الداخل ، والثاين التمويل اخلارج  ويرتك التمويل آثار متعددة ختتلف املمنوح للحكومة وكذا 
  4.باختالف طرق التمويل

                                                           
 .409، ص4005ية، اجلزائر، امع، ديوان املطبوعات اجلمدخل إلى السياسات االقتصادية الكليةقدي عبد اجمليد،   1
لنيل شهادة ، أطروحة مقدمة ترشيد االنفاق العام ودوره في عالج عجز الموازنة العامة للدولة في االقتصاد االسالميكردودي صربينة،    2

 .080، ص4002-4005دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة بسكرة، 
3
 .059، ص0229، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، االدخار ودوره في التنميةعل  مهرة،   

4
، 4005خريف، -صيف/ 92-95عربية، ، حبوث اقتصادية عجز الموازنة العامة في سوريا وآثاره االقتصاديةغيمان عدنان شحرور،   

 .002ص
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حيدث العجز املوازين تأثريات متعددة تعتمد وتتحدد بطريقة متويله : اآلثار السلبية للعجز الموازني -1
لة من العوامل أمهها استقرار قيمة فاالعتماد على االقرتاض الداخل  الذي تتطلب فعاليته وجناحه على مج

 .وغريها...العملة واجيابية معدالت الفائدة ونشاط األسواق املالية وثقة باحلكومة
ومن أهم نتائجه زيادة عبء الدين احملل  وارتفاع معدالت الفائدة وما يرتتب على ذلك من تأثريات 

حل أصحاب رؤوس األموال واألغنياء، كما يؤدي سلبية، اضافة إىل تعميق التفاوت يف توزيع الدخل القوم  لصا
إذا مول عن طريق اإلصدار النقدي واالئتمان املصريف إىل التضخم األمر الذي يؤثر سلبًا على العجز املوازين 

القدرة الشرائية لغالبية املواطنني وتدهور صرف العملة احمللية يرافقه نتائج سلبية على أسعار االستريادات، كما 
حلكومة على تقليص مشاريعها تبعاً الدخل القوم ، ومن جانب آخر سيجرب ايؤدي إىل زيادة يف تفاوت توزيع 

 1.لزيادة كلفة االنشاء واإلنتا 
وقد يتم التمويل من مصادر خارجية ويعد متويال غري تصخم  نتيجة أسعار الفائدة املرتفعة أو حتاشياً 

 .اخل...للسياسات االنكماشية 
ذو تكلفة باهظة  إن تفاقم عجز املوازنة العامة من سنة بعد أخرى وحتوله إىل عجز هيكل  مستمر

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يهدد االستقرار املايل والنقدي والتنموي، يف حني القروض اخلارجية تكون آثارها 
 :ميكن لسياسة العجز احداث جمموعة من اآلثار السلبية منها 2سلبية على االقتصاد الوطين،

o عن متويل العجز املوازين عن طريق املديونية يعرب أثر اإلزاحة عن ذلك األثر الناجم : أثر المزاحمة
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 

م، وإذا مل جياري عرض النقود فإن هذا الضغط على الطلب النقود يدفع أسعار الفائدة إىل إلجراء معامالهت
االرتفاع إىل درجة اليت حتقق توازن سوق النقد يف حني يتجاوب االستثمار سلبًا مع هذا االرتفاع ألسعار 

 . ار اخلاصالفائدة، وبالنظر إىل انعكاساته النقدية يؤدي التدخل العموم  إىل إزاحة االستثم
 :قد حيدث العجز املوازين أثارا اجيابية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر :اآلثار االيجابية -2

                                                           
، جملة العلوم االقتصادية 2412-2443عجز الموازنة العامة ورؤى وسياسات معالجته مع اشارة للعراق للمدة سامل عبد احلسني سامل،  1

 .028، 022، ص ص 98، العدد 08واالدارية، اجمللد 
 .542، 549عل  كعنان، مرجع سابق، ص ص  2
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يعترب جلب استهالك العائالت عنصرًا هاما يف النمو  :األثر على تدعيم استهالك العائالت -2-1
وهرية للنمو االقتصادي منذ سنة االقتصادي حيث تشري بعض االحصائيات أن االحتاد األورويب عرف عودة ج

حنو أين كثفت املؤسسات قدراهتا اإلنتاجية  %4,8بعد أن عرف استهالك العائالت تطور بنحو  0222
االرتفاع وهو ما حفز استثمار املؤسسات أين مت رفع الدخل املتاح كنتيجة لسياسة التحويالت اليت تفرض 

 .ارتفاع يف اإلنفاق العموم 
يسمح االستثمار برفع اإلنتا  والدخل ويؤدي االدخار االضايف إىل  :انعاش االستثماراتاألثر على  -2-2

 .موازاة االستثمار االضايف مت ضخه يف القناة االقتصادية
 طرق عالج العجز الموازني -ثالثا

يد أدى فهور مشكلة عجز املوازنة العامة يف الكثري من الدول عموماً والدول النامية خصوصاً بسبب تزا
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 اهتمامًا كبري نتيجة شح 

وغري مستقرة يف فل التسارع اهلائل لنمو اإلنفاق العام،  املوارد املالية واعتماد الدول على موارد معينة وحمدودة
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
ويقصد به تأهيل النفقة العامة لتحقيق املنفعة بأقل التكاليف املمكنة مع  :محور ترشيد اإلنفاق العام -1

مع ضرورة وضع  1مراعاة جودة اخلدمات والسلع مما يؤدي إىل رفع انتاجية النفقة العامة وزيادة مردودها،
 .برنامج دقيق يسمح مبحاربة أوجه اإلسراف والتبذير خاصة يف بنود اإلنفاق االستهالك 

يالحظ على معظم املوازنات العامة ملعظم  الدول النامية اليت : ب أولويات اإلنفاق العامإعادة ترتي -2
تعاين العجز يف موازنتها العامة، أهنا تنتهج أسلوب ومنط من األولويات يف توزيع مواردها العامة على بنود 

ألشياء غري املهمة وغري الضرورية النفقات العامة املختلفة، غالبًا ما يكون هذا التوزيع ينطوي على العديد من ا
( النفقات الرأمسالية)اليت ميكن الغائها أو تأجيلها دون تأثري على كفاءة أداء الدولة، ومن أهم اجلوانب املهمة 

                                                           
 .504ني سامل، مرجع سابق، صسامل عبد احلس 1
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بتوجيهها إىل املشاريع االستثمارية املنتجة والضرورية عوض الرتفيهية فال بد لصانع  القرار التحل  بالعقالنية 
 .أي حتديد أولويات التنفيذ طبقاً للحاجة الفعليةوأمهيتها وانتاجيتها 1تصادية،والرشادة االق

عن عجز املوازنة العامة للدولة ال بد من ختفيض اإلنفاق العام جبانبيه  للتخفيض :تخفيض اإلنفاق العام -3
 2:اجلاري واالستثماري وتتجلى أهم السياسات اهلادفة لذلك فيما يل 

  النفقات التحويلية ذات الطابع االجتماع  من خالل رفع الدعمإجراء ختفيض يف بنود. 
 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. 
أي اختاذ اإلجراءات والوسائل اليت تكفل تنمية مستوى اإليرادات العامة وزيادهتا  :تنمية موارد الدولة -4

 .سواء الضريبية أو غري الضريبية
ضوء هذه احملاور ال بد أن يتضمن عال  املوازنة العامة حسب صندوق النقد الدويل الذي يعمل وعلى 

 :ولذا جيب 3على تقليص مستوى الطلب الكل  من خالل التحكم بالعديد من املتغريات املالية،
 التأكد على انتاجية النفقة العامة وترشيدها وتأهيلها. 
 عادة ترتيب أولوياتهتصحيح اختالل هيكلة اإلنفاق العام وإ. 
 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. 
 والتوجه حنو خصخصتها( الصحة والتعليم)ستثماري على بعض القطاعات تقليص اإلنفاق اال. 
 امتناع الدولة من الدخول يف اجملاالت االستثمارية اليت ميكن للقطاع اخلاص ولوجها. 

                                                           
، 4005، أحباث اقتصادية وادارية، العدد الرابع عشر، ديسمرب، عجز الموازنة العامة للدولة وعالجه في االقتصاد الوضعيدردوري حلسني،   1
 .000ص

 .008، 002نفس املرجع، ص ص  2
 .422سامل عبد احلسني سامل، مرجع سابق، ص  3
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 تطبيق ما يسمى سياسة اسرتداد تكلفة اخلدمة عن طريق زيادة رسوم اخلدمات العامة. 
 ا مما يسمح بزيادة اإليرادات السياديةلهإعادة النظر يف األنظمة الضريبية وتفعي. 
  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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الموازنة العامة: عبالرا ورالمح  
 

 113 

 للمناقشة والفهمأسئلة 
  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
 املقصود بدورة املوازنة مبينا مراحلها ما. 
 ألفضل للقيام بتحضري املوازنة العامةملاذا تعد السلطة التنفيذية ا. 
 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. 
 زنة األداء ومتطلباهتاوضح مفهوم موا. 
 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. 
  املوازين وفق حمور ترشيد االنفاقتتبناها احلكومة بغرض معاجلة العجز وضح اإلجراءات اليت ميكن أن. 
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