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مقدمة

تؤدي المالية العامة دو ار ىاما في حياة الدولة المعاصرة ،فيي الم آرة العاكسة لحالة االقتصاد

والظروؼ السياسية بكؿ دولة خالؿ فترة زمنية معينة ،فالنفقات العامة واإليرادات العامة باعتبارىما إحدى
موضوعات المالية العامة ليما دو ار مؤث ار في الكشؼ عف الظروؼ السياسية واالقتصادية لكؿ بمد ،كما

أنيا تتأثر بالظروؼ السياسية لمدولة إذا ما تعرضت لحالة مف عدـ االستقرار والفوضى وعدـ األمف
فتضطر في ىذه الحالة أف تزيد مف اإلنفاؽ في التعويضات وتقديـ اإلعانات االجتماعية وفي الوقت نفسو
تحاوؿ الدولة أف تزيد مف حصيمة اإليرادات لتعويض ىذه الخسائر السابقة والقدرة عمى اإلنفاؽ.
ومف ىنا نجد اف المالية العامة بموضوعاتيا تحتؿ أىمية كبيرة مف الناحية االقتصادية والسياسية

ولذلؾ فاف العمـ الذي يدرس النفقات واإليرادات العامة والموازنة العامة ىو عمـ المالية العامة.

واذا كانت المالية العامة تؤثر عمى النظاـ االقتصادي بالدولة ،فال شؾ أف ىذا النظاـ االقتصادي
يؤثر أيضا عمى النظاـ المالي بالدولة ،فكالىما في حاجة لألخر ويؤثراف ويتأثراف يبعضيما البعض فإذا
كاف النظاـ االقتصادي الرأسمالي منذ نشأتو افترض عدـ تدخؿ الدولة عمى اإلطالؽ في الحياة
االقتصادية ،وبناءا عمى ذلؾ انحسر دور المالية العامة ولـ تكف لمنفقات أو الضرائب أو الموازنة العامة

أي أىمية اقتصادية ،لكف ىذه النظرة الضيقة لدور الدولة االقتصادي بدأت تنحسر بحموؿ األزمة
االقتصادية عاـ  ،1929وبدأت دور الدولة يتطور بسرعة في الحياة االقتصادية بعد ىذا التاريخ ،رغبة

منيا في إيجاد نوع مف االستقرار االقتصادي فزاد معو أىمية دراسة النفقات واإليرادات العامة.
والدولة مثؿ الشخص الطبيعي الذي يحقؽ مف اجؿ إشباع حاجاتو الخاصة ،إيرادات معنية سواء

كانت ناتجة عف عممو أو ما يممكو مف ثروة ،ويقرر عمى أساسيا وعمى حجميا مقدار ما ينفقو إلشباع
حاجاتو الخاصة ،فالدولة تقوـ باإلنفاؽ لموفاء بالتزاماتيا المتعددة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتي

تتمثؿ في إشباع الحاجات العامة ،وذلؾ بما تممكو مف سيادة وسيطرة فتتحدد بذلؾ مصادر اإليرادات

العامة وحجميا ومنيا الضرائب والرسوـ والقروض اإلجبارية.

تيدؼ ىذه المطبوعة إلى التعريؼ بطبيعة وجوىر المالية العامة وبالتحديد اإللماـ بكؿ جوانب

الموازنة العامة لمدولة ،حيث تحتوي ىذه المطبوعة عمى أربعة محاور كما يمي:
المحور األوؿ :طبيعة المالية العامة
المحور الثاني :النفقات العامة لمدولة
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المحور ثالث :اإليرادات العامة لمدولة
المحور الرابع :الموازنة العامة لمدولة

وفي نياية ىذه المطبوعة عرض لقائمة المراجع العربية واألجنبية التي تـ اعتمادىا في إعدادىا
وتييئتيا ،متمنيف بذلؾ لمطمبة التوفيؽ والنجاح.
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المحور األول :طبيعة المالية العامة

تعتبر المالية العامة ىي حمقة الوصؿ بيف االقتصاد والسياسة ،وليذا يعتبر عمـ المالية العامة
جزءا مف عمـ االقتصاد ويسمى عمـ االقتصاد السياسي ،وكما ىو معروؼ فاف عمـ االقتصاد يدرس كيفية
توزيع الموارد االقتصادية المتاحة بيف االستخدامات المختمفة مف اجؿ إشباع الحاجات اإلنسانية ،سواء
كانت لمفرد أو المجتمع ،وىذا يمكف أف يتـ مف خالؿ قطاعيف وىما القطاع الخاص والقطاع العاـ وعمى
ىذا األساس يتـ تقسيـ ىذا المحور إلى:
أوال :األسس العامة لمنشاط المالي في الدولة
ثانيا :مفيوـ المالية العامة
ثالثا :المالية العامة في الفكر االقتصادي
رابعا :عالقة المالية العامة بالعموـ األخرى.
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أوال :األسس العامة لمنشاط المالي لمدولة

يعد اإللماـ بمفيوـ الحاجات العامة مدخال أساسيا لبياف نظاـ النشاط المالي تمييدا لتحديد الكيفية
التي يتـ بيا إشباع ىذه الحاجات وضرورة منيجية لمتمييز بيف المالية العامة والمالية الخاصة ويرتكز ىذا
التمييز عمى التفرقة بيف ما يدخؿ في نطاؽ الحاجات العامة ،فينصب عميو اىتماـ الباحثيف في عمـ
المالية العامة ،وما يعد بمنزلة الحاجات الخاصة التي ييتـ بيا عمـ االقتصاد وعندما تحدد ماىية
الحاجات العامة يتعيف عمى الدولة أف تقوـ بإشباعيا مف خالؿ قياميا بخدمات تدعى خدمات عامة.
.1مفيوم الحاجات العامة:
يوجد عدة تعاريؼ يمكف إعطاؤىا لمحاجات العامة منيا:
الحاجات العامة ىي "حاجات تيـ المجتمع كمو ،وباعتبار الحكومة ممثمة عف المجتمع ،تكوف
المسؤولة عف إشباع الحاجات العامة ومثاؿ ذلؾ األمف الخارجي والداخمي ،الصحة العامة ،نشر التعميـ
إنشاء الطرؽ الكبرى  ،المواصالت ،استغالؿ الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المعطمة وأخي ار إقامة
التوازف االقتصادي واالجتماعي"(.)1
كما تعرؼ عمى أنيا  :ىي تمؾ الحاجات التي تقوـ الييئات العامة بإنشائيا سواء تعمؽ األمر
بتمؾ التي ال يمكف اف يقوـ بأدائيا وقضائيا غير الييئات العامة ،أو تمؾ التي يمكف ترؾ أمر إشباعيا
إلى األفراد ،غير أف الييئات العامة تتدخؿ إلشباعيا وذلؾ لسبب أو آلخر ،والحاجات العامة بيذا
المعنى ،تختمؼ مف دولة إلى أخرى ،وفي آف واحد قد تختمؼ في الدولة الواحدة مف عصر إلى آخر بناء
عمى اختالؼ فمسفتيا وسياستيا االقتصادية واالجتماعية..
كما تعرؼ عمى أنيا " :حاجات ال يستطيع الفرد أف يدفع ثمنيا ليحصؿ عمييا ،وىي حاجات تيـ
المواطنيف وتوجد في كؿ مجتمع يخضع لسمطة عامة منظمة ،وال يمكف لكؿ فرد أف يقوـ بإشباع حاجاتو

 - 1محمود حسيف الوادي ،زكريا احمد عزاـ ،مبادئ المالية العامة ،دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع ،األردف2007 ،
ص ص .16-15
9

د /رشام كهينة

المالية العامة

منيا استقالال عف اآلخريف مف أمثمتيا ،الدفاع ،األمف ،العدالة ،والدولة ىي التي تقوـ بإشباعيا بسبب عدـ
قابميتيا لمتجزئة"(.)1
مف التعاريؼ السابقة نستنتج أف الحاجات العامة ىي مجموعة الحاجات التي يتطمب مف الدولة
إشباعيا وتمثؿ محور النشاط المالي واالقتصادي لمدولة ويتمثؿ ىذا النشاط في قياـ الدولة بالنفقات
العامة ،ويستدعي ذلؾ حصوؿ الدولة عمى إيرادات عامة بالقدر الكافي لتغطية ىذه النفقات.
ومف التعاريؼ السابقة فاف خصائص الحاجات العامة تتمثؿ فيما يمي:
 عدـ قابميتيا لالنقساـ والتجزئة ،فيذه الخدمات ال يمكف تجزئة كؿ مف الطمب والعرض عميياوبالتالي فيي غير قابمة لمبيع ،وال يمكف ترؾ إشباعيا لمقطاع الخاص ،كما انو يصعب استبعاد
احد أفراد المجتمع مف االستفادة منيا سواء ساىـ في تمويميا أـ لـ يساىـ.
 إف استيالؾ فرد معيف منيا ال يؤثر أو ينقص مف استيالؾ اآلخريف ليا. ال يمكف المطالبة بثمف الخدمة مف أفراد المجتمع لعدـ معرفة مقدار انتفاع كؿ واحد منيـ..2الفرق بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة :يتـ التمييز بينيا عمى بما يمي:
أ.معايير التفرقة بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة :توجد عدة معايير لمتمييز بيف الحاجات العامة
والحاجات الخاصة ومف أىميا ما يمي:
المعيار األول :معيار من يقوم باإلشباع :أي معيار المقابمة وانتيى مؤيدو ىذا المعيار باف الحاجات
العامة ىي الحاجات التي تقوـ السمطة العامة بإشباعيا عف طريؽ اإلنفاؽ العاـ( ،)2ىذا المعيار تميز
بالبساطة الواقعية باستناده مف يقوـ باإلشباع ،أال انو لـ يتطرؽ إلى طبيعة ىذه الحاجات ،ولـ يضع
معيار محددا يمكف الرجوع إليو في التفرقة قبؿ اإلنفاؽ عمى الحاجات الخاصة والحاجات العامة.

 - 1عمي كاظـ ىالؿ ،الحاجات ،كمية القانوف ،جامعة ذي قار ،العراؽ متوفر عمى الموقع www.law.utq.edu.iq
بتاريخ االطالع .2018/07/13
 - 2محمود حسيف الوادي ،زكريء احمد عزاـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .16
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المعيار الثاني :معيار من يحس بالحاجة :الحاجات العامة وفقا ليذا المعيار ىي تمؾ الحاجات التي تقوـ
السمطة العامة بإشباعيا عف طريؽ اإلنفاؽ العاـ ،وتكممة ليذا االتجاه مف الفقو فقد استند بعضيـ عمى
تحديد الشخص الذي يحس بالحاجة ،فالحاجة تكوف خاصة إذا كاف يحس بيا احد األفراد ،وتكوف عامة
إذا كانت الجماعة ىي التي تشعر بيا ،وىذا يعني أف الحاجة الخاصة ىي الحاجة الفردية بينما الحاجة
العامة ىي الحاجة الجماعية( ،)1ولكف يعاب عمى ىذا المعيار أف الحاجات الجماعية تتـ مف خالؿ أفراد
الجماعة ،باإلضافة إلى أف الحاجات التي تحس بيا الجماعة قد ال تقوـ الدولة بإشباعيا بؿ تترؾ لمقطاع
الخاص ،وىو ما يجعؿ ىذا المعيار غير كافي لتحديد الحاجات العامة وخاصة في العصر الحديث.
المعيار الثالث :المعيار االقتصادي :وىو ما ينصرؼ إلى تحقيؽ اكبر منفعة بأقؿ نفقة ممكنة ،فالفرد
يسترشد بيذا المعيار فيو ال يقدـ عمى إشباع حاجة إذا كاف إشباعيا يتطمب نفقة اكبر مما يعطيو لو مف
نفقة ،أما إشباع الحاجات العامة فال يخضع في رأي ىذا الفريؽ ليذا المعيار وعمى الدولة أف تقوـ بإشباع
ىذه الحاجات بصرؼ النظر عف الموازنة بيف النفقات والمنفعة التي تعود عمييا ،ولكف عمى الدولة أف
توازف بيف النفقة العامة والمنفعة الجماعية التي تعود عمى الجماعة ككؿ ،مع إعطاء المنفعة الجماعية
مضمونا يتفؽ مع طبيعة دور الدولة ،فالمنفعة الجماعية التي تيدؼ النفقة العامة إلى تحقيقيا تتكوف مف
مجموعة عناصر اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة ،وبالتالي نستنتج أف الحاجات العامة تخضع شأف
إشباع الحاجات الخاصة لمموازنة بيف النفقات والمنفعة مع إعطاء ىذه األخيرة مضمونا أوسع بالحاجات
العامة مف الحاجات الخاصة.
المعيار الرابع :المعيار التاريخي :الحاجات العامة التي يدخؿ إشباعيا في نطاؽ دور الدولة التقميدي مثؿ
الدفاع ،األمف ،العدالة والمرافؽ العامة التقميدية األخرى  ،وواضح مف خالؿ ىذا المعيار انو ال يواجو إال
مرحمة الدولة الحارسة ،أي مرحمة المذىب الفردي ،ويقتصر عف مواجية مرحمة الدولة المتدخمة وىي التي
شيدت ازدياد الحاجات العامة في العصر الحديث.

 - 1محمد جماؿ ذنيبات ،المالية العامة والتشريع المالي ،الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ،االردف،
 ،2003ص ص.13-12
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ب.أىمية التفرقة بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة(:)1إف مسالة تحديد طبيعة الحاجات العامة
والحاجات الخاصة يشوبيا صعوبة ،بسبب وجود حدود دقيقة بيف النوعيف مف الحاجات ،واذا استثنينا
بعض الحاجات الجماعية التي تتميز بأىمية خاصة نالحظ انو ال يمكف أف يقوـ بتقديميا إال ىيئات عامة
وىي مطالبة ال تتمتع بميزات خاصة بيا  ،تجعؿ مسالة إشباع بعضيا قاص ار عمى الييئات العامة واشباع
البعض األخر متروكا لمقطاع الخاص ،ولذلؾ فميس ىناؾ فروؽ موضوعية ذاتية وال حدود ثابتة بيف
الحاجات العامة والحاجات الخاصة في جميع األحواؿ ،غير أف ذلؾ يختمؼ بيف دولة إلى أخرى ومف فترة
زمنية معينة إلى أخرى ،فما يعد حاجة عامة في دولة معينة وتقوـ الييئات العامة بإشباعيا قد تصبح ىذه
المسألة متروكة إلى القطاع الخاص في دولة أخرى.
كما انو وفي الدولة الواحدة ما قد يكوف اليوـ حاجة عامة ،قد ال يكوف كذلؾ في فترة زمنية
ماضية ،واذا انتفى وجود ىذه الفوارؽ الموضوعية بيف ىذه األنواع مف الحاجات فال يكوف مف المستطاع
تحديد الحاجة العامة اعتمادا عمى عناصر موضوعية  ،وعندئذ سوؼ لف يكوف أمامنا سوى عنصر
المجوء إلى طبيعة الييئة التي تقوـ بقضاء الحاجة لذلؾ يطمؽ المختصوف بعمـ المالية العامة عمييا اسـ
الحاجات العامة التي تتولى إشباعيا ىيئات عامة بغض النظر عف تمؾ الحاجات.
.3نطاق الحاجات العامة :أدت االتجاىات المذىبية التي طرأت عمى الدور االقتصادي الذي مارستو
الدولة ،إلى تبايف القيود المفروضة عمى حريتيا في تحديد الحاجات العامة ،وىذا يعني تحرؾ الحد الواسع
والعميؽ لنشاطيا المالي بالتبعية لمجاؿ قياميا بيذه الحاجات ورعايتيا ،وبالتالي فقد تطورت الحاجات في

ظؿ وظيفة الدولة وفؽ المراحؿ التالية:

أ.الدولة الحارسة :اتسمت ىذه المرحمة بانحسار دور الدولة االقتصادية ،بعد إرساء أسس التحوؿ
االقتصادي والصناعي في بداية التطور الرأسمالي  ،وأفضؿ تعبير لوظيفة الدولة ما قالو ادـ سميث عف
طبيعة ثروة األمـ وأساسيا المنشور في عاـ  ،1776حيث حدد وظيفة الدولة بالقياـ بميمة الدفاع
الخارجي وتولي مسؤولية األمف الداخمي مف خالؿ ما تقوـ بو أجيزة الشرطة والقضاء واألشغاؿ العامة
وتتمثؿ ىذه األعماؿ بتسييؿ التجارة ونشر التعميـ والمحافظة عمى الصحة العامة وىي وظائؼ تدخؿ في

صمب وظائؼ الدولة في تمؾ المرحمة ،وىو ما يعرؼ بالعصر الحديث باإلنفاؽ عمى األغراض

 - 1نفس المرجع ،ص ص.15-14
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االجتماعية واالقتصادية عمى الرغـ انو محدود جدا في ذلؾ الوقت مقارنة بالواجبات األخرى المنوطة
بالدولة.
ب.الدولة المتدخمة :رافؽ ىذه المرحمة تطور طريقة اإلنتاج الرأسمالية ،وتغمغمت في أجزاء كثيرة مف
االقتصاد العالمي ،واشتدت حدة األزمات التي تعاقبت عمى النظاـ في الدولة الرأسمالية أخرىا األزمة

االقتصادية ،1929حيث بدأت الدولة بمزاولتيا الوظائؼ االقتصادية الجديدة مما اثر في زيادة أىمية
النشاط المالي لمدولة واتساع نطاقو ،كما ظير التحميؿ االنجميزي الذي يتناوؿ تحميؿ مستوى العمالة في

االقتصاد القومي مرتبطا بيذا التوسع ،أحرز تأكيدا متزايدا لمدور التدخمي لمدولة في إطار ما يعرؼ
بالمالية الوظيفية.

جـ.الدولة المنتجة :تتميز اقتصاديات بعض الدوؿ بحرية أوسع في تحديد الحاجات العامة إذ أنيا تييمف
عمى الجزء األكبر مف وسائؿ اإلنتاج ،ويخضع لمذىب اقتصادي معيف يرمي أف توجو الموارد االقتصادية
مف خاللو لصالح المجتمع ككؿ ،وعندئذ تحتؿ الحاجات الجماعية سمـ األولويات عمى الحاجات الفردية

كما أف الدولة تتمتع في ظؿ ىذا النظاـ بسيطرة واسعة عمى طرائؽ إشباع الحاجات العامة ،إال أف
توسعيا في إشباع ىذه الحاجات البد أف تمتزـ فيو بحدود معينة ينبغي مراعاتيا مف اجؿ أف يؤثر النشاط

المالي الذي تمارسو في تحقيؽ النفع العاـ ،وتكمف ىذه الحدود في أساسيف جوىريف ىما:

األول :يتمثؿ في مراعاة الحد األدنى الالزـ لمعيشة المواطنيف ،حيث يعبر ىذا الحد عف الحاجات المادية
والنفسية لمسكاف ،ومدى استعدادىـ لتحمؿ التضحية واف المساس بو يقود إلى تدىور اإلنتاج وانخفاض
اإلنتاجية.
الثاني :السعي إلى تحقيؽ التوازف بيف التدفؽ النقدي والتدفؽ العيني لمسمع.

مما تقدـ نستنتج أف ىذه الحاجات ىي الحاجات الجماعية التي ال تعني فردا معينا بذاتو ،وانما
تعني الجماعة بأسرىا إذ ينتج عف إشباعيا بواسطة الدولة منفعة عامة تقدرىا السمطات الحاكمة لحساب

المجموع ،وعمى الرغـ مف أف ثمة اتجاىات عامة نحو زيادة ىذه الحاجات إال أف الدولة ال تتمتع بحرية
مطمقة في تحديدىا بؿ يتعيف عمييا مراعاة المقدرات والموارد االقتصادية المتاحة فييا.
كذلؾ فاف نطاؽ النفقات واإليرادات العامة يتوقؼ عمى دور الدولة االقتصادي وىو يختمؼ مف

دولة إلى أخرى بؿ داخؿ البمد الواحد مف وقت إلى أخر ،استنادا لممذىب الذي تعتمده الدوؿ اجتماعيا
واقتصاديا بؿ لدرجة نمو اقتصادىا.
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تقوـ الخدمات العامة بشقييا (القابؿ لمتجزئة وغير القابؿ لمجزئة) بإشباع الحاجات العامة مع

مراعاة اإلشباع النسبي بيف نطاؽ كؿ مف الحاجات العامة واإلنتاج العاـ مف قبؿ الدولة ومف خالؿ
نشاطيا المالي ،وبذات المعنى أف المالية العامة تييمف عمى جزء مف االقتصاد العاـ بيدؼ إشباع
الحاجات العامة ويشمؿ نشاط الدولة المالي ،ويخضع بالتالي لق ارراتيا وتقديراتيا في ضوء صفاتو الخاصة

التي تتضح في أىداؼ ومظاىر تنظيمية ،وىيكمت وضوابطو ومبادئو ،وبالتالي ستشمؿ دراستنا عمى احد
فروع االقتصاد أال وىو االقتصاد المالي أو اقتصاد المالية العامة بكؿ ما يحويو ىذا العمـ مف أنشطة

مالي ة حتى انو يتضمف السياسات المالية التي تعتبر جزء مف السياسة االقتصادية العامة ألي نشاط
اقتصادي واجتماعي.
.1تعريف المالية العامة :سيتـ أوال توضيح مصطمح المالية العامة في كممتيف إحداىما:
المالية :وتعني الذمة المالية ،أي الممتمكات والديوف والتي تعني الجانب الدائف ،ويتمثؿ في المداخيؿ
واإليرادات والجانب المديف ويتمثؿ في االلتزامات والديوف(.)1

العامة :فتعني بأنيا تخص مالية السمطات العامة ،أي األشخاص المعنوية العامة القائمة والموجودة
بالدولة ،ولذا تجمع ىذه المعاني كممة ميزانية الدولة بما تحويو مف نفقات واي اردات .
وتعرؼ المالية العامة بعدة تعاريؼ نظ ار لتطور الفكر المالي واالقتصادي ،وعدد وظائؼ الدولة

وعموما نجد ىذه التعاريؼ تأخذ منيجيف ىما:

المفيوم التقميدي :وفؽ ىذا المنيج فالمالية العامة ىي العمـ الذي يتناوؿ بالبحث نفقات الدولة وايراداتيا،

أو بمعنى أخر ىو ذلؾ العمـ المتعمؽ باإليرادات المالية لمدولة ونفقاتيا والموازنة بينيما(.)2

أما بالنسبة لممفيوم الحديث :فالمالية العامة ىو ذلؾ العمـ الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدـ
الوسائؿ واألساليب المالية بشقييا االيرادي واالنفاقي لتحقيؽ أىداؼ المجتمع بمختمؼ اتجاىاتيا
االقتصادية واالجتماعية والمالية ،بمعنى ىو ذلؾ العمـ الذي يدرس اإليرادات العامة والنفقات العامة

 - 1محمد الصغير بعمي ،يسرى ابو العالء ،المالية العامة ،دار العموـ لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2003 ،ص.08
 - 2عاطؼ صدقي ،مبادئ المالية العامة ،دار النيضة العربية ،ص .17
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والموازنة العامة وتوجيييا واستخداميا في تحقيؽ األىداؼ المنبثقة عف الفمسفة االقتصادية واالجتماعية

والسياسية التي تبناىا الدولة(.)1

والمالية العامة ىي العمـ الذي يبحث في اإلرادات المالية العامة ،واستخداميا في تحقيؽ األىداؼ
االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمدولة.
ولعؿ معظـ ىذه التعاريؼ تنصب عمى الموارد المالية العامة لمدولة ،والالزمة لتغطية نفقاتيا

المالية العامة ،وخاصة مرافقيا األساسية األمنية ،الصحية ،التعميمية ،اإلنشائية ،الطاقة ،الكيرباء
والمواصالت...الخ(.)2

وكذلؾ تنصب عمى استخداـ موارد الدولة ،ونفقاتيا في تحقيؽ األىداؼ التنموية لمدولة :السياسية
المالية ،االقتصادية ،االجتماعية بقصد تحقيؽ التوازف االقتصادي واالجتماعي ،داخؿ االقتصاد القومي.
وىنالؾ مف نظر الى المالية العامة مف منظور واسع عمى أنيا":ىو ذلؾ العمـ الذي يدرس تكييؼ

مستويات اإلنفاؽ العاـ واإليرادات العامة– استخداـ األدوات المالية – في توجيو الحياة االقتصادية في
تحقيؽ األىداؼ االقتصادية وغير االقتصادية لمدولة في التأثير عمى نشاط األفراد والجماعات لتحقيؽ ىذه

األىداؼ"(.)3

وبالتالي ارتبط مفيوـ ومضموف عمـ المالية العامة في تطوره ارتباطا وثيقا بتطور دور الدولة في
النشاط االقتصادي ،وبعد أف كاف عمـ المالية العامة في المفيوـ التقميدي مقتص ار عمى البعد المالي
الحسابي فقط ،أصبح ىذا المفيوـ في العصر الحديث لو أبعاد متعددة بعضيا اقتصادية وأخرى اجتماعية
ومالية.
وانطالقا مف ىنا فالمالية العامة ىي المرآة العاكسة لحالة االقتصاد وظروفو ،ولمحالة السياسية

وظروفيا في دولة مف الدوؿ في فترة زمنية معينة ىذا مف جية.

ومف جية أخرى إذا كانت المشكمة االقتصادية تعرؼ بأنيا عدـ كفاية الموارد المالية المتاحة
الالزمة إلشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة ،فإف المالية العامة كعمـ االقتصاد إنما تبحث في كيفية توفير
ىذه الموارد المالية ،وانفاقيا ،ولكف بشكؿ سوي ،ومتوازف ،لحؿ المشكمة االقتصادية.

 - 1خالد شحادة خطيب ،احمد زىير شامية ،أسس المالية العامة ،دار وائؿ لمنشر ،2005 ،ص .15
 - 2عبد المطيؼ خبابة ،أساسيات في اقتصاد المالية العامة ،مؤسسة شباب الجامعة ،20009 ،ص .14
 - 3أبو منصؼ ،مدخؿ لمتنظيـ االداري والمالية العامة ،دار المحمدية العامة ،الجزائر ،2004 ،ص.81
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مف خالؿ ما سبؽ فالمالية العاـ ذات طابع مالي ،اقتصادي ،اجتماعي تؤصؿ الدور الحكومي
في كيفية توفير الموارد المالية لحؿ المشكمة االقتصادية ،وذلؾ مف خالؿ النقاط التالية:
 -االىتماـ باإليرادات العامة والنفقات العامة؛

 البحث عف الوسائؿ الضرورية لتحقيؽ األىداؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ تحديد أوجو اإلنفاؽ العاـ وتقدير اإليرادات الالزمة لتغطية ذلؾ اإلنفاؽ . .2موضوع عمم المالية العامة :يوجد في كؿ مجتمع يخضع لسمطة عامة منتظمة حاجات تيـ مجموع
المواطنيف وال يمكف لكؿ فرد أف يقوـ بإشباع حاجاتو منيا استقالال ،وتسمى ىذه الحاجات 'الحاجات

الجماعية" وأمثمتيا التقميدية الدفاع واألمف والعدالة.

فالفرد بمفرده ال يقوى عمى أف يحقؽ لنفسو األمف الخارجي ،إذ أف ىذا األمف ال يمكف أف يتحقؽ

إال ككؿ ال يتج أز لكونو يعود بالنفع عمى المواطنيف كافة ،وال يمكف أف يحرـ أي منيـ مف اإلفادة بيذا

األمف ،وليذا يجب أف تقوـ بو وتسير عميو الدولة بأجيزتيا المختمفة  ،فالحاجات الجماعية ىي إذف

الحاجات التي تقوـ الدولة بإشباعيا نظ ار لعجز كؿ فرد بسبب عدـ قابميتيا لمتجزئة ،عف القياـ بيا بمفرده.

ىذا وتختمؼ الحاجات الجماعية عف الحاجات الفردية كالزواج والمأكؿ والممبس والمشرب ...الخ
فيذه األخيرة يستطيع الفرد بمفرده أف يستقؿ بإشباع حاجاتو منيا ،طالما يقدر عمى دفع ثمنيا وذلؾ نظ ار
لقابميتيا لمتجزئة ،أما إذا لـ يستطع دفع ثمنيا فانو ال يحصؿ عمييا.

وتوجد طائفة أخرى تقع بيف الحاجات الجماعية غير القابمة لمتجزئة ،والحاجات الفردية القابمة
لمتجزئة يستطيع كؿ فرد أف يشبع حاجاتو منيا بمفرده بصرؼ النظر عف إشباع اآلخريف ليا مف عدمو
أي أنيا قابمة لمتجزئة ولكنيا مع ذلؾ وألىميتيا االجتماعية ،حاجات جديرة باف تضطمع بيا الدولة
وتشبعيا ،ومف أمثمتيا التعميـ ،العالج ،النقؿ والمواصالت ،لكي تقوـ الدولة بإشباع ىذه الحاجات العامة
التي ال تقبؿ االنقساـ والحاجات القابمة لالنقساـ ولكف ليا أىمية اجتماعية قصوى ،فإنيا تضطر إلى

استخداـ بعض األمواؿ واف تحصؿ عمى خدمات بعض األشخاص ،وذلؾ مقابؿ الحصوؿ عمى ىذه
األمواؿ والخدمات يتمثؿ في صورة مبالغ نقدية ،ىذه المبالغ النقدية ىي النفقات العامة.
ولكي تقوـ الدولة بيذه النفقات البد ليا مف التفتيش عف إيرادات عامة تحصؿ عمييا مف مصادر

مختمفة ،واىـ ىذه المصادر ىي الضرائب ،ويوجد أيضا الرسوـ والدوميف العاـ والخاص وغيرىا.
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وتأسيسا عمى أف الدولة تسير عمى نيج منضبط وواضح في القياـ بنفقاتيا وتحصيؿ إيراداتيا
فإنيا تقرر ما ستقوـ بو مف أنشطة ومشروعات في خالؿ فترة زمنية محددة عادة ما تكوف سنة وتقدر
مقدار النفقات الضرورية لتنفيذىا واإليرادات المحتمؿ الحصوؿ عمييا لتغطيتيا  ،وىذا التقدير لمنفقات

واإليرادات عف فترة قادمة عادة ما تكوف سنة ،ىي ما يطمؽ عميو الميزانية العامة أو الموازنات العامة
لمدولة.
.3المقارنة بين المالية العامة والمالية الخاصة
تتضمف المالية العامة دراسة القواعد والعمميات والنشاطات والسياسات ذات الصمة بمالية

السمطات العامة ،أي الدولة وىيئاتيا العامة والمرتبطة بنشاطيا المالي ،والخاصة بإيراداتيا ونفقاتيا

والموازنة بينيما ونتائجيا وتأثيراتيا عمى جوانب حياة المجتمع وأفراده واالقتصاد ككؿ(.)1

أما المالية الخاصة فترتبط باألفراد والمشاريع الفردية والشركات يطمؽ عمييا أيضا باإلدارة المالية

وتعرؼ بأنيا العمـ الذي يبحث في اإليرادات والنفقات المتعمقة بالقطاع الخاص ضمف إطار الميزانية

العمومية بيدؼ تحقيؽ الربح(.)2

عمى ضوء ىذه المفاىيـ يمكننا أف نحدد أوجو الشبو واالختالؼ بيف المالية العامة والمالية
الخاصة في النقاط التالية:
أ .أوجو التشابو بين المالية العامة والمالية الخاصة :مف أىميا ما يمي:
 -ىدؼ كؿ مف المالية العامة والخاصة ىو تحقيؽ احتياجات بشرية؛

 -إف كؿ منيما يقوـ بتسجيؿ معامالتو وعممياتو ،ومسؾ سجالت ،واتباع طرؽ واجراءات محاسبية

ورقابية لضماف توثيقيا ،والتأكد مف دقتيا وحماية ليا مف سوء التصرؼ ،سواء اتصؿ األمر

باألمواؿ العامة أو باألمواؿ الخاصة ،وبالذات التي تعود لجيات خاصة منظمة؛

 إف كؿ مف المالية العامة والمالية الخاصة تقوـ أساسا باالستناد إلى مبدأ العقالنية أو الرشداالقتصادي أي كالىما ييدؼ إلى تحقيؽ أقصى نفع أو مصمحة ممكنة بأقؿ قدر مف التكاليؼ؛

 تتحقؽ مف خالليما إيرادات ونفقات وأنيما يحاوالف قدر األماكف تحقيؽ التوازف بيف اإليراداتوالتكاليؼ؛

 - 1فميح حسف خمؼ ،المالية العامة ،عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،األردف  ،2008ص .17
 - 2طارؽ الحاج ،المالية العامة ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف ،2012 ،ص ص .19-18
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 عندما تكوف النفقات اكبر مف اإليرادات في كؿ مف المالية العامة والمالية الخاصة  ،يتـ المجوءمنيما إلى االقتراض لسد الفجوة التي تمثميا الزيادة في نفقات أي منيما عمى إيراداتو؛

 كالىما يواجياف المشكمة االقتصادية ،والتي تفرض االختيار االقتصادي بيف إشباع وتمبيةالحاجات التي ىي في الغالب غير محدودة ،والموارد التي ىي عادة محدودة.

ب .أوجو االختالف بين المالية العامة والمالية الخاصة :ىناؾ العديد مف أوجو االختالؼ بيف المالية
العامة والمالية الخاصة ولعؿ أىميا ما يمي(:)1

ب .1.حيث اإلنفاق :تيدؼ المشروعات مف إنفاقيا تحقيؽ ربح باعتبار أف ىذا ىو اليدؼ الرئيسي مف
نشاط األفراد أما الدولة فإنيا تيدؼ مف نشاطيا تحقيؽ الصالح العاـ في المرتبة األولى  ،حتى ولو
تعارض ىذا مع تحقيؽ أقصى ربح ممكف مف ىذا النشاط ،ويترتب عمى اختالؼ اليدؼ مف اإلنفاؽ بيف

النشاط الخاص والدولة أف يختمؼ الحكـ عمى مدى نجاح السياسة المالية لكؿ منيما ،فمعيار نجاح
النشاط الخاص ىو تحقيؽ أقصى ربح ممكف ،بينما معيار نجاح مشروعات الدولة ىو تحقيؽ أقصى

منفعة عامة ممكنة.
ب .2.من حيث اإليراد :تحصؿ المشروعات الخاصة عمى إيراداتيا بطرؽ اختيارية أي باإلنفاؽ عف
طريؽ بيع منتجاتيا لمدولة أو األفراد .أما الدولة فإنيا تحصؿ عمى إيراداتيا بموجب ما تتمتع بو مف
سمطات خاصة ناشئة عف حقيا في السيادة وباعتبارىا سمطة سياسية ففي بعض األحياف تمجأ إلى عنصر

الجبر كما ىو الحاؿ بالنسبة لمضرائب أو القروض اإلجبارية  ،كما تستخدـ الوسائؿ العادية لمحصوؿ
عمى اإليرادات ويظير ذلؾ بالنسبة لمشروعات الدولة الزراعية والتجارية والصناعية .

ب .3.من حيث الموازنة :يوجد فرؽ مف حيث كيفية الوصوؿ إلى موازنة النفقات مع االيرادات لدى
الدولة مف جية وولدى المشروعات الخاصة مف جية أخرى.
فبينما

تقوـ الدولة بتقدير نفقاتيا أوال الالزمة لتسيير المرافؽ العامة وتحقيؽ أىدافيا السياسية

واالقتصادية واالجتماعية ثـ في مرحمة ثانية تقوـ بتقرير األوجو التي تحصؿ منيا عمى إيرادات كافية

لمواجية ىده النفقات ،تقوـ المشروعات الخاصة بتقدير حجـ إيراداتيا أوال مف دخوؿ وأرباح ثـ تحدد
أوجو إنفاؽ تمؾ اإليرادات في مرحمة ثانية.

 - 1سوزي عدلي ناشد ،المالية العامة :النفقات العامة ،االيرادات العامة ،الميزانية العامة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف
 ،2003ص ص 19-18
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.4مظاىر المالية العامة:
تستند المالية وفقا لممفيوـ الذي حددناه لغاياتيا عمى مظيريف ىما(:)1

أ.المظير القانوني :تستند المالية العامة عمى الممكية الجماعية لوسائؿ اإلنتاج ،جزئية كانت أو كمية كما
أف تنظيماتيا تختمؼ في درجة خضوعيا لمدولة ،كما تختمؼ شكؿ إدارتيا وفقا لطبيعة أىدافيا آو لظروؼ
نشأتيا مف استغالؿ المباشر إلى استغالؿ مالي وامتياز يمنح حقيا الى شركات خاصة آو استغالؿ

مختمط ،إال أف القاسـ المشترؾ في جميع ىذه التنظيمات ىو خضوعيا لسمطة الدولة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة  .ويتجمى ذلؾ مف خالؿ تحديد ىدفيا بواسطة الدولة وفقا لما يتطمبو أمر إشباع الحاجات

العامة حتى ولو تمتع بعضيا باالستقالؿ المالي واإلداري.

ب.المظير التنظيمي  :تتوقؼ الضوابط التي تخضع ليا المالية العامة ،عمى طبيعة الشكؿ القانوني التي
تحكميا .فعندما يتعمؽ األمر بالمرافؽ العامة وىي تؤدي خدمات عامة فإنيا تعتبر جزءا ال يتج أز مف
اإلدارة العامة  ،فالمرافؽ العامة تظير بصفتيا سمطات عامة ،ومف ثـ تسري عمييا أحكاـ القانوف العاـ أما

إذا كنا أماـ مجموعة مف الوحدات االقتصادية التي تعتبر بمثابة مراكز إلنتاج السمع والخدمات المادية
وايجاد المشروعات العامة فإنيا تخضع في تنظيميا وتسييرىا إلى ما تقرره القوانيف االقتصادية التي تنظـ

عمميات اإلنتاج والتوزيع وفقا لألسس وقواعد ينظميا عمـ االقتصاد ،وبصفة عامة يقتضي األمر توجيو
ىذه العممية في إطار ما يفرضو عمـ اإلدارة العامة مف ضوابط وحينما يتعمؽ األمر بالمالية العامة

بمفيوميا اإلنتاجي تخضع لقوانيف االقتصاد  ،فعمى الدولة أف تمتزـ بما ىو سائد في عمـ اإلدارة

االقتصادية مف أصوؿ وقواعد تقرر في ىذا الشأف.
ثالثا :المالية العامة في الفكر االقتصادي

تبرز أىمية الفكر االقتصادي في كونو المعبر عف طبيعة النظـ االقتصادية ،ومف ثـ أىميتو في

تحديد الدور الذي تؤديو المالية العامة ،ومف خالؿ النشاط المالي لمدولة في االقتصاد  ،حيث يختمؼ دور

المالية العامة حسب الفكر االقتصادي الذي يحدد ليا دورىا مف خالؿ تحديده لطبيعة النظاـ االقتصادي
الذي يعبر عنو الفكر االقتصادي المعيف ،ولذلؾ سيتـ تناوؿ المالية العامة في الفكر االقتصادي كما يمي:

 - 1محمد جماؿ ذنيبات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.23
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.1المالية العامة في الفكر االقتصادي التقميدي (الكالسيكي) :يرتبط المفيوـ التقميدي لممالية العامة
بالفكر التقميدي ،والذي يعبر عف طبيعة النظاـ الرأسمالي بصيغتو األصمية األولى حيث يتضمف عدد مف

األسس مف أىميا(:)1

 الممكية الخاصة لكافة وسائؿ اإلنتاج والنشاطات االقتصادية؛ -حرية ممارسة النشاطات االقتصادية ،بدوف أية قيود أو عوائؽ تحد مف ىذه الحرية في القياـ

باإلنتاج والتوزيع والتبادؿ واالستيالؾ وممارسة العمؿ وحرية التجارة بما في ذلؾ التجارة

الخارجية؛

 إف آلية السوؽ الحرة والتمقائية والتي تتمثؿ في سوؽ المنافسة التامة ىي التي تحدد النشاطاتاالقتصادية مف خالؿ تفاعؿ قوى العرض وقوى الطمب بالشكؿ الذي تحدد عف طريؽ السعر

الذي يعتبر المؤشر لمقياـ بيذه النشاطات االقتصادية؛

 المرونة التامة لكؿ مف األسعار واألجور والفائدة ،بالشكؿ الذي يحقؽ التفاعؿ الحر والتمقائي بيفالعرض والطمب في كؿ مف سوؽ السمع والخدمات مف خالؿ مرونة األسعار ،وفي سوؽ العمؿ

مف خالؿ مرونة األجور ،وفي السوؽ النقدية والمالية مف خالؿ مرونة سعر الفائدة؛

 التوافؽ بيف تحقيؽ المصمحة الخاصة والمصمحة االجتماعية ،مف خالؿ تحقيؽ المصمحةالخاصة ،الف سعي األفراد لتحقيؽ اكبر قدر مف مصمحتيـ الخاصة يتحقؽ اكبر قدر مف
مصمحة المجتمع ،ألف مصمحة المجتمع ماىي إال مجموع مصالح أفراده التي تحققت بأقصى قدر

ممكف.

وعمى ىذا األساس نشأت فكرة الدولة الحارسة التي ال تتدخؿ في اإلنتاج واالستيالؾ ،فيي حارسة

لممصالح العامة األساسية والالزمة لممجتمع ،وىذا اقتضى أال تتدخؿ الحكومة في النشاط االقتصادي
وانعكس ىذا المفيوـ التقميدي لدور الدولة في تحديد نطاؽ عمـ المالية العامة الذي انحصر في دراسة

الوسائؿ التي تحصؿ بيا عمى الموارد المالية الالزمة لتغطية النفقات العامة المحدودة  ،فالدولة تحصؿ

عمى إيراداتيا واألداة الرئيسية ىي الضريبة.

خصائص المالية العامة عند االقتصاديين التقميديين(:)2
 إف النشاط المالي لمحكومة يجب أف يكوف محايداً .وىذا يعني أف الدولة ال تستيدؼ مف وراءتحصيميا لإليرادات العامة واستخداميا لألمواؿ العامة تحقيؽ أية أىداؼ اقتصادية أو اجتماعية.

 - 1فميح حسف خمؽ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .27-26
 - 2محمود حسيف الوادي ،زكريا أحمد عزاـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .22-21
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ومف ثـ ال يكوف لنشاطيا المالي أي تأثير عمى أسعار السمع والخدمات التي يحددىا نظاـ السوؽ
الذي تتوافر فيو شروط المنافسة التامة .فدور الدولة ىنا يقتصر عمى توفير الخدمات العامة

الالزمة لقياـ المجتمع مثؿ الدفاع واألمف ...الخ .وبعض األعماؿ العامة التي ال يترتب عمى

توفيرىا تغيير في األسعار النسبية لمسمع والخدمات ،وبالتالي ال تسبب أض ار اًر لمنشاط

االقتصادي .ومف ثـ فاف نظاـ السوؽ يحقؽ التوازف االقتصادي مف خالؿ التفاعؿ الحر لقوى
العرض والطمب الذي يحقؽ أفضؿ النتائج الممكنة ،أي االستخداـ األمثؿ لمموارد االقتصادية

المتاحة؛

 أف يكوف النشاط المالي لمحكومة بأقؿ تكمفة ممكنة .وىذا يعني أف تكوف األعباء المالية عمىأفراد المجتمع أقؿ ما يمكف ،حيث اعتقد أنصار ىده المدرسة أف الفرد أكفأ مف الدولة في استخداـ

الموارد االقتصادية .ومف أجؿ دلؾ البد أف يترؾ لمفرد أكبر قدر ممكف مف تمؾ الموارد ويكوف
ذلؾ عف طريؽ تخفيض عبء الضريبة عميو إلى الحد األدنى؛

 وجوب توازف الموازنة العامة ،أي أف تتعادؿ اإليرادات العامة مع النفقات العامة ،وبالتالي عارضالتقميديوف وجود فائض أو عجز في الموازنة العامة ،وكانت مبرراتيـ لذلؾ كما يمي:

 الفائض يعني زيادة لعبئ المالي عمى أفراد المجتمع مف خالؿ فرض ضرائب مرتفعة واقتطاع
جزء كبير مف ثروات أفراد القطاع الخاص،

فوجود فائض

في الموازنة تحت سيطرة

الحكومة يدفعيا إلى التبذير في استخداـ تمؾ الموارد المالية ،وانفاقيا في أوجو اقؿ كفاءة

حيث ينظر مؤيدي ىذه المدرسة أف الدولة تستخدـ الموارد االقتصادية لالستخداـ

االستيالكي ،واف الدولة ال تسيـ في العممية اإلنتاجية ،فذلؾ متروؾ لمقطاع الخاص.

 أما فيما يخص وجود عجز في الوازنة العامة ،أي زيادة في النفقات عمى اإليرادات العامة
فسيتـ تغطية ىذا العجز بصورة رئيسية عف طريؽ االقتراض وىذا إىدار لممخدرات القومية
وقد رفض التقميديوف التمويؿ عف طريؽ القروض لألسباب التالية:

 إف الدولة في حالة االقتراض يجب عمييا بعد ذلؾ تسديد قيمة القرض والفوائد المترتبة عميو
وال يكوف ذلؾ أال بغرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب الموجودة .والقرض عند

التقميدييف ىو ضريبة مؤجمة تتحمميا األجياؿ القادمة التي سيقع عمييا عبء سداد القرض
وفوائده ،فالجيؿ الحالي سيعفى نفسو مف الضرائب ويحوليا لمجيؿ القادـ ،ومف ثـ فالقرض

يتعارض مع عدالة توزيع األعباء المالية بيف األفراد.

 اف االعتماد عمى التمويؿ عف طريؽ القرض وليس الضريبة يعد خروجا عمى قاعدة الحياد
المالي ،وخروجا مف الدولة عف وظيفتيا ،ذلؾ أف التجاء الدولة إلى القرض يعني مزاحمتيا
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لألفراد في الحصوؿ عمى رؤوس األمواؿ إذا ١قترضت مف سوؽ الماؿ وما يؤدي إليو ذلؾ
مف ارتفاع أسعار الفائدة وما يعقبو مف ارتفاع في تكاليؼ اإلنتاج وانكماش في اإلنتاج.
كذلؾ عارض التقميديوف االلتجاء إلى اإلصدار النقدي الجديد في تمويؿ العجز ،لما يؤدي إليو

ذلؾ مف قياـ حالة مف حاالت التضخـ ألنو وىو يقوـ بيذا التمويؿ فإنو يدفع إلى السوؽ كمية نقدية
إضافية دوف أف يقابؿ تمؾ الزيادة في الكمية النقدية زيادة مماثمة في المعروض مف السمع والخدمات ومف
ثـ ترتفع األسعار ،أي أف تمؾ الزيادة في الكمية النقدية تنعكس في األسعار بالزيادة وليس في اإلنتاج
بالزيادة.

واذا كاف التقميديوف ليسوا مع العجز في الموازنة فيـ أيضا ليسوا مع تكويف فائض في الموازنة أي
في ترجيح اإليرادات عمى النفقات ألنو يعني عندىـ أف الدولة تحصؿ مف األفراد عمى مبالغ كاف
بإمكانيـ استثمارىا في مجاؿ اإلنتاج لذا فإف مبدأ توازف الموازنة لدييـ ىو المبدأ المثالي الذي يجب العمؿ
عمى تحقيقو بأي ثمف وىو نتيجة منطقية لمبدأ حياد الدولة وماليتيا.
.2المالية العامة في الفكر الحديث (الكنزي)
ارتبط ظيور الفكر االقتصادي الحديث ،وبالذات الفكر الكينزي أي الفكر الذي جاء في النظرية العامة
لكينز بأزمة الكساد ،وبالذات التي تحققت في ثالثينات القرف الماضي ،والتي أثبتت عجز الفكر

الكالسيكي (التقميدي)  ،عف تفسير استمرار ىذا الكساد ،خاصة واف ىذا االستمرار في تحقيؽ حالة
الكساد يتعارض مع االفتراض الكالسيكي بأف حالة الكساد ىذه ىي حالة وقتية تزوؿ بفعؿ آلية السوؽ

حيث أف آلية السوؽ ىذه لـ تقود إلى عالج ىذه الحالة ومف ثـ كاف البد مف تدخؿ الدولة.
()1

أ.اعتبارات ظيور المالية العامة المتداخمة

أ .1.االعتبا ارت المالية :مف المعروؼ أف االقتصاديات الرأسمالية تعرضت في بداية القرف العشريف إلى
حربيف عالميتيف كبيرتيف ،وقد كاف ذلؾ مف أىـ األسباب التي دعت إلى تمويؿ الحرب وىذا يعني تزايدا
التزيد في النفقات
في حجـ النفقات العامة مما استدعى البحث عف مزيد مف الموارد المالية لمواجية ىذا ا

فالدولة أخذت تمجأ إلى العديد مف المصادر مثؿ الضرائب والرسوـ والقروض الداخمية والخارجية
واإلصدار النقدي الجديد .لقد أصبحت نفقات الدفاع تمثؿ في مختمؼ األوقات والبمداف نسبة كبيرة مف
 - 1اقتصاديات المالية العامة وتطورىا  ،ص ص  ،10،09متاح عمى الموقع www.uomustansiriyah.edu.iqu
بتاريخ اطالع .2018/07/19
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النفقات العامة ومف الدخؿ القومي ألف العالـ قد أصبح منشغال إما باالستعداد لمحروب أو بالقياـ بيا أو
بتصفية آثارىا.
أ .2.االعتبارات االجتماعية:أثبت الواقع العممي أف قوانيف المدرسة التقميدية ال تؤدي إلى توزيع عادؿ
لمدخوؿ والثروات ،لذا أصبح مف الضروري تدخؿ الدولة عف طريؽ اتخاذ اإلجراءات المالية المؤدية إلى

إعادة توزيع الدخؿ سعيا لمحد مف تفاوتو وبما يضمف ارتفاع مستوى المعيشة لمطبقات ذات الدخؿ المحدود
وازدادت بذلؾ النفقات االجتماعية.

أ .3.االعتبارات االقتصادية :بعد االنييار الكبير الذي أصاب العالـ الرأسمالي خالؿ الثالثينيات ترسخت
الكثير مف الظواىر االقتصادية التي لـ تكف معروفة قبؿ ذلؾ الوقت ،حيث تدىور اإلنتاج وعجز جياز

األسعار عف تحقيؽ ىدؼ التشغيؿ الكامؿ لمموارد االقتصادية ،كذلؾ انتشار البطالة بشكؿ واسع وبروز

كؿ مظاىر الركود اقتصادي ،إضافة إلى أف اليد الخفية التي كانت تحرؾ االقتصاد باتجاه تحقيؽ التوازف
االقتصادي بيف المتغيرات االقتصادية قد اختفت.
ولذلؾ تـ التركيز في الفكر االقتصادي الكينزي عمى عدة جوانب أساسية ذات صمة بدور المالية العامة

في الفكر ،والتي مف أىميا ما يمي(:)1

 تحوؿ االىتماـ في التحميؿ االقتصادي مف التحميؿ الجزئي الذي كاف يتـ االستناد إليو في الفكراالقتصادي الكالسيكي ،والذي يركز عمى سموؾ الفرد كمستيمؾ ،وكمنتج أي عمى الوحدات

االقتصادية كأجزاء في عمؿ االقتصاد ،إلى التحميؿ االقتصادي الكمي ،أي التحميؿ التجميعي
والذي يـ مف خاللو تجميع وحدات االقتصاد في مجاميع كمية كاإلنتاج والدخؿ واإلنفاؽ القومي
واالستيالؾ واالدخار واالستثمار الكمي ،وبالذات التي تؤثر عمى المجاميع االقتصادية الكمية

كالمستوى العاـ لألسعار ،والتشغيؿ واالستخداـ وىو األمر الذي أفرز معو إمكانية تدخؿ الدولة

لمتأثير في عمؿ االقتصاد بمكوناتو ومتغيراتو الكمية.

 تحوؿ االىتماـ في التحميؿ االقتصادي مف التحميؿ المرتبط بالسياؽ طويؿ اآلجؿ الذي تـ التركيزعميو في الفكر االقتصادي الكالسيكي ،إذ تضمف عدـ االىتماـ بما يحصؿ في األجؿ القصير

مف بينيا حصوؿ حاالت اختالؿ وعدـ توازف في االقتصاد مثؿ حالة الكساد باعتباره حالة وقتية

تتحقؽ في األجؿ القصير ،وتزوؿ في اآلجؿ الطويؿ بفعؿ آلية السوؽ التمقائية كما يرى الفكر

 - 1فميح حسف خمؼ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .31-29
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الكالسيكي ،والذي لـ يتحقؽ حيث استمر ىذا الكساد مما أدى إلى التحوؿ في التحميؿ بالتركيز
عمى األجؿ القصير ،وىو ما افرز معو الحاجة لتدخؿ الدولة في عالج مشكالت اآلجؿ القصير.

 إف تدخؿ الدولة في النشاطات االقتصادية حسب النظرية الكينزية ،يتـ مف خالؿ زيادة الطمبالكمي الفعاؿ والالزـ لعالج حالة الكساد التي تحققت في أزمة الثالثينيات ،وبالتالي فاف النظرية

الكينزية ىي نظرية طمب في اقتصاد ناضج ومتطور لديو طاقات إنتاجية غير مستخدمة ،وموارد
معطمة وسمع وخدمات منتجة ومعروضة ،وال تجد مف يشترييا دوف التركيز عمى جانب العرض

الذي لـ تكف ىنالؾ مشكمة تتصؿ بو في أزمة الكساد ،وىو األمر الذي تختمؼ فيو النظرية

الكيزنية عف النظرية الكالسيكية التي ركزت عمى جانب العرض ألنيا ارتبطت مع حاجة

االقتصاد في بدايات تطوره ونموه الى زيادة العرض ،ومف ثـ عدـ التركيز عمى جانب العرض.
ب.أسس المالية العامة المتدخمة (:)1

ب .1.ضرورة تدخل الدولة في النشاط اإلقتصادي :تستند المالية العامة المتدخمة عمى ضرورة تدخؿ
الدولة في النشاط اقتصادي وذلؾ مف أجؿ التأثير في األسعار واإلنتاج والتشغيؿ والدخؿ  ،كذلؾ استخداـ
أدوات السياسة المالية لتحقيؽ التوازف االقتصادي وحسب الحالة التي تمر بيا الدور االقتصادية  ،حيث

الضرئب وتقميؿ اإلنفاؽ) وذلؾ عندما يواجو االقتصاد حالة
ا
تمجأ الدولة إلى سياسة مالية انكماشية (زيادة
ارتفاع الطمب عف العرض (التضخـ) واستخداـ سياسة مالية توسعية (تقميؿ الضرائب وزيادة اإلنفاؽ)
وذلؾ عندما يواجو االقتصاد حالة انخفاض الطمب عف العرض (البطالة).
ب .2.التوازن اإلقتصادي محل توازن الموازنة العامة :مع الظروؼ التي أثبتت أف تمقائية توازف
االقتصاد أم ار ليس واقعيا ،فقد حؿ التوازف االقتصادي محؿ التوازف المالي لمموازنة العامة .يعني ذلؾ
التضحية بالتوازف المالي لتحقيؽ التوازف االقتصادي ،فال ضير مف االلتجاء إلى إحداث عجز في الموازنة
العامة وتمويؿ ذلؾ العجز بالقرض واإلصدار النقدي الجديد بيدؼ تحقيؽ أىداؼ اقتصادية معينة مثؿ

زيادة اإلنتاج والقضاء عمى البطالة وذلؾ في أوقات الكساد وانخفاض الطمب عف مستوى االستخداـ
الكامؿ ،والعكس في أوقات التضخـ.

.3المالية العامة في الفكر الالحق لمفكر الكنزي:
إف الفكر الالحؽ لمفكر الكينزي يؤكد عمى جانبي االقتصاد ،أي عمى جانب العرض وعمى جانب

تطور في الفكر االقتصادي واختالفا عف الفكر الكالسيكي الذي يركز عمى جانب
ا
الطمب وىو بذلؾ يمثؿ
 - 1اقتصاديات المالية العامة وتطورىا ،ص ص  ،11-10نفس الموقع.
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العرض ،التي تتمثؿ بضرورة زيادة اإلنتاج ،وكذلؾ يمثؿ اختالفا عف الفكر الكينزي الذي يركز عمى جانب
الطمب التي تتمثؿ بضرورة زيادة الطمب الكمي الفعاؿ مف اجؿ معالجة حالة الكساد الذي كاف االقتصاد

يعاني منو ،وبالتالي فإف الفكر االقتصادي الالحؽ عمى الفكر الكينزي يركز عمى ضرورة العمؿ عمى

تحقيؽ نمو منتظـ لالقتصاد في إطار المحافظة عمى تحقيؽ االستخداـ الكامؿ بدوف تقمبات اقتصادية
وذلؾ بتدخؿ الدولة مف خالؿ ماليتيا العامة ،لضماف تحقيؽ معدؿ لمنمو كما عند ىارود ،أو معدؿ

لالستثمار كما عند دومار يتحقؽ معو زيادة في العرض تتساوى مع الزيادة في الطمب ،خاصة واف نموذج
ىارود  -دومار يحدد ذلؾ كشرط لحصوؿ نمو سمس ومنتظـ ،وغير متقطع في الدخؿ ورغـ اختالفيما

في تفاصيؿ ذلؾ إال أنيما يتفقاف عمى الجوىر والذي يتمثؿ باف عممية تكويف أو تجميع رأس الماؿ تحتؿ
دو ار حاسما في النمو .فاالستثمار يولد الدخؿ الذي يسيـ في زيادة الطمب مف جية ،وكذلؾ فانو يزيد مف

القدرة اإلنتاجية  ،وبذلؾ يسيـ في زيادة العرض ومف ثـ ينبغي البحث عف معدؿ النمو حسب ىارود أو
معدؿ االستثمار حسب دومار الذي يتحقؽ معو تساوي العرض الكمي مع الطمب الكمي بما يحقؽ استمرار

عممية النمو بدوف تضخـ أو كساد.
وبناءا عمى ما سبؽ تناولو ،فالفكر الكينزي أدى إلى ضرورة توسع الدولة في نفقاتيا العامة ،ومف

ثـ حاجتيا بسبب ذلؾ إلى التوسع في حصوليا عمى اإليرادات العامة مف خالؿ الضرائب  ،القروض

والتمويؿ بالعجز ،طالما أف االقتصاد دوف مرحمة االستخداـ الكامؿ ،وىو األمر الذي كانت اقتصاديات

الدوؿ المتقدمة تعاني منو خالؿ أزمة الكساد ،مما أسيـ في معالجتيا والحد مف أثارىا السمبية.

وبيذا برز بشكؿ واضح الدور الياـ والمتزايد لممالية العامة في اقتصاديات الدوؿ عموما ،والدوؿ

الرأسمالية المتقدمة مف خالؿ التوسع في إنفاقيا االستيالكي وفي إنفاقيا االستثماري بالتركيز عمى ما
يمي:
 التوسع في اإلنفاؽ العاـ عمى األشغاؿ العامة مف خالؿ إقامة المرافؽ واألعماؿ العامة ،ذلؾ الفاإلنفاؽ عمى المشروعات التي تتصؿ بذلؾ حتى واف كانت غير مربحة تؤدي إلى زيادة الطمب

الكمي الفعاؿ ،وبالتالي فانو يساعد عمى تصريؼ العرض المتمثؿ في السمع المنتجة غير المباعة

ومف ثـ يحفز عمى استخداـ الطاقات والموارد اإلنتاجية المعطمة؛

 التنويع في النفقات العامة اقتضى معو توسعا في اإليرادات العامة ،وىو األمر الذي أدى إلىالتوجو نحو زيادة الحصيمة الضريبية مف خالؿ التوسع في أنواع الضرائب ،واألخذ بالضرائب

التصاعدية والتوجو نحو االقتراض واإلصدار النقدي واالئتماف المصرفي؛

 إف تدخؿ الدولة مف خالؿ ماليتيا العامة األكثر اتساعا في حاؿ الكساد ووجود البطالة وعدـاستخداـ الطاقات والموارد ال يؤثر عمى النشاطات االقتصادية الخاصة سمبا ،ألنو ال ينافسيا في
25
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القياـ بيذه النشاطات ،بؿ انو يساعدىا ويمكنيا مف تحريؾ نشاطاتيا  ،ومف ثـ التوسع في
نشاطاتيا الخاصة.
.4المالية العامة في الفكر االشتراكي:
إف دور المالية العامة في الفكر االشتراكي مرتبط بسمات االقتصاد االشتراكي ،ودور الدولة في
االقتصاد الذي يقوـ عمى أساس الممكية الجماعية لوسائؿ اإلنتاج ،عف طريؽ اعتماد التخطيط كأداة يتـ
مف خالليا توجيو موارد المجتمع وامكاناتو لتحقيؽ أىداؼ المجتمع ،إذف فالدولة ىي التي تقوـ بالنشاطات

االقتصادية وبالذات اإلنتاجية فييا ،عف طريؽ الخطة التي تتضمف تحقيؽ التناسب بيف التدفقات النقدية
(المالية) والتدفقات العينية (الكمية) ،بحيث يتوازف العرض الكمي والطمب الكمي بجانبية النقدي والعيني مف

خالؿ الموازنة االقتصادية الشاممة التي تتضمف العديد مف الموازنات  ،منيا الميزانية العامة التي تمثؿ
نشاط الدولة المالي فبنفقاتيا وايراداتيا بالشكؿ الذي تؤدي مف خاللو أىداؼ االقتصاد ككؿ.
رابعا :عالقة المالية العامة بالعموم األخرى:
إذا كاف العمـ يبحث في مظاىر المعرفة ،وأحكاميا وقوانينيا التي تحكميا وأثار ذلؾ بيدؼ
الوصوؿ إلى أساسيات المعرفة وجزئيات حقائقيا  ،فاف عمـ المالية ال يختمؼ عف العموـ األخرى بالنسبة
ليذا اليدؼ ،بؿ وقد يشارؾ بعض ىذه العموـ في أساليبيا أي يشاركيا بالنسبة لوحدة اليدؼ ،ووحدة

األسموب ومف ىذه العموـ وأقربيا إلى عمـ المالية العامة ،عمـ االقتصاد ،عمـ القانوف ،عمـ السياسة وعمـ
اإلجتماع ...الخ.

.1عالقة المالية العامة باالقتصاد :مما ال شؾ فيو أف عمـ المالية شديد الصمة وعالقتو وثيقة بعمـ
االقتصاد ،وىو أقرب العموـ إليو سواء مف الناحية النظرية أو العممية ،حيث تظير ىذه الصمة ،وتتجسد

مف خالؿ العناصر التالية :وحدة المفيوـ ،وحدة اليدؼ ،وحدة األسموب ،ووحدة العالقة التبادلية.

أ.فبالنسبة لوحدة المفيوم :فالمالية العامة جزء مف االقتصاد ،وىي فرع منو ،فيي جزء مف كؿ ،فعمـ
المالية العامة يعرؼ بأنو ذلؾ الفرع مف االقتصاد الذي يتعمؽ بالنشاط المالي لمدولة ،فالمالية العامة ظاىرة
اقتصادية ،والنشاطات المالية لمدولة ىي نشاطات اقتصادية ،وأدوات المالية العامة كاإليرادات ،والنفقات
والموازنة العامة ىي أدوات اقتصادية.
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والسياسات المالية والنقدية تشكالف الروافد األساسية لمسياسة االقتصادية ،وكذلؾ األجيزة المالية
التي تستخدـ أدوات وسياسات المالية العامة تعتبر أجيزة اقتصادية ،تستخدـ أساليب وسياسات المالية
العامة ،وتيدؼ إلى تحقيؽ أىدافيا.

وازاء ىذه العالقة الوثيقة بيف المالية العامة ،واالقتصاد أخذت الدراسات تتناوؿ الجانب
االقتصادي ليا ،والمتعمؽ بالنشاطات المالية ،والذي يتناوؿ جميع أوجو النشاط المالي لمدولة ،والمتعمؽ

بصفة خاصة بتوفير الموارد المالية ،االقتصادية الضرورية ،والالزمة لتمويؿ النفقات العامة (.)1

ب.بالنسبة لوحدة اليدف :فكالىما يبحث في عوارض المشكمة االقتصادية ،وكيفية حميا ويحصرانيا في
عامؿ الندرة ،أي ندرة الموارد المالية المتاحة ،وعمى المستوييف الحكومي والفردي ،وفيما يتعمؽ بكيفية
توفير ىذه الموارد وتوجيييا نحو إشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة.

ييتـ عمـ االقتصاد كذلؾ بإشباع الحاجات عمى جميع المستويات ،العامة ،الخاصة ،الفردية

والجماعية ،وفي نفس الوقت ييتـ عمـ المالية العامة كذلؾ بإشباع الحاجات ،ولو أنو يحصرىا في
الحاجات العامة فكالىما لو نفس اليدؼ ،وىو إشباع الحاجات .وكذلؾ ييتـ العمماف بتحقيؽ االستقرار
والتوازف االقتصادي الشامؿ ،والتخمص مف األزمات االقتصادية.

جـ.بالنسبة لوحدة األسموب :يعتمد عمـ المالية العامة عمى الكثير مف أدوات التحميؿ االقتصادي الجزئي
في د ارسة ،وتطوير العموـ والدراسات المالية ،ونذكر مف ىذه األدوات واألساليب عمى سبيؿ المثاؿ :
النظرية الكمية النقدية ،نظرية الدخؿ ،والنظريات األخرى المتصمة بالنقود ،وجياز المرونة ،والدورة

التجارية ،وجياز األثماف ،وسعر الفائدة ،والكفاية الحدية لرأس الماؿ ،والتحميؿ الحدي الذي يستخدـ في
تفسير سموؾ بعض عوامؿ النشاط االقتصادي ،كالمستيمكيف والمنتجيف والعامميف بالقطاعات اإلنتاجية

المختمفة ،ويستخدـ أيضا في دراسة آثار الضرائب االقتصادية وظواىر التدفقات النقدية المالية :
كالتضخـ ،االنكماش ...الخ .

وخالصة القوؿ فإف التحميؿ المالي يخضع لمتحميؿ االقتصادي ،اد يستخدـ التحميؿ االقتصادي
في تفسير حركة الظواىر المالية ،ومنيا الكميات المالية ،وآثارىا في مختمؼ النشاطات االقتصادية في
االقتصاد القومي.

 - 1رفعت محجوب ،المالية العامة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1975 ،ص .12
27

د /رشام كهينة

المالية العامة

د.بالنسبة لوحدة العالقة التبادلية :فيي تتسـ بالوضوح ،والقوة فيما بيف الظواىر المالية والظواىر
االقتصادية ،فالعالقة التأثيرية التبادلية فيما بيف المالية العامة واالقتصاد واضحة جمية ،إف العالقة
التأثيرية بينيما متبادلة .ففي أحواؿ كثيرة تتأثر األوضاع االقتصادية باألوضاع المالية ،وكذلؾ العكس

فاختالؿ الميزانية الناشئ عف التمويؿ بالعجز في الميزانية -وىذه ظاىرة مالية  -تؤثر في األسعار ،وىذه
ظاىرة اقتصادية وتؤدي الى ارتفاعيا.

ونرى كذلؾ أف األوضاع المالية في تأثر دائـ باألوضاع االقتصادية ،فمالية الدولة تتوقؼ في
حركتيا ،وفي كثير مف أحواليا عمى األوضاع االقتصادية ،وحركة النشاط االقتصادي في مختمؼ
قطاعات االقتصاد القومي.

لكف عمى الرغـ مف ىذه العالقة الوثيقة بيف عممي المالية العامة واالقتصاد ،إال أف ىناؾ حدودا
دقيقة بينيما تفرؽ بينيما ،وتمنع مف إلغاء أو ذوباف أحدىما في اآلخر.
فعمـ المالية العامة -ولو أنو جزء مف عمـ االقتصاد تبقى لو خصوصيتو ،وطبيعتو ،ونوعيتو

ونشاطاتو الخاصة بو  ،فبالنسبة لوحدة اليدؼ مثال  :فعمـ المالية العامة ييدؼ أصال إلى تحقيؽ
المصمحة العامة ،بتقديمو لمخدمات العامة شبو مجانية لألفراد .في حيف ييدؼ عمـ االقتصاد ،والمالية
الخاصة جزء منو إلى تحقيؽ الربح ،والكسب المادي في أغمب األحواؿ.
 .2عالقة المالية العامة باإلحصاء:
تتجمى الصمة بيف المالية العامة واإلحصاء واضحة مف خالؿ استخداـ اإلحصاء كموضوع مف

الموضوعات ،أو دراسة مف الدراسات التي تناولتيا المالية العامة ،ويقوـ بيا أساتذة الفكر المالية ،وباحثو
التحميؿ المالي ،ويستعينوف بيا في تقييـ النشاطات المالية لمدولة ،كمستوى الدخؿ القومي ،وكيفية توزيعو
عدد السكاف ،وتوزيعيـ بيف المناطؽ الجغرافية ،أو بيف القطاعات المالية ،واالقتصادية المختمفة .

وكذلؾ تستخدـ األساليب اإلحصائية لتقييـ العالقات الكمية بيف اإليرادات المالية والنفقات المالية

ومف ثـ يستيدى بيا لتحديد حجـ ىذه الموارد والنفقات وكيفية توزيعيا عمى قنواتيا ،وفي قطاعاتيا
اإلنتاجية.
كما تستخدـ األساليب اإلحصائية لتقييـ الظواىر الضريبية ،وتحديد حجميا ،أنواعيا ،أو سعرىا

أو أوعيتيا ،أو استحقاقاتيا ،ونسبتيا إلى الظواىر االقتصادية األخرى :كاإلنتاج والدخؿ الفردي
والقومي...الخ.
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وبذلؾ أصبحت العموـ اإلحصائية ال يستغنى عنيا بالنسبة لمعموـ المالية سواء فيما يتعمؽ
بدراساتيا أو فيما يتعمؽ بتحقيؽ أىدافيا ،ألف عمـ اإلحصاء يقدـ لمباحثيف صورة واضحة المعالـ والزوايا

لكافة الظواىر المالية التي يعبر عنيا ويقوـ بترجمتيا وتجسيدىا في صورة أرقاـ وبيانات واحصائيات
بمعنى اف عمـ المالية العامة يستعيف باإلحصاء في التحقؽ مف مسائؿ كثيرة تدخؿ في نطاؽ النشاط

المالي .

()1

.3عالقة المالية العامة بالقانون(:)2
تجمع بينيما رابطة قوية حتى أف ىذه الرابطة ىي التي منعت لمدة طويمة استقاللية عمـ المالية

العامة وأدت إلى اعتباره عمى انو فرع مف فروع القانوف العاـ الداخمي يعرؼ لدى التقميدييف بالتشريع

المالي .اي اف عالقة المالية العامة بعمـ القانوف مضمونيا يبمور لنا معرفة أف القانوف ىو األداة التنظيمية
التي يمجأ إلييا المشرع لوضع القواعد العامة) الممزمة ( في مختمؼ المياديف ومنيا الميداف المالي
فالقانوف يضع األحكاـ والقواعد الممزمة والمتعمقة بإدارة الشؤوف المالية.

إذف فالقانوف ىو قواعد عامة مجردة وممزمة تطبؽ عمى جميع أفراد المجتمع في كؿ المياديف
فنجد أف ضمف ىذه المياديف الميداف المالي.
فعندما يتجو المشرع الضريبي إلى وضع القانوف الضريبي ،فانو يتبع نفس إجراءات إنشاء القوانيف

األخرى جنائية أو مدنية ،كما أف القواعد الضريبية ممزمة وعمى ـ يخالفيا توقيع الجزاء المناسب بداية مف
الحجز والمصادرة حتى الحبس ،وبالتالي تتجمى بوضوح العالقة االئتالفية بيف كؿ مف عمـ المالية العامة

والقانوف.
كما أف القانوف وضع قيودا لحماية المموؿ مف تعسؼ السمطة التنفيذية ،إذا أرادت أف تحيد عما

ىو مرسوـ ليا ،فنص عمى انو ال يجوز إنشاء أو تعديؿ أو إلغاء ضريبة إال بقانوف  ،كما ينظـ القانوف
اإلداري سير المرافؽ العامة والتي تحتاج إلى تمويؿ ينظميا التشريع المالي ،والذي ينظميا منذ البداية
قواعد القانوف األساسي لمدولة المتمثؿ في الدستور.

 1نوزاد عبد الرحماف الييتي  ،منجد عبد المطيؼ الخشاني ،المدخؿ الحديث في اقتصاديات المالية العامة ،دار المنيج
األردف ،2006 ،ص.121
 - 2أحمد عبد السميع عالـ ،المالية العامة :المفاىيـ والتحميؿ االقتصادي والتطبيؽ ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصر،
 ،2012ص ص .28-27
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كما أعطى التشريع الضريبي الحؽ لممموؿ بالطعف في ق اررات اإلدارة الضريبية بخصوص تحديد
ديف الضريبة أماـ لجاف الطعف ،والدوائر الضريبية بالمحاكـ المدنية.
وأخي ار نجد أف مناقشة بنود الموازنة العامة ،مف حيث حجـ اإلنفاؽ العاـ واإليرادات الالزمة لتمؾ

النفقات  ،كذا الديف العاـ وكيفية تمويمو ،وحجـ وقيمة القروض العامة الداخمية والقروض الخارجية
ومصادرىا ،وقنوات إنفاقيا ال يمكف اتخاذىا إال بقانوف يتـ مف خالؿ السمطة التشريعية ،وال شؾ أف بعدىا
تـ تناولو تتضح العالقة القوية بيف كؿ مف عمـ المالية العامة والقانوف.

.4عالقة المالية العامة بعمم االجتماع والسياسة:
سيتـ تناوؿ عالقة المالية العامة بيذيف العمميف كؿ عمى حدى:
أ.عالقة المالية العامة بالسياسة:
تعتبر عالقة تأثير متبادؿ فالنظاـ المالي يعكس اتجاىات النظاـ السياسي ،كما أف ىذا النظاـ
يستخدـ النظاـ المالي بأدواتو في تحقيؽ أىدافو ،مما دفع االقتصادي " دالتوف "إلى القوؿ :إف المالية

العامة تعتبر أحد الموضوعات التي تقع عمى الحد الفاصؿ بيف السياسة واالقتصاد ،فيي تعنى بإرادات
ونفقات السمطات العامة تحقيؽ المساواة المثمى بينيما.
تيتـ العموـ السياسية بدراسة نظـ الحكـ والعالقات بيف السمطات العامة فيما بينيا مف جية

وعالقتيا بالمواطنيف مف جية أخرى ،في حيف تبحث المالية العامة في النفقات العامة واإليرادات العامة

في إطار ىذه السمطات(.)1

فالنظاـ السياسي يؤثر عمى النظاـ المالي كما ونوعا ،ويحدد اتجاىاتو المالية ،االجتماعية

والتنموية ،فيو يحدد كميات النقد الصادرة والمتداولة واالستثمارية واالجتماعية واإلنسانية .بؿ وقد يرسـ ليا
حدودىا الكمية ،والنشاطية فال يجوز أف تتعداىا.
وكذلؾ يحدد النظاـ السياسي اتجاىات أدوات المالية العامة االيرادية واالتفاقية ،كما أف لألوضاع

الدستورية واإلدارية في دولة معينة أثرىا في ماليتيا العامة ،حيث تختمؼ النفقات واإليرادات العامة بحسب

ما إذا كانت الدولة "استبدادية" أو "ديمقراطية"  ،موحدة أو تعاقدية ،تممؾ نظاما إداريا مركزيا أو ال مركزيا

 - 1طاىر الجنابي ،عمـ المالية العامة والتشريع المالي ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،بغداد ،ص .12
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إذ أف لمظروؼ المالية أث ار ميما في أوضاع الدولة السياسية فكـ مف دولة فقدت استقالليا السياسي
وتعرضت لقياـ ثورات بسبب اضطراب في ماليتيا العامة وعدـ استقرارىا.
وما يدؿ عمى رسوخ العالقة بيف المالية العامة ،والسياسة أف بقاء الحكومات السياسي يتوقؼ في

كثير مف الحاالت عمى نجاحيا في سياستيا المالية ،فمثال يقتضي العرؼ الدستوري في المممكة المتحدة
أف تقدـ الحكومة البريطانية استقالتيا إذا فشمت في سياستيا المتعمقة بالموازنة العامة ،كما أف بعض

دساتير الدوؿ تسمح بسحب الثقة مف الحكومة ،أو أحد وزرائو ألسباب مالية.

وأخي ار فاف المعطيات المالية ترد في وثائؽ إحصائية كبيرة ،وتشكؿ ىذه المعمومات معطيات ثمينة

بالنسبة لمعموـ السياسية ،حيث تسمح بتحميؿ موضوعي لمحتوى السياسات المختمفة ببياف ما أنفقتو الدولة
إلى أي نشاط تتدخؿ فيو فمثال تمكننا مف معرفة ما إذا كانت دولة معينة تنفؽ عمى الدفاع أو التعميـ أو
عمى الصحة ،أو البحث العممي أو التنمية االقتصادية ...الخ ،أكثر مف غيره مف حقوؿ اإلنفاؽ.

.6عالقة المالية العامة بعمم االجتماع :إذا عممنا أف النظاـ المالي مرآة حقيقية تعكس متطمبات المجتمع
فسنجد أف المالية العامة تتجو نحو تحقيؽ المنافع العامة لكؿ أفراد المجتمع ،فإذا ما بحثنا عما تقدمو
المالية العامة لمحدودي الدخؿ ،فنجد أف السياسة المالية تتجو دائما إلى تحقيؽ حد الكفاؼ  ،أما عف
طريؽ تطبيؽ فعاليات التكافؿ االجتماعي ،معنى انو عمى قدر استفادة األفراد مف مرافؽ الدولة عمى قدر

ضرورة مشاركة الجميع بقدر مف دخمو أو ثروتو مف اجؿ استم اررية الدولة في تحقيؽ أىدافيا االجتماعية
إلنشاء ىيئات الضماف االجتماعي والتأمينات االجتماعية والتاميف والمعاشات ،وكميا مؤسسات ىدفيا
تحقيؽ حد الكفاؼ  ،إما عف طريؽ تدخؿ الدولة بضرائبيا التصاعدية لمحصوؿ عمى موارد الستكماؿ

خطتيا مف جية ،ومف جية أخرى تقريب الفوارؽ بيف أفراد المجتمع الواحد والشؾ أف ذلؾ مف أىـ

متطمبات المجتمع واألىداؼ االجتماعية.

كما نجد أف مف ضمف المرافؽ العامة التي تنشئيا الدولة مرافؽ ذات أىداؼ سيكولوجية كالحدائؽ وأخرى
ثقافية كمراكز الثقافة الموجودة في كافة المحافظات مف اجؿ خدمة الفرد في المجتمع ،مف خالؿ أنشطة

اجتماعية متعددة تنم ي في الشباب ثقافات وميارات متعددة تعبر عف قيمة اجتماعية مضافة ،وال شؾ أف

إشباع الحاجات العامة لممجتمع يتـ مف خالؿ عمـ المالية العامة.
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المحور الثاني :النفقات العامة
لقد تطور مفيوـ النفقة العامة مع تطور مفيوـ الدولة عبر الفكر االقتصادي بيف الحيادية والتأثير
في النشاط االقتصادي ،فقد أصبحت مساىمة النفقة العامة جد ميمة في الحياة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،كما اتسع نطاقيا ولـ يعد مقصو ار عمى الصور التقميدية وأصبحت مف أىـ وسائؿ السياسة

المالية ،وتحتؿ مكانا بار از في النظرية المالية الحديثة.

وتيدؼ دراسة النفقات العامة إلى معرفة األثر الذي تولده في حياة المواطف االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واالسترشاد بيذا األثر في وضع قواعد عامة تسير عمييا سياسة اإلنفاؽ العاـ عمى
النحو الذي يحقؽ أىداؼ السياسة االقتصادية لمدولة ،وذلؾ ما سوؼ نتطرؽ اليو في ىذا المحور مف

خالؿ النقاط التالية:
أوال :مفيوـ النفقات العامة
ثانيا :تطور النفقات العامة وأسباب زيادتيا
ثالثا :النفقات العامة ،المعايير ،المحددات والتقسيمات
رابعا :اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة.
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أوال :مفيوم النفقات العامة
لمنفقة العامة تعاريؼ عديدة ومختمفة يمكف عرضيا كما يمي:
.1تعريف النفقة العامة وأركانيا:

النفقة العامة ىي "ىي مبمغ نقدي يخرج مف الذمة المالية لشخص معنوي عاـ بقصد إشباع

حاجة عامة".)1( .

كما تعرؼ عمى أنيا  ":تمؾ المبالغ المالية التي تقوـ بصرفيا السمطة العمومية أو أنيا مبمغ

نقدي يقوـ بإنفاقو شخص عاـ بقصد تحقيؽ منفعة عامة ،أو أنيا استخداـ مبمغ نقدي مف قبؿ

ىيئة عامة بيدؼ إشباع حاجة عامة".)2( .

النفقات العامة ىي مبالغ نقدية أقرت مف قبؿ السمطة التشريعية ليقوـ شخص عاـ بإنفاقيا في

توفير سمع وخدمات عامة ،وتحقيؽ األىداؼ االقتصادية واالجتماعية"(.)3

وتعرؼ كذلؾ عمى أنيا  ":انخفاض في القيمة الصافية ناتج عف معاممة ،فالحكومة ليا ميمتاف

عامتاف في الميداف االقتصادي ،األولى ىي مسؤولية توفير السمع والخدمات لممجتمع عمى أساس غير
سوقي ،والثانية ىي إعادة توزيع الدخؿ والثروة عف طريؽ المدفوعات التحويمية ،وتفي الحكومة بتمؾ

العمميتاف مف خالؿ النفقات العامة"(.)4

ويتضح مف ىذه التعاريؼ أف النفقة العامة تتكوف مف ثالث أركاف أو عناصر وىي

العنصر األوؿ أف النفقة العامة مبمغ نقدي ،أما العنصر الثاني أف النفقة العامة تصدر مف الدولة
أو أي شخص معنوي وأخي ار العنصر الثالث أف النفقة العامة الغرض منيا تحقيؽ منفعة عامة.
أ.النفقة العامة مبمغ نقدي:
إف قياـ الدولة أو تنظيماتيا اإلدارية بوظيفتيا المالية مف خالؿ اإلنفاؽ العاـ لسداد واشباع حاجة
عامة إنما يتطمب مبمغ نقدي ،واستخداـ النقود أصبح ىو الشكؿ المقبوؿ ومسألة طبيعية طالما أف
 - 1حسف مصطفى حسيف ،المالية العامة ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2001 ،ص .11
 - 2محمد عباس محرزي ،اقتصاديات المالية العامة ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2003 ،ص.65
 - 3عمي خميؿ سميماف احمد الموزي ،المالية العامة ،دار زىراف لمنشر والتوزيع ،عماف  ،2000ص.89
 - 4صندوؽ النقد الدولي  ،دليؿ احصاءات مالية الحكومة ،ادارة االحصاءات  ،2001 ،ص.62
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جميع المعامالت االقتصادية في عالمنا المعاصر تتـ في ظؿ االقتصاد النقدي ،وعمى ىذا
األساس فاف كؿ ما تنفقو الدولة سواء مف أجؿ الحصوؿ عمى السمع والخدمات الالزمة لتسيير

المرافؽ العامة ،أو شراء السمع الرأسمالية الالزمة لعمميات اإلنتاج ،أو منح اإلعانات والمساعدات
بأشكاليا المختمفة ،يجب أف يتخذ الشكؿ النقدي حتى يدخؿ في خانة النفقة العامة.

والصفة النقدية لإلنفاؽ العاـ ىي بخالؼ ما كاف يتبع قديما مف استعماؿ المواطنيف

والزاميـ بأداء الخدمات مقابؿ شيء معنوي أو مادي ،كأف تمنحيـ الدولة جزءا مف األمالؾ العامة

أو بعض

االمتيازات الشرفية ،إال أف ىذا الوضع قد اختفى بعد انتياء مرحمة اقتصاد

المقايضة1وقد أدى التطور إلى انتقاؿ النظاـ االقتصادي إلى االقتصاد النقدي ،وأصبحت النقود ىي

الوسيمة الوحيدة لكؿ المعامالت وأداة لمتبادؿ وأصبح اإلنفاؽ العاـ واإليراد العاـ في الشكؿ الغالب
يتـ بشكؿ نقدي.
كما أف اشتراط كوف النفقة العامة مبمغاً نقدياً انما جاء عمى اعتبار أف االقتصاديات

الحديثة ىي اقتصاديات نقدية وليست عينية ،وذلؾ العتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية

وتجنبا لمشاكؿ اإلنفاؽ العيني وتحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة في االستفادة مف النفقات العامة وفي

تحمؿ األعباء العامة ،ىذا فضالً عف صعوبة اجراء الرقابة االدارية والبرلمانية عمى اإلنفاؽ العيني
وكذا صعوبة تحديده.

ب.النفقة العامة تصدر من الذمة المالية لمدولة أو أي شخص معنوي عام:
العنصر الثاني مف االركاف المحددة لمنفقة العامة ىو صدورىا مف الذمة المالية لمدولة أي

شخص معنوي عاـ ) يخضع لمقانوف العاـ) ( ،،)1سواء كاف ىيئات عامة قومية أو محمية أو
مؤسسات عامة.
وعمى ىذا فأنو ال تعد نفقة عامة التي يصرفيا األفراد أو الييئات أو المؤسسات الخاصة
)الخاضعة لمقانوف الخاص( حتى ولو كانت تيدؼ إلى تحقيؽ منفعة عامة  ،كأف يقوـ شخص

أو مؤسسة خاصة بتقديـ خدمة ذات منفعة عامة  ،مثؿ توفير الكيرباء والماء الصالح لمشرب أو

شؽ الطرقات) مثؿ المؤسسات الخيرية ( ،فبالرغـ مف كوف اليدؼ ىو تحقيؽ نفع عاـ إال أف

 - 1المرسي السيد حجازي ،مبادئ المالية العامة ،الدار الجامعية ،بيروت ،2002 ،ص .319
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اإلنفاؽ صدر مف شخص خاص واألمواؿ خرجت مف الذمة المالية لشخص خاص  ،وبالتالي
اليعد انفاقاً عاما (.)1

وقد أصبحت ىذه النقطة موضع نقاش في الفكر المالي  ،الذي اعتمد عمى معياريف
لمتمييز بيف النفقة العامة والنفقة الخاصة  ،يرتكز المعيار األوؿ عمى الجية التي يصدر عنيا
اإلنفاؽ وىو ما يطمؽ عميو المعيار القانوني  ،ويعتمد المعيار الثاني عمى الوظيفة التي تؤدييا

النفقة العامة  ،وىو ما يطمؽ عميو المعيار الوظيفي أو الموضوعي (.)2

ب.1.المعيار القانوني واإلداري:أي الطبيعة القانونية لمجية التي تقوـ باإلنفاؽ ما إذا كانت عامة
أو خاصة  ،فالنفقات العامة ىي تمؾ النفقات التي يقوـ بيا أي شخص يخضع لمقانوف العاـ أو
شخص معنوي عاـ  ،وىي الدولة وكؿ ىيئة عامة تابعة ليا  .أما النفقات الخاصة إذا قاـ بيا

األفراد والمؤسسات الخاصة بغض النظر عما تيدؼ اليو مف مقاصد بخالؼ النفقة العامة الصادرة
عف شخص معنوي بيدؼ تحقيؽ منفعة عامة .

ب.2.المعيار الوظيفي أو الموضوعي :ويستند ىذا المعيار أساساً عمى الطبيعة الوظيفية

واالقتصادية لمشخص القائـ باإلنفاؽ وليس عمى الطبيعة القانونية لمشخص القائـ بو ،حيث تحدد

طبيعة النفقات العامة طبقاً ليذا المعيار عمى أساس طبيعة الوظيفة التي تخصص ليا ىذه النفقات
وبالتالي تعتبر النفقات العامة التي تقوـ بيا الدولة بصفتيا السيادية ،أو أشخاص خاصيف مفوضيف

مف طرؼ الدولة .أما النفقات التي تقوـ بيا الدولة أو الييئات العامة في الظروؼ نفسيا التي
يقوـ القطاع الخاص لإلنفاؽ فييا فإنيا نفقات خاصة.

جـ.النفقة العامة الغرض منيا تحقيق منفعة عامة:ال يمكف أف يتحقؽ مفيوـ النفقة العامة إال إذا
اكتمؿ العنصر الثالث إال وىو ضرورة تحقيؽ اليدؼ الذي تنشده النفقة العامة وىو إشباع الحاجة

العامة ،ومف ثـ تحقيؽ النفع العاـ أو المصمحة العامة ،فال تعتبر مف قبيؿ النفقة العامة تمؾ
النفقات التي تيدؼ إلى إشباع حاجة خاصة وتحقيؽ نفع خاص يعود عمى األفراد.

ويتسع مفيوـ النفع العاـ ليشمؿ تحقيؽ األىداؼ االجتماعية واالقتصادية ،فاإلنفاؽ العاـ قد يكوف

بيدؼ تقميؿ الفجوة في توزيع الدخؿ بيف األغنياء والفقراء مف خالؿ تقديـ بعض اإلعانات النقدية
لمفقراء مثؿ إعانات الغذاء والخدمات الصحية والتعميمية ....الخ  ،كما قد ييدؼ إلى تحقيؽ
 - 1سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .29
 - 2خالد سحاذة الخطيب ،احمد زىير شامية ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .56
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االستقرار االقتصادي مثؿ الحد مف البطالة  ،محاربة التضخـ  ،تحقيؽ تنمية إقميمية متوازنة بيف
أقاليـ الدولة .فجميع ىذه األىداؼ وأخرى والتي يتقرر في نطاقيا اإلنفاؽ العاـ يتـ تحقيؽ منفعة

عامة ألفراد المجتمع واذا انتفت المنفعة العامة مف أشخاص القانوف العاـ فاف إنفاقيـ ال يعد إنفاقا

عاماً.

.2تطور مفيوم النفقة العامة:
لقد مر اإلنفاؽ العاـ عبر تاريخ الفكر االقتصادي بعدة مراحؿ تحدد فييا مفيومو وحجمو حسب دور
الدولة والوظائؼ المنوطة بيا ،وكاف ىذا التطور واضح بيف المذاىب االقتصادية ،حيث انتقؿ اإلنفاؽ
العاـ بيف الحيادية والتأثير في النشاط االقتصادي ،وفيما يمي استعراض ألىـ األفكار االقتصادية في ىذا

المجاؿ.

أ.االنفاق العام في الفكر الكالسيكي:
لقد تميز الفكر الكالسيكي بإعطاء دور ضيؽ لمدولة حيث تـ حصره في أقؿ الحدود

والمتمثمة في المياـ التقميدية ليا ،وفي ظؿ ىذا اإلطار الفكري لـ يعط الكالسيؾ أية أىمية لدراسة

طبيعة وتوزيع ومحددات اإلنفاؽ العاـ بيف مختمؼ القطاعات االقتصادية ،ويعتبر آدـ سميث مف أىـ

المفكريف الكالسيؾ  ،الذي دعا إلى عدـ تدخؿ الدولة ،واالعتماد عمى آلية السوؽ (اليد الخفية) ()1في
إعادة التوازف ،وكانت نظرتو لإلنفاؽ العاـ بأنو غير منتج لمثروة ،وبالتالي لـ يقبؿ سميث فكرة أف
اإلنفاؽ العاـ يخمؽ الطمب الفعاؿ ويزيد مف النمو االقتصادي بؿ أنو يحوؿ الثروة مف القطاع
الخاص إلى العاـ أي ألغراض غير منتجة.

ىذا وقد وافؽ دافيد ريكاردو ( )1772-1223آلدـ سميث بأف اإلنفاؽ العاـ يقتصر عمى

الدفاع والعدالة واألشغاؿ العامة ،ويعتقد ريكاردو كذلؾ أف اإلنفاؽ العاـ ال يرفع مف النمو
االقتصادي وأنو يتـ تحويؿ الثروة مف القطاع الخاص إلى العاـ.

1

()2

اليد الخفية :استعمؿ ىدا المصطمح ألوؿ مرة مف قبؿ آدـ سميث ،ومفاده أف األفراد وفي سعييـ لتحقيؽ مصالحيـ

الخاصة تتحقؽ بطريقة غير مباشرة المصمحة العامة.

Takuo dome, the polical economy of public finane in britain 1767-1873, rotiedge taylor

2

and francis group, london, 2004, p p 41-95.
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ويرى  )1777-1232( Jean-Baptiste Sayأف اإلنفاؽ العاـ ال يختمؼ مف حيث
المبدأ عف االستيالؾ الخاص ففي كمتا الحالتيف ىناؾ ضياع لمثروة ودعا إلى تقييد حجـ اإلنفاؽ
العاـ واعتبره عمال ضروريا لتوفير رأس الماؿ واستخدامو في الصناعة والتجارة ولعؿ عبارتو

الشييرة" إف أفضؿ النفقات أقميا حجما  ،واف أقؿ الضرائب أحسنيا (")1خير ما يعبر عف وجية
رأي الكالسيؾ إتجاه اإلنفاؽ العاـ  ،وكاف مف رأي  G.jézeأف عمـ المالية العامة يقوـ عمى
فكرة معينة ىي أف ىناؾ نفقات يتعيف تغطيتيا.
وتأكيدا ليذا الحكـ جاء رأي  )1287-1273( John Stuart Millعندما قيد تدخؿ

الدولة لمصالح العاـ وذلؾ في المجاالت التي ال ُيقبؿ عمييا األفراد  ،وعارض في نفس الوقت
تدخؿ الدولة خارج الحدود التي وضعيا" آدـ سميث لمنشاط العاـ بصفة أساسية ،إال أنو كاف مقنعا
بجدوى تدخؿ الدولة في المجاالت التي ليس لمقطاع الخاص اقباؿ عمييا.

خالصة القوؿ أف الفكر الكالسيكي لـ يعط أىمية كبيرة لدراسة اإلنفاؽ العاـ انطالقا مف
فكرة أف تحقيؽ االستقرار واالزدىار االقتصادييف إنما يتحققاف بصورة عفوية وطبيعية بدوف تدخؿ
لمدولة.

ب.اإلنفاق العام في الفكر الكنزي:
ظيرت أفكار االقتصادي كينز ،وأكد عمى تدخؿ الدولة فاتسع دورىا في الحياة االقتصادية

وبالتالي تغيرت النظرة إلى النفقات العامة تغي ار جذريا فقد تـ تزايد االىتماـ بيا ليس فقط مف حيث

الحجـ وانما أيضا مف حيث مكوناتيا وأىدافيا ومعايير تحديدىا ونوعيتيا بما يؤدي إلى تحسيف
مستوى الرفاىية في المجتمع.
ويرى كينز أف عالج أزمة الكساد العالمي تتـ مف خالؿ أدوات السياسة المالية خاصة

النفقات العامة اذ تساىـ في زيادة الطمب الكمي الذي يتمثؿ في تمؾ المبالغ المتوقع إنفاقيا سواء
كاف ذلؾ مف أجؿ اقتناء األغراض االستيالكية واالستثمارية ،أو بصفة مختصرة ىو مجموع

 - 1الصديؽ نضر الشائسي ،مقاؿ بعنواف االنفاؽ العاـ ودور الدولة في الماضي والحاضر ،عمى
الموقع www.ceobibya.com/inc/print.php ?id=3135بتاريخ اطالع .2018/07/22
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مف أجؿ زيادة اإلنتاج والتشغيؿ والقضاء عمى البطالة وبالتالي إنقاذ

النظاـ الرأسمالي مف الخطر الذي ييدده نتيجة لوجود البطالة (.)2

ويرى كنز ايضا اف زيادة النفقات العامة في شكؿ إستيالؾ أو استثمارات عمومية وتقديـ تحويالت

جديدة أو تخفيض الضرائب يساىـ في تقريب االقتصاد الوطني مف حالة التشغيؿ الكامؿ (.)3

وبالتالي فإف لإلنفاؽ العاـ دور كبير في الرفع مف الطمب الكمي وذلؾ مف خالؿ ما يمي:
 إعادة توزيع الدخوؿ بيف األفراد توزيعا قريبا إلى المساواة أو تخفيض التفاوت في توزيع الدخوؿوالثروات ،عف طريؽ فرض ضرائب تصاعدية عمى األغنياء وانفاقيا عمى الفقراء؛

قياـ الدولة بتقديـ الخدمات الضرورية إلى أصحاب الدخوؿ المحدودة مجانا أو بأسعار رمزية بيدؼزيادة مستوى االستيالؾ الكمي؛
 -قياـ الدولة نفسيا عند حدوث أو ارتفاع معدؿ البطالة بإقامة مشاريع استثمارية.تقديـ إعانات

لممستثمريف الخواص مف خالؿ تخفيض سعر الفائدة عمى القروض وكذلؾ تخفيض نسبة الضرائب
أو ما يسمى " باإلنفاؽ الجبائي" ،وكؿ ىذه التخفيضات ىي بمثابة دعـ مف طرؼ الدولة في

شكؿ إنفاؽ حكومي غير مباشر.

ويمكف توضيح دور اإلنفاؽ العاـ في عالج أزمات الركود االقتصادي مف خالؿ الرسـ البياني
أدناه:

 - 1عمر صخري ،التحميؿ االقتصادي الكمي ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2005 ،ص.63
 - 2مدحت القريشي ،تطور الفكر االقتصادي ،دار وائؿ لمنشر ،االردف ،2008 ،ص .151
3 - D. laboronne , macroéconomie, les fonctions économiques, édition social, paris, 1999,
p 29.
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شكل رقم ( :)81نموذج تقاطع كينز بين االنفاق الكمي والعرض الكمي
AD1

االنفاق
الحكومي
G

e1

AD0
e0

ΔG

yالدخل

Y1

Δy

y0

Source: michel devoluy, théories macroéconomiques,2 édition, armand colin, paris,
1998, p52.

مف خالؿ الشكؿ البياني أعاله يمثؿ الطمب الكمي مجموع اإلنفاؽ االستثماري ) ، (AD0أما

العرض الكمي يمثؿ بالخط  ، 450وتمثؿ نقطة التقاطع ) (e1نقطة التوازف ِ
بيف الطمب الكمي

والعرض الكمي عند مستوى الدخؿ الكمي ) ، (y0ولكف عند مستوى ىذا الدخؿ التوازني توجد فجوة

انكماشية (تقدر بالمسافة  ،)DGفإذا قامت الدولة بزيادة حجـ اإلنفاؽ العاـ ليتـ القضاء عمى ىذه
الفجوة ويزداد الدخؿ التوازني إلى  y1وىو دخؿ العمالة الكاممة.

كما يالحظ الزيادة في الدخؿ الكمي أكبر مف الزيادة في اإلنفاؽ الحكومي ويرجع ذلؾ إلى

ظاىرة مضاعؼ اإلنفاؽ الحكومي.

وحسب التحميؿ الكينزي فاف لإلنفاؽ العاـ بشقيو االستيالكي واالستثماري دور كبير في
تكويف الطمب العاـ والذي بدوره يؤثر عمى اإلنتاج ومنو عمى مستوى االستخداـ.
جـ.اإلنفاق العام في الفكر النقدي
لقد تعرض النظاـ الرأسمالي لظاىرة اقتصادية لـ يعرفيا مف قبؿ ،تمثمت في تعايش
التضخـ والركود جنبا إلى جنب ،وتحوؿ التضخـ إلى أزمة حقيقية مستعصية الحؿ ،فعجز الفكر
بأدواتو التحميمية عف مواجيتيا وحميا .وبذلؾ نشأت المدرسة النقدية عمى نقد الفكر الكينزي بقيادة

 Milton Friedmanالذي أعاد إحياء النظرية الكمية التقميدية ،واستطاع الترويج ألفكاره وتقديـ
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الحموؿ لمحكومات لمخروج مف األزمة ،ومف أىـ أفكار المدرسة النقدية التي قامت عمييا ما يمي
()1

:

 الحرية االقتصادية المطمقة ،وأنو ال تعارض بيف المصمحة الذاتية ومصمحة المجتمع؛ الدولة يجب أف تبتعد عف النشاط االقتصادي  ،وتعود إلى القياـ بوظائفيا التقميدية وليسكدولة الرعاية كما كانت في الحقبة الكنزية؛

 ركزت المدرسة النقدية عمى كمية النقود والسياسة النقدية وليس السياسة المالية؛ االىتماـ بالعرض العتباره المحرؾ األساسي لالقتصاد الف العرض يعني زيادة معدالتاالستثمار وبالتالي زيادة فرص العمؿ.

وبالتالي كاف رأي المدرسة النقدية معارض الستعماؿ السياسة المالية وخاصة جانب اإلنفاؽ
العاـ في حؿ األزمة باعتباره السبب األساسي المولد لمتضخـ ،وذلؾ مف خالؿ االنتقادات الموجية

لمنظرية الكنزية:

 إف االعتماد عمى السياسة االنفاقية ال يؤدي إلى حؿ المشكالت االقتصادية؛ عمى خالؼ كينز رأو أنو باإلمكاف استخداـ سعر الفائدة )باالرتفاع أو االنخفاض) لتقميصأو تشجيع االئتماف حسب الظروؼ؛

 اعتبروا أف تخفيض الضرائب يؤدي نظريا وآليا إلى زيادة االدخار الخاص مما يمكف مفرفع مستوى االستثمار اإلنتاجي.
كما يرى النقدييف أنو ال يمكف معالجة العجز في الموازنة العامة دفعة واحدة ،وفي األجؿ

القصير ،بؿ ينبغي تبني سياسة اقتصادية صارمة ،يكوف ىدفيا الرئيسي التخفيض التدريجي لنسبة
ىذا العجز بالنسبة لمناتج اإلجمالي ،وذلؾ بتطبيؽ إجراءات تخفيضية عمى اإلنفاؽ العاـ الجاري

خاصة في شقو االجتماعي ألنو في رأييـ يعيؽ معدالت النمو وكذلؾ تخفيض االستثمارات

العامة.

 - 1ابراىيـ مشورب ،االقتصاد السياسي ،مبادئ  ،مدارس ،انظمة ،دار المنيؿ المبناني ،مكتبة راس المنبع لمطباعة
والنشر ،2002 ،ص .25
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.3ضوابط اإلنفاق العام:

لكي نضمف سالمة مالية الدولة تقتضي التزاـ مختمؼ الوحدات المكونة لالقتصاد العاـ عند

قياميا باإلنفاؽ العاـ باحتراـ بعض المبادئ أو الضوابط ،حتى يحقؽ ىذا اإلنفاؽ آثاره المنشودة مف إشباع

الحاجات العامة مف جية واالقتصاد في النفقات العامة والعمؿ عمى زيادة انتاجيا مف جية أخرى ،ويتـ

التأكد مف توافر الضابطيف السابقيف بواسطة أساليب الرقابة المختمفة عف طريؽ إخضاع نشاط الدولة في
ىذا المجاؿ لكافة اإلجراءات والتدابير التشريعية السائدة.

أ.ضابط المنفعة :بعد اشتراط المنفعة القصوى في النفقة العامة شرطا منطقيا ،إذ ال يمكف تبرير ىذه
النفقة إال بمقدار المنفعة التي يجنييا المجتمع ،ومف ثـ إذا لـ توجد منافع عامة تعود عمى المجتمع مف
إجراء النفقة في مجاؿ محدد فاف تدخؿ الدولة باإلنفاؽ ال يجد مبر ار لو.

ولقد فرض مبدأ تحقيؽ المنفعة العامة ألكبر قدر ممكف مف المنفعة الجماعية ،أف يشترط

المتخصصوف الماليوف في البحث عف المعايير التي تقيس تمؾ المنفعة ،وفي ىذا الشأف يمكف أف نميز
بيف اتجاىيف رئيسييف ،احدىما االتجاه الشخصي واألخر االتجاه الموضوعي ىما:
أ.1.االتجاه الشخصي :يقارف ىذا االتجاه الناتج القومي مف اإلنفاؽ العاـ بالمنفعة التي يحققيا األفراد
التي اقتطعت منيـ في حالة ما إذا أبقت الدولة عمى قيمة ما فرضتو عمييـ في أيدييـ ،وفي أشير

أصحاب ىذا االتجاه دي نيتي دي ماركو ،وبيجو ،ويتحدد نطاؽ ىذا االتجاه في التحميؿ الحدي والتقميدي

وقد أشار دي ماركو إلى أف ىذه الحالة توصمنا إلى تحقيؽ اكبر منفعة جماعية ممكنة ،عندما تتساوى

المنافع الحدية لمنفقة العامة مع المنفعة الحدية لمدخوؿ المتبقية لدى األفراد بعد فرض األعباء العامة
والسيما القروض(.)1

إال أف بيجو استند في قياس المنفعة الناتجة عف اإلنفاؽ العاـ إلى فكرتيف تكمؿ كؿ منيما

األخرى ،تتحكـ إحداىما في الحجـ الكمي لمنفقات العامة ،حيث تتمثؿ في ضرورة أف تتساوى المنفعة
الجماعية المترتبة عف االقتطاع الضريبي الحدي الذي يحكـ ىذه المساواة مع الحجـ الكمي لمنفقات العامة
مف خالؿ تحكمو بتوزيع الدخؿ القومي بيف الدولة واألفراد ،أما الثانية فتتحكـ بكيفية التوزيع بيف أنواع

النفقات العامة بشرط أف تتساوى فييا المنفعة الحدية لإلنفاؽ في جميع االستخدامات ،أي استمرار اإلنفاؽ

في جميع الوجوه إلى الدرجة التي تتساوى فيو المنفعة الحدية لإلنفاؽ في جميع االستخدامات ،وال يمكف
أف تكوف ىناؾ فائدة مرجوة مف وراء نقؿ وحدة نقدية مف استعماؿ إلى آخر.

 - 1محمد جماؿ ذنيبات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .80
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إال أف ىذا االتجاه يتعرض لمعديد مف الصعوبات ،حيث ال يسمح في معظـ األحياف بتحديد
الجزء الثاني الذي ال يمكف إضافتو إلى الناتج االجتماعي أو تنزيمو منو نتيجة لإلنفاؽ العاـ ،مف اجؿ

التمكف مف تحديد منفعتو حيث يتـ تحديدىا أساسا مف خالؿ التعرؼ عمى إنتاجيتو ،ويزداد التقدير صعوبة

كمما حاولنا الموازنة بيف النفقات العامة المنتجة إنتاجا مباشرا ،وتمؾ التي يتـ إنتاجيا بطريقة غير مباشرة
بحيث ال تظير آثار ىذه األخيرة إال بعد مدة طويمة يصبح معيا التقدير السميـ مستحيال ،عالوة عف أف
قياس اإلنتاجية تتطمب أف تكوف السمع والخدمات المنتجة ممموسة ويمكف حسابيا بالنقود.

أ.2.اال تجاه الموضوعي :تستند في قياس المنفقة الناشئة مف اإلنفاؽ العاـ ى بناءا عمى الزيادة التي
تحدث في الدخؿ القومي نتيجة القياـ بو ،وذلؾ عمى أساس أف مستوى المنفعة الجماعية يزداد مف خالؿ
ازدياد الدخؿ القومي وينخفض بانخفاضو( ،)1إال أف ىذا االتجاه يتطمب باالعتماد عمى الزيادة المباشرة

وغير المباشرة التي تحدث بالدخؿ ،وىذا ال يعني باالعتماد عمى المضاعؼ المزدوج الذي يقصد بو

تداخؿ المضاعؼ والمعجؿ .

ىذا وعمى الرغـ مف أف ىذا االتجاه يتميز بالسيولة عند التطبيؽ إال أنو يعتمد عمى معيار
اقتصادي ومف ثـ فانو يعجز عف تغطية جميع أنواع النفقات العامة ،وبالتالي فانو يصؿ الكثير مف

العناصر المكونة لممنفعة العامة.

وخالصة القوؿ بأنو بالرغـ مف أوجو النقد الواردة في االتجاىات المذكورة ،فاف الحديث عف معيار

عممي منضبط وثابت غير خاضع لمنقاش ،إال أنو ينبغي التأكيد بأف ىذه االتجاىات وما تطرحو ال يخمو
بعضيا مف التوجييات المفيدة أف تسترشد بيا الدولة عند قياميا بتنفيذ عمميات اإلنفاؽ العاـ كمما وجدت

الفرصة مواتية لذلؾ ،كما وجدت أنو ينبغي أف تعترؼ بصعوبة إخضاع المنفعة التي يجبييا المجتمع
بقياس موضوع موحد (نظ ار لتداخؿ العديد مف االعتبارات التي ال يمكف حصرىا بالعوامؿ االقتصادية

وحدىا بؿ تحكميا الظروؼ السياسية السائدة) مما يجعؿ أمر تحديد ىذه المنفعة أو تقديرىا عمى وجو

دقيؽ أم ار في غاية الصعوبة.
ب.االقتصاد في النفقات

إف اإلنفاؽ العاـ واالقتصاد فيو شرط أساسي ،إذ أف المنفعة الجماعية القصوى التي تحققيا النفقة

العامة ال يمكف تصورىا إال إذا كانت قد تحققت مف خالؿ استخداـ اقؿ نفقة ممكنة ،لذلؾ يتعيف عمى

الييئات والمشروعات العامة مراعاة قاعدة االقتصاد عند تنفيذ عممية اإلنفاؽ العاـ  ،إال أف االقتصاد في
 - 1نفس المرجع ،ص .81
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اإلنفاؽ ال ينصرؼ إلى الحد مف اإلنفاؽ أو تقميصو إذا كاف ثمة ما يتطمب القياـ بو .وانما يراد بو حسف
التدبير وتجنب اإلسراؼ والتبذير ومحاولة تحقيؽ اكبر عائد بأقؿ تكمفة ممكنة ،إذ أف اإلسراؼ والتبذير

(ىدر لمماؿ العاـ) مما يؤدي إلى ضياع أمواؿ الدولة ،بدؿ مف صرفيا في مجاالت أخرى أكثر فائدة

وجدوى ،بؿ ويمكف تركيا بيد األفراد والمشروعات الخاصة الستغالليا في أوجو مفيدة ،ومما ال ريب فيو
أف مثؿ ىذا الشأف يضعؼ الثقة باإلدارة المالية لمدولة ،ويتيح المجاؿ لممكمفيف بدفع الضرائب أف يجدوا

فيو مبر ار لمتيرب مف الضريبة.

وال يتوقؼ تحقيؽ االقتصاد في اإلنفاؽ العاـ عند توفير حجمو فقط ،وانما ينبغي العمؿ عمى زيادة
إنتاجيتو ،ولذلؾ فاف تحديد مفيوـ اإلنتاجية أمر يفرض ضرورتو مف الناحية االقتصادية لنتعرؼ عمى
إمكانية تطبيقو عمى النفقات العامة ،وفي المجاؿ االقتصادي ليس مف السيؿ تحديد تعريؼ اإلنتاجية

لمنفقة العامة ،إال أنو وبوجو عاـ يمكف تعريفيا بأنيا مقدار الوفرة في عناصر اإلنتاج المستخدمة في دورة
إنتاجية معينة ،إذ تزداد اإلنتاجية كمما نقص حجـ عناصر إلنتاج المستخدمة لتحقيؽ ىدؼ معيف.
ثانيا :تطور النفقات العامة وأسباب زيادتيا
تعتبر ظاىرة ازدياد النفقات العامة مف الظواىر المعروفة بالنسبة لمالية الدولة ،وذلؾ بسبب تطور

دور الدولة وازدياد درجة تدخميا في الحياة االقتصادية واالجتماعية  ،األمر الذي جعؿ عمماء االقتصاد
يجمعوف عمى اف ىذه الظاىرة أصبحت قانونا اقتصاديا يمكف أف يدمج ضمف قوانيف التطور االقتصادي

واالجتماعي ،الذي يمكف أف يحدث إضافة في تاريخ الفكر االقتصادي في المستقبؿ القريب.
 .1تطور النفقات العامة
إف حجـ اإلنفاؽ العاـ ازداد وبشكؿ مستمر في معظـ دوؿ العالـ ،رغـ معارضة االقتصادييف

التقميدييف لزيادة حجـ النفقات العامة ،والواقع أنو قد ازداد حجـ النفقات العامة بشكؿ ممحوظ وسريع بعد

الحرب العالمية األولى والثانية ،حتى اصطبحت ىذه الزيادة المستمرة في حجـ اإلنفاؽ العاـ تعرؼ باسـ
(ظاىرة نمو اإلنفاؽ العاـ)  ،ولـ تقتصر عمى الزيادة المطمقة ألرقاـ اإلنفاؽ بؿ كانت الزيادة أيضا نسبية.
والزيادة المطمقة تعني أف حجـ اإلنفاؽ العاـ يزداد مف عاـ ألخر ،حيث ظيرت أرقاـ في

الميزانيات لبعض الدوؿ دلت وبشكؿ واضح عمى ىذه الزيادة المطمقة ،ففي الواليات المتحدة األمريكية
ازداد اإلنفاؽ العاـ بصورة مطمقة بمقدار  400ضعؼ خالؿ الثمانيف عاما األخيرة ،وفي بريطانيا ازدادت
األرقاـ لإلنفاؽ العاـ مف  230مميوف جنيو إسترليني في سنة  1900إلى  58506مالييف جنيو إسترليني

في عاـ  ،1976أي بزيادة مقدارىا  254مرة خالؿ الفترة المذكورة ،ونجد أنو في بعض الدوؿ النامية كاف
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ىناؾ زيادة مطمقة لحجـ اإلنفاؽ العاـ ،ففي مصر بمغت النفقات العامة في سنة  1900بمقدار 10.8

مميوف جنيو ،وارتفعت لتصؿ إلى مميوف جنيو في سنة .)1(1980

أما الزيادة النسبية لحجـ اإلنفاؽ فتعني لنسبة الزيادة المطمقة إلى بعض المتغيرات نسبة الزيادة
المطمقة إلى بعض المتغيرات االقتصادية الميمة في االقتصاد وأىـ ىذه المتغيرات ىو إجمالي الناتج

المحمي أو الدخؿ القومي ،فموحظ أف نسبة اإلنفاؽ العاـ إلى الناتج القومي تتزايد باستمرار ،ففي الواليات
المتحدة األمريكية بمغت نسبة اإلنفاؽ العاـ إلى الناتج الكمي ما بيف  %32- %7خالؿ فترة الثمانيف عاما
الماضية ،وىذا يشير إلى اف حجـ القطاع العاـ النسبي قد تضاعؼ حوالي أربعة مرات تقريبا خالؿ الفترة

المذكورة  ،وفي بريطانيا كانت نسبة اإلنفاؽ العاـ إلى إجمالي الناتج القومي في الفترة ما بيف -1910

 1974تتراوح ما بيف  %49 - %12أي بمقدار أربعة أضعاؼ ما كانت عميو في الفترة المذكورة.
وكاف أوؿ مف اىتـ بيذه لظاىرة العالـ األلماني ادولؼ فاجنر ،الذي اىتـ بدراسة التطور المالي

لمدولة بعد أف قاـ بتحميؿ حجـ النفقات العامة في العددي مف الدوؿ األوربية في القرف التاسع عشر
لمتعرؼ عمى عالقة زيادة النفقات العامة بنمو الدخؿ الوطني مف خالؿ إصدار قانونو عاـ  ،1892والذي

يتضمف أف النشاط الحكومي يزداد ويتعدد كما ونوعا بمعدؿ اكبر مف معدؿ زيادة السكاف ،ويفسر تمؾ

الزيادة بنسبة التطور فالدولة تنمو وتتطور وتزداد التزاماتيا مع اتساع دائرة تدخميا لخدمة األفراد ومف ثـ
فاف نفقاتيا تزداد تبعا لذلؾ.
وبالرجوع إلى البيانات اإلحصائية الخاصة بتطور اإلنفاؽ العاـ في العدد مف الدوؿ بعد الحرب

العالمية الثانية ،تظير بوضوح اتجاه النفقات العامة إلى التزايد باطراد بغض النظر عف درجة النمو

االقتصادية والفمسفة المذىبية السائدة فييا(.)2
.2أسباب الزيادة الحقيقية لمنفقات العامة

يقصد بالزيادة الحقيقية في حجـ النفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية الناشئة عف ىذه النفقات

لشخص معيف بذاتو.

يقصد بالزيادة الحقيق ية لمنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية الناشئة عف ىذه النفقات لشخص
معيف بذاتو خالؿ فترتيف زمنيتيف مختمفتيف بنسبة اقؿ منيا أو بدوف عبء جديد ،ويمكف ليذه الزيادة أف
 - 1محمود حسيف الوادي ،زكريا أحمد عزاـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .123
 - 2أحمد عبد السميع عالـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .48-47
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تشير إلى حجـ تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية مف خالؿ زيادة متوسط نصيب الفرد مف
الخدمات العامة ،وتعزى أىمية الوزف النسبي لكؿ منيا بحسب الظروؼ واألوضاع ،ومستوى التطور في

كؿ دولة ،إال أنو يمكف اف تعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وادارية ومالية باإلضافة إلى

أسباب حربية.

أ.األسباب االقتصادية :تعد األسباب االقتصادية مف أىـ األسباب التي تفسر ظاىرة الزيادة المستمرة في
النفقات العامة ،زيادة الدخؿ القومي والتوسع في المشروعات العامة ومعالجة التقمبات االقتصادية ،حيث

تمكف زيادة الدخؿ القومي مف زيادة ما تقتطعو الدولة في شكؿ أعباء عامة ،حتى واف لـ تزد مف حجـ

الضرائب أو نوعيا أو أسعارىا ،وتشجع ىذه الموارد المتاحة الدولة عمى زيادة إنفاقيا في جميع المجاالت
كما أف التوسع في إقامة المشروعات االقتصادية يؤدي ىو األخر إلى زيادة النفقات العامة ،باإلضافة إلى
ذلؾ فاف االنكماش بكؿ أثاره الضارة كاف يفرض عمى الدولة زيادة إنفاقيا بقصد زيادة مستوى الطمب

الكمي الفعاؿ إلى الحد الذي يحقؽ االستخداـ الكامؿ في حدود الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي أو
االقتراب منو(.)1

ب.األسباب االجتماعية  :تعد األسباب االجتماعية عامؿ ميـ في تزايد النفقات العامة ،حيث مع تطور
دور الدولة الذي تعدى إلى ضماف التوازف االجتماعي واقامة العدالة االجتماعية ،كذلؾ تقديـ مختمؼ

الخدمات التعميمية والصحية والسكنية ...الخ.
والشؾ أف النفقات العامة وخاصة االجتماعية منيا ليا دور كبير مف جية ضماف تماسؾ المجتمع

وحشد الثقة في الدولة ،ومف جية أخرى ليا فائدة اقتصادية مف خالؿ رفع المستوى المعيشي والقدرة

الشرائية والتقميؿ مف فجوة الفقر( ،)2وما لذلؾ مف دور كبير في رفع الطمب الفعمي وبالتالي زيادة الدخؿ
الوطني.
جـ.األسباب السياسية :ويمكف إجماؿ تمؾ العوامؿ في مجتمعيف مف األسباب ىما :أسباب سياسية
ومؤسسية داخمية ،وأسباب سياسية خارجية.
تعود األسباب السياسية الداخمية إلى تطور الفكر السياسي في كثير مف الدوؿ ،مما يترتب عميو

انتشار كثير مف المبادئ الديمقراطية ساىمت بدورىا في اختالؼ نظرة المجتمع إلى الخدمات العامة

باعتبارىا حقا مف حقوقيـ ،كما أنى شعور الحكومات المتزايدة بمسؤوليتيـ اتجاه أفراد المجتمع في توفير
 - 1طاىر الجنابي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .40-39
 - 2فجوة الفقر :يقصد بفجوة الفقر مستوى النفقات الواجب تحويميا إلى الفقراء حتى تصؿ دخوليـ إلى حد الفقر.
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الحد األدنى مف الخدمات العامة  ،أدى إلى زيادة حجـ اإلنفاؽ العاـ لصالح أفراد المجتمع ،والطبقات
الفقيرة خاصة مف اجؿ رفع مستوى دخوليـ وتقميؿ حدة التفاوت بيف الدخوؿ.
كما أف انتشار األحزاب السياسية والمجالس النيابية باختالؼ أشكاليا ،وسعي تمؾ المؤسسات إلى كسب

رضا منتخبييـ ،مف اجؿ المحافظة عمى المكاسب السياسية سيجعميا تتوسع في نطاؽ الخدمات العامة
المقدمة وذلؾ مف شانو أف يؤدي إلى زيادة اإلنفاؽ العاـ.
وتمكف األسباب السياسية الخارجية بدورىا في مجموعتيف األولى تزايد اإلنفاؽ عف الدفاع واألمف

والذي يالحظ بالنسبة لمختمؼ الدوؿ سواء النامية أو المتقدمة ،واف اختمفت الدواعي إلى ذلؾ ،أما الثانية
فتتمثؿ في تنامي واتساع وتعدد أبعاد العالقات الدولية ،فقد ازدادت أىمية التمثيؿ الدبموماسي لمعظـ

الدوؿ ،مما أدى إلى زيادة عدد البعثات الدبموماسية وحجميا وأنواعيا ،سواء كاف ذلؾ في دوؿ أو ىيئات
ومنظمات دولية ،باإلضافة إلى مشاركة كثير مف الحكومات في مؤتمرات دولية ،باإلضافة إلى استخداـ
المساعدات الخارجية كأداة مف أدوات السياسة الخارجية ،كؿ ذلؾ مف شانو أف يؤدي إلى زيادة كبيرة في

حجـ اإلنفاؽ العاـ(.)1

د .األسباب اإلدارية :لقد فرض تطور دور الدولة وزيادة تدخميا في الحياة االقتصادية واالجتماعية  ،إلى
زيادة عدد المؤسسات واإلدارات والمرافؽ العامة ،وبالتالي زيادة عدد الموظفيف وارتفاع تكاليؼ تسييرىا
وبالتالي زيادة النفقات العامة ،غير أف زيادة عدد الموظفيف في إدارات الدولة قد أدى إلى تدىور ىذه

اإلدارات وتعقيد إجراءاتيا ،فضال عف اإلسراؼ والتبذير الذي تتسـ بو ىذه اإلدارات التي كثي ار ما تضعؼ
أجيزة الرقابة عمييا.
ىـ.األسباب المالية :تتمخص في نقطتيف ىما توفر فائض في اإليرادات العامة وسيولة االقتراض:
ه .1.توفر فائض في اإليرادات العامة :يحدث الفائض في اإليرادات العامة نتيجة سوء تقدير النفقات
الواجب عمى الدولة تغطيتيا ،والذي يعتبر مف العيوب كونو يحمؿ أعباء إضافية عند التحصيؿ كما أنو
يشجع الدولة عمى اإلنفاؽ أكثر عف طريؽ خمؽ أبواب إضافية.

2

 - 1نشأت نبيؿ محمد الوكيؿ ،العوامؿ المفسرة لنمو االنفاؽ الحكومي في االقتصاد العماني مع إشارة خاصة لفرضية
فاجنر ،مجمة المحاسبة واإلدارة والتأميف ،العدد  ،71جامعة القاىرة ،2008 ،ص .816
 2حسف مصطفى ،المالية العامة ،ديواف المطبوعات الجامعية ،دار النيضة العربية ،الجزائر ،ص .29
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ه .2.سيولة االقتراض :قد يكوف القرض العاـ أو اإلصدار النقدي الجديد الدافع نحو التوسع في النفقات
العمومية العتباره حال يعالج العجز في الموازنة بيف اإليرادات والنفقات ،غير اف االقتراض العاـ يؤدي
لزيادة الديف العاـ ،وما ينجر عنو مف دفعو لمفوائد ،وبالتالي الرفع مف حجـ اإلنفاؽ العاـ.
و.األسباب العسكرية
تؤدي نفقات الدفاع الوطني إلى دفع النفقات العامة إلى اخذ منحنى التزايد المتواصؿ ،وقد اغفؿ
معظـ االقتصادييف عمى دراستيا عمى اعتبار أنيا عنصر مستقؿ تحددىا السمطة السياسية في ضوء

االعتبارات االجتماعية والسياسية واالقتصادية واإلستراتيجية ،في حيف أنيا مف أىـ بنود نفقات الدولة

العامة.
وترجع أىمية النفقات العسكرية إلى أف الدولة ىي الوحيدة القائمة عمى تنفيذىا ،حتى في ظؿ

أفكار المدرسة الكالسيكية التي تعتبر أف الدفاع الوطني ميمتيا األولى اتجاه المجتمع ،زد عمى ذلؾ أف

الدفاع الوطني ال يقتصر عمى وقت الحرب فحسب ،بؿ يشمؿ أوقات السمـ كذلؾ وييدؼ إلى تحقيؽ
منفعة عامة شاممة كبقية النفقات العامة األخرى ،وتكمف أىميتو في اآلثار التي تخمفيا تمؾ النفقات مف
إحساس بالطمأنينة واألماف ،وىو أمر ال يقاس نقدا أو كما ،إضافة إلى ذلؾ أف تكويف قوة عسكرية

متطورة تقؼ عمى أىمية االستعداد ألي طارئ ييدد امف البالد سواء كاف التيديد داخميا أو خارجيا ،واف
األمف يعتبر البساط المميد لمتنمية االقتصادية(.)1

ويعتبر اإلنفاؽ العسكري مف أىـ عوامؿ تزايد اإلنفاؽ العاـ ،والتي يصعب تخفيضيا في الدوؿ

النامية ،وذلؾ بسبب الصراعات الدولية في الشرؽ األوسط خاصة والتوترات الدولية والتقدـ التكنولوجي

والصراع حوؿ امتالؾ أسمحة الدمار الشامؿ ،وارتفاع تكمفة التسميح التقميدي ،وىذا كمو مما يستبعد إمكانية
تخفيض اإلنفاؽ العاـ عمى اإلنفاؽ العسكري بشقيو الداخمي والخارجي بؿ وأخذه منحنى التزايد

المستمر(.)2

.3أسباب الزيادة الظاىرية لمنفقات العامة
تشيد الدوؿ في ظؿ ىذا النوع مف الزيادة رصد مبالغ مالية ضخمة بغرض إنفاقيا دوف أف ترافؽ
تمؾ الزيادة في النفقات خدمات إضافية ،مما يعني ثبات مستوى الخدمات ذلؾ أو تراجعو ،كما يعرؼ
 - 1عادؿ فميح العمي ،طالؿ محمود كداوي ،اقتصاديات المالية العامة ،دار الكتاب لمطباعة والنشر ،جامعة الموصؿ
العراؽ ،1989 ،ص .165
 - 2محمد عمر ابو دوح ،ترشيد االنفاؽ العاـ وعجز ميزانية الدولة ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،2006 ،ص .93
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االرتفاع الظاىري لمنفقات العامة بأنو تزايد األرقاـ المعبرة عف اإلنفاؽ العاـ دوف أف يقابمو زيادة في

نصيب الفرد مف السمع والخدمات إلشباع حاجاتو العامة ،ومف أىـ أسباب الزيادة الظاىرية تمؾ ما يمي(:)1

أ .تدىور قيمة النقود :يقصد بتدىور قيمة النقود ،إنخفاض قوتيا الشرائية مما يؤدي إلى نقص مقدار
السمع والخدمات التي يمكف الحصوؿ عمييا بذات العدد مف الوحدات النقدية عف المقدار الذي كاف يمكف
الحصوؿ عميو مف قبؿ ،وىي ظاىرة التي يمكف أف تفسر ارتفاع أثماف السمع والخدمات.
ويترتب عمى تدىور قيمة النقود زيادة النفقات العامة لمواجية ىذا التدىور ،فالدولة تدفع عددا مف

وحدات النقد اكبر مما كانت تدفعو مف ذي قبؿ لمحصوؿ عمى نفس المقدار مف السمع والخدمات فالزيادة
ىنا في رقـ النفقات العامة زيادة ظاىرية ،إذ ال يترتب عمييا أي زيادة في المنفعة الحقيقية أو زيادة في

أعباء التكاليؼ العامة عمى األفراد.

ب .اختالف طرق المحاسبة المالية (اختالف طرق إعداد الميزانية العامة) :كاف المتبع فيما مضى أف
تخصص بعض اإليرادات التي كانت تقوـ بتحصيميا بعض اإلدارات والمصالح لتغطية نفقاتيا مباشرة

ومف ثـ لـ تكف تظير نفقاتيا أو إيراداتيا في الميزانية العامة لمدولة  ،مما كاف يجعؿ النفقات العامة

الواردة في الميزانية اقؿ مف حقيقتيا.
ومع إتباع مبدأ وحدة أو عمومية الميزانية العامة ،الذي يقضي بضرورة ظيور كافة نفقات

الدولة وايراداتيا دوف تخصيص في الميزانية العامة ،ظيرت نفقات عامة كانت تنفؽ فيما قبؿ ولـ تكف
تظير في الميزانية ومف ثـ فاف الزيادة في النفقات العامة في ىذه الحالة تعد زيادة ظاىرية اقتضتيا تغيير

طرؽ المحاسبة المالية في الميزانية الحديثة.

ج .زيادة مساحة إقميم الدولة وعدد سكانيا :قد تكوف الزيادة الظاىرية في النفقات العامة مردىا زيادة
مساحة إقميـ الدولة أو عدد سكانيا ،ومثاؿ ذلؾ قياـ الدولة باحتالؿ دولة أخرى ،أو استرداد جزء مف

إقميميا ،ويترتب عمى ىذه الزيادة بطبيعة الحاؿ زيادة في حجـ النفقات العامة إال أنيا زيادة ظاىرية نظ ار

لعدـ حدوث زيادة في النفع العاـ أو الزيادة في األعباء العامة الممقاة عمى السكاف دوف مقابؿ فعمي .

 - 1سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .64-63
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ومف الواضح أف متوسط نصيب الفرد مف النفقات العامة ،في ىذه الحاالت إذا تأثر بالزيادة فاف
الزيادة تكوف حقيقية ،أما إذا تزايد اإلنفاؽ لمجرد مواجية التوسع الكائف في مساحة الدولة أو زيادة عدد
السكاف دوف أف يمس السكاف األصمييف فينا تكوف الزيادة في اإلنفاؽ العاـ مجرد زيادة ظاىرية.
ثالثا :النفقات العامة (المعايير ،المحددات والتقسيمات)
سيتـ في ىذا اإلطار تناوؿ كؿ مف معايير  ،محددات وتقسيمات النفقات العامة كما يمي(:)1
.1معايير النفقات العامة :تخضع النفقات العامة إلى العديد مف المعايير والتي ينبغي مراعاتيا عند القياـ
بيا ،والتي تمثؿ مبادئ  ،أي قواعد وأسس يتـ االستناد إلييا في اإلنفاؽ العاـ ،والتي مف بينيا ما يمي:
أ.المنفعة :والذي يتضمف العمؿ عمى تحقيؽ أقصى منفعة عامة ممكنة عف طريؽ النفقات العامة ،وىنالؾ
وجيات نظر عديدة بخصوص ىذا القدر األكبر مف المنفعة العامة الذي ينبغي اف يتحقؽ مف النفقة
العامة ،فيناؾ مف يرى بأف يتـ قياسو عمى أساس تساوي المنفعة الحدية لمنفقة العامة مع المنفعة الحدية
ليذه النفقة بافتراض أنيا تتـ مف قبؿ الجيات خاصة ،وبالتالي فاف ىذا المعيار يتـ قياسو عمى ذات

األساس الذي يتـ االستناد إليو في قياس المنفعة الحدية في التحميؿ االقتصادي الجزئي الذي يتـ في إطار
النظرية االقتصادية الجزئية ،والمتضمف ضرورة تساوي المنفعة الحدية لما يتـ اإلنفاؽ إليو منسوبا إلى
تكاليؼ ىذا اإلنفاؽ ،وبحيث ينجـ عف ىذا تساوي المنفعة الحدية لوحدة النقد التي يتـ اإلنفاؽ عمييا في

المجاالت المختمفة لإلنفاؽ ،بما في ذلؾ اإلنفاؽ العاـ ،أي يتـ التعامؿ مع النفقات العامة باعتبارىا تمثؿ

احد أوجو اإلنفاؽ في االقتصاد ككؿ ومف ثـ معاممة اإلنفاؽ العاـ في تحقيقو لممنفعة بذات المعاممة التي
يتـ بموجبيا التعامؿ مع أي وجو مف أوجو اإلنفاؽ الخاص ،رغـ االختالؼ في طبيعة اإلنفاؽ.
ب.االقتصاد :الذي يعني تحقيؽ االقتصاد في النفقات العامة ،بمعنى حسف وكفاءة استخداـ الموارد بحيث

يتـ تالفي حصوؿ أي ىدر أو تبديد أو إسراؼ في النفقات العامة ،وترشيدىا وتوفير العقالنية فييا بحيث
تحقؽ النفقات العامة نفعا عاما يبرر اإلنفاؽ عمييا ،وبالشكؿ الذي يجعؿ النفع العاـ المتحقؽ نتيجة ليا

يكوف بأقصى قدر ممكف.

جـ.اليقين :الذي يعني ضرورة التحديد في النفقات العامة ،بحيث يتاح مف خالؿ ىذا التحديد توفر الدقة
التي تمنع إمكانية التصرؼ غير المناسب في اإلنفاؽ العاـ ،بالشكؿ الذي يجعمو يتحقؽ بصورة قطعية مع

 - 1فميح حسف خمؼ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .118-111
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ما تـ تحديده ،إذ تتحقؽ نتيجة لذلؾ األىداؼ التي يراد الوصوؿ إلييا مف اإلنفاؽ العاـ ،دوف حصوؿ أي
تالعب أو تبديد مع ضرورة إسياـ الرقابة التي ترافؽ القياـ باإلنفاؽ العاـ.
د.المرونة :والذي يقتضي االلتزاـ بما ىو محدد مف نفقات عامة ،بشكؿ يستجيب مع ما يثبت الواقع مف
خالؿ القياـ بالنفقات العامة ،وما يمكف أف يتاح فعال مف إيرادات لتغطية مثؿ ىذه النفقات ،وكذلؾ األخذ

في االعتبار التغيرات التي تحصؿ خالؿ عممية اإلنفاؽ ،وبالتالي فاف الحاالت الضرورية ،وبالذات

الضرورية جدا ،ىي التي تفرض األخذ بالمرونة في االلتزاـ بالنفقات العامة ،وفقا لمقتضياتيا وما يرتبط
بيا مف تغيرات.
ىـ .اإلنتاجية :التي تعني ضرورة إسياـ النفقات العامة في تشجيع التطور في النشطات االقتصادية
بالذات اإلنتاجية منيا ،كذلؾ اإلسياـ في تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية بما يحقؽ زيادة في إنتاجية ىذه

النشاطات ،سواء التي تقوـ بيا الدولة بشكؿ مباشر أو تمؾ التي تقوـ بيا الجيات الخاصة وفقا لمدور
األوسع لممالية الحديثة التي تتـ في إطارىا النفقات العامة.
و.العدالة :في النفقات العامة سواء ما يتصؿ بتحقيؽ العدالة في توزيع عبء مف يتحمميا ،بحيث يتـ
تحقيؽ العدالة في توزيع األعباء الضريبية التي يتـ تحصيميا لتمويؿ ىذه النفقات العامة بالشكؿ الذي

يفترض أف تتـ استنادا إلى القدرة عمى الدفع ،كذلؾ تحقؽ العدالة في توزيع ما تحققو العدالة مف خدمات
ومنافع عامة ،بحيث تتجو إلى إفادة الفئات االجتماعية األقؿ دخال بدرجة أكبر.

ي.الفائض :وىو مبدأ مرغوب في تحقيقو مف قبؿ كافة الدوؿ ،بحيث ينبغي أف تتـ النفقات بالشكؿ الذي
يتحقؽ عف طريقيا فائض في اإليرادات يمكف أف يستخدـ كاحتياطي لمواجية الحاالت الطارئة وغير
المتوقعة ،رغـ أف المالية التقميدية اعتمدت مبدأ التوازف في الميزانية ،أما المالية الحديثة فقد تضمنت

إمكانية تحقيؽ عجز في الميزانية عندما تستدعي حالة االقتصاد وحاجتو ذلؾ ،بالذات عندما يكوف
االقتصاد في حالة دوف المستوى المحقؽ لالستخداـ الكامؿ ،ومف ثـ المجوء إلى التمويؿ بالعجز اعتمادا

عمى القروض ،واإلصدار النقدي الجديد...الخ ،بالقدر الذي يمكف أف يتـ مف خاللو توسيع النشاطات

االقتصادية ،بما يتيح معو تحقيؽ االستخداـ الكامؿ في االقتصاد ،رغـ أف العجز يكاد يكوف ىو الحالة

المتحققة في ال واقع في معظـ الدوؿ ،وبالتالي فاف الفائض المرغوب في تحقيقو ناد ار ما يتحقؽ في الواقع
وفي معظـ الدوؿ إف لـ يكف في جميعيا تقريبا.
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.2محددات النفقات العامة :نعني بمحددات اإلنفاؽ الحكومي ،تمؾ العوامؿ التي تؤثر في حجـ اإلنفاؽ
العاـ ،ومف ىذه العوامؿ(:)1

أ.الطاقة الضريبية :ونعني بيا مقدرة األفراد عمى تحمؿ العبء الضريبي ،فكمما زادت الضرائب كمما أمكف
زيادة النفقات العامة ،الف الضرائب تعد مف المصادر الرئيسية لإليرادات العامة وبالتالي رافد رئيسي

لخزينة الدولة بالماؿ ،أما العوامؿ التي تحدد الطاقة الضريبية فيي:

أ.1.طبيعة القطاع اإلنتاجي :فمكؿ قطاع مف القطاعات االقتصادية عبئ ضريبي يختمؼ عف األخر
فالقطاع الصناعي يكوف عبئو الضريبي اكبر مف القطاع الزراعي ،ولكؿ دولة أولويتيا بالتركيز عمى
قطاع دوف سواه ،وبالتالي باالعتماد عميو بشكؿ كبير ،فنجد بعض الدوؿ قد تعتمد عمى الزراعة وبعضيا

األخر عمى الصناعة والثالث عمى الثروة الحيوانية ...الخ ،وما إلى ذلؾ مف اختالفات.

أ.2.الدخل :فكمما ارتفعت الدخوؿ واألجور ازدادت الطاقة الضريبية ،فنجد الدوؿ التي تنخفض فييا
الدخوؿ ال تشكؿ فييا االقتطاعات الضريبية إال نسبة ضئيمة جدا ،والدوؿ التي ترتفع فييا الدخوؿ تزداد

فييا االقتطاعات الضريبية "ضريبة الدخؿ".

أ.3.األيدي العاممة :كمما زاد عدد األيدي العاممة بالنسبة لعدد السكاف ارتفعت الطاقة الضريبية ،الف
العامؿ الذي يحصؿ عمى دخؿ بإمكانو أف ينفؽ مف ىذا الدخؿ ،ويعيؿ أسرتو ليستطيع أف يتحمؿ أعباء

الضريبة ،وبالتالي كمما زاد عدد ىذه الشريحة كاف باإلمكاف الحصوؿ عمى ضرائب مباشرة وغير مباشرة

بشكؿ اكبر.

أ.4.التجارة الخارجية :كمما زادت حركة االستيراد والتصدير تزداد الطاقة الضريبية ،الف التاجر يستطيع
أف يتحمؿ العبئ الضريبي وكثير مف الدوؿ تعتمد عمى الضرائب الجمركية كمصدر مف مصادر اإليرادات
العامة.
ب.النشاط االقتصادي :كمما زاد النشاط االقتصادي تزيد النفقات العامة ،الف زيادة العمؿ واإلنتاج
واالستثمار تزيد مف الدخوؿ واإلنفاؽ ،وبالتالي يزيد المستوى المعيشي لألفراد وىذا يعني زيادة في النفقات

العامة المتزايدة.

جـ.قيمة النقود :إذا استطاعت الدولة أف تحافظ عمى قيمة النقود أدى ذلؾ إلى ثبات اإلنفاؽ العاـ ،أما إذا
انخفضت قيمة النقود فاف النفقات العامة سوؼ ترتفع.
 - 1طارؽ الحاج ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .141-140
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.3تقسيمات النفقات العامة :أدى توسع حجـ اإلنفاؽ العاـ تمايز مجاالتو وأشكالو إلى ظيور تقسيمات
عممية ناجمة عف اجتيادات االقتصادييف  ،وأخرى وضعية منبثقة عف أجيزة الدولة وتوجياتيا إذ أف كؿ
نوع مف ىاتو التقسيمات يستند عمى معيار محدد وىذا ما سيتـ تناولو كما يمي:
أ.التقسيمات العممية :تقسـ النفقات العامة مف الناحية العممية اعتبا ار إلى معاير ثالث ،المعيار األوؿ
ىو مدى دورتيا ،والمعيار الثاني ىو وظيفتيا ،والمعيار الثالث فيو الغرض منيا.
أ .1.من حيث الدورية :أساس ىذا المعيار ىو مدى تكرار النفقة العامة في ميزانية الدولة ،ويشمؿ نوعيف
مف النفقة العامة ىما:
أ .1.1.النفقات العادية :وىي النفقات التي تتكرر بشكؿ منتظـ سنويا ،كالنفقات الالزمة لتسيير العجمة
اإلدارية لمدولة ورواتب الموظفيف ،وتكرار ىذا النوع ال يعني التكرار بنفس القيمة ولكف االعتبار ىنا إلى

التكرار السنوي العادي(.)1

أ.2.1.النفقات غير العادية :وىي تمؾ النفقات التي ال تتكرر بصورة دورية كنفقات مساعدة ضحايا احد
الكوارث الطبيعية.
أ.2.من حيث الوظيفة :يعتبر ىذا التقسيـ حديث إذ يعتمد عمى تقسيـ وظائؼ الدولة إلى عدة وظائؼ
رئيسية فمثال في فرنسا إلى عشرة أقساـ رئيسية تعبر عف وظيفة الدولة( ،)2وأساس ىذا المعيار ىو مدى
التأثير عمى الدخؿ الوطني.
أ.1.2.النفقات الحقيقية :تعني استخداـ الدولة لجزء مف القوة الشرائية لمحصوؿ عمى السمع والخدمات
المختمفة ،حيث يؤدي مثؿ ىذه النفقات إلى زيادة مباشرة في الناتج القومي ،إذ أف موضوع ىذا اإلنفاؽ

مكافئة الخدمات أو دفع ثمف السمع التي تحصؿ عمييا الدولة ،مؤدية بذلؾ إلى حرماف القطاع الخاص مف
()3

تمؾ السمع والخدمات

.

 - 1نوزاد عبد الرحماف الييمي ،منجد عبد المطيؼ الخشالي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .36
2 - Eric devaux, finans publiques, Brial editions, France, 2002, p73.
 - 3محمد ماىر عتمـ ،المالية العامة –أدواتيا الفنية واثارىا االقتصادية ،مكتبة اآلداب ،مصر ،1998 ،ص .86
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أ.2.2.النفقات التحويمية :وىي نفقات ليس ليا مقابؿ مباشر ،وال تؤدي إلى زيادة في الناتج القومي بؿ
تؤدي إلى إعادة توزيعو ،إذا فيي عبارة عف تحويؿ مبالغ نقدية مف فئة إلى أخرى في المجتمع بغرض

إحداث تغيير في نمط توزيع الدخؿ(.)1

أ.3.من حيث الغرض منيا :أساس ىذا المعيار ىو الوظيفة التي تقوـ بيا الدولة ،ويشتمؿ عمى ثالث
أنواع مف النفقة العامة:
أ.1.3.النفقات اإلدارية :ىي النفقات الضرورية لقياـ أجيزة الدولة بمياميا المختمفة دوف أف تدر أي ثروة
لالقتصاد القومي ،مف أمثمتيا أجور الموظفيف ،نفقات الصيانة ...الخ.
أ.2.3.النفقات االجتماعية :الغرض منيا ىدؼ اجتماعي ،وتتمثؿ فيما تنفقو الدولة مف اجؿ توفير
الخدمات التعميمية والصحية ،زيادة عمى ذلؾ اإلعانات التحويمية التي تمنح لبعض فئات المجتمع بحسب
الحاجة ...الخ.
أ.3.3.النفقات االقتصادية :ىي نفقات ليا أغراض اقتصادية ،تيدؼ الدولة مف خالليا إلى زيادة اإلنتاج
الوطني وتراكـ رؤوس األمواؿ وتسمى النفقات االستثمارية ،وتشكؿ النفقات االقتصادية حجما كبي ار في

الدوؿ النامية لكونيا تتعمؽ بإنشاء مرافؽ البنية التحتية والتي ال يستطيع األفراد القياـ بيا لضخامتيا.

ب.التقسيمات الوضعية :يتـ االستناد إلى ىذا المعيار في تصنيؼ النفقات العامة في موازنات الدوؿ سواء
في الموازنات العامة التقميدية أو الموازنات العامة الحديثة ،وتقسـ النفقات العامة مف الناحية العممية
والمطبقة في مختمؼ الدوؿ لعدة تقسيمات تتجمى في:
ب.1.التقسيم االقتصادي :مف ىذا الجانب تقسـ النفقات إلى قسميف:
ب.1.1.النفقات الجارية :وتتمثؿ في نفقات الدولة التي تتكرر سنويا ،وبطريقة منتظمة بغرض تسيير
أعماؿ الدولة ،كمرتبات الموظفيف لدى الدولة ونفقات الصيانة وفوائد الديف العاـ واإلعانات.

 - 1رفعت المحجوب ،المالية العامة ،دار النيضة العربية ،مصر ،1992 ،ص.92
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ب.2.1.النفقات الرأسمالية :وىي النفقات التي تيدؼ إلى توسيع الطاقة اإلنتاجية وتكويف رأس ماؿ
الثابت ،أي نفقات تسعى الدولة مف خالليا إلى تنفيذ المشاريع االستثمارية مثؿ بناء اليياكؿ القاعدية
لممجتمع (شؽ طرؽ ،بناء الموانئ ...الخ) ،فيي بذلؾ نفقات ضرورية لتحقيؽ النمو االقتصادي(.)1

ب.2.التقسيم اإلداري (حسب الو ازرات)  :حسب ىذا المعيار تصنؼ النفقات العامة في الميزانية العامة

إلى عدد مف األبواب حسب الجيات اإلدارية أو وزارت الدولة ،فمثال باب مخصص لو ازرة الدفاع ،وباب

أخر مخصص لو ازرة الداخمية ،وباب أخر مخصص لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي وىكذا تبعا
لمو ازرات المعموؿ بيا في الدولة.

ب.3.التقسيم الوظيفي  :يعتمد ىذا التقسيـ عمى تجميع نفقات عدة و ازرات في مجموعة واحدة عمى
أساس دور الدولة في تحمؿ مسؤوليتيا ،وطبيعة نشاطيا وتبعا لتحقيؽ أىدافيا ،وذلؾ إلى أربعة أقساـ.
ب.1.3.النفقات االقتصادية :تشمؿ األمواؿ المخصصة لمقياـ بخدمات تيدؼ إلى تحقيؽ ىدؼ اقتصادي
كاالستثمار في المشاريع االقتصادية المتنوعة ...الخ

()2

ب.2.3.النفقات االجتماعية :فالدولة ليا أىداؼ متعددة مف النفقات االجتماعية ،فيي تمنح بغرض إعادة
توزيع الدخؿ أما في شكؿ نقدي كمنح كبار السف ،أو في شكؿ عيني كالخدمات الطبية والتعميمية

المجانية ،وتفضؿ ىذه األخيرة عف األولى الف اإلعانات النقدية قد ال يصرفيا مف استفادة منيا عمى
السمع والخدمات المفيدة ،بؿ ينفقونيا عمى سمع وخدمات ضارة كالتدخيف ....الخ ،وبالتالي لف تحقؽ

اآلثار االيجابية المستيدفة.

ب.3.3.النفقات العسكرية :تمثؿ في الوقت الحاضر جزءا كبي ار مف موازنات الدولة ،ويرجع ذلؾ إلى
تصاعد توتر األوضاع الدولية والداخمية وسرعة التقدـ التكنولوجي ،وانعكاسو عمى إنتاج األسمحة وتطوره

وبالتالي ضرورة سرعة إحالؿ الجديد مكاف القديـ.

ب.4.3.النفقات اإلدارية :ىي النفقات المخصصة لتسيير ىيئات الدولة ومؤسساتيا ،وتطوير الجياز
اإلداري.

 - 1ىاجيرة دليمي ،تاثير السياسة الميزانية عمى التضخـ (اشارة لحالة الجزائر خالؿ  ، )2007-1998رسالة ماجستير،
تممساف ،2011/2010 ،ص .58
 - 2خالد شحاتة الخطيب ،احمد زىير شامية ،اسس المالية العامة ،دار وائؿ لمنشر ،عماف ،2007 ،ص .113
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ب.4.التقسيم بحسب عالقتيا باقتصاد السوق :يعتمد ىذا التقسيـ عمى مدى ارتباط وعالقة النفقة مف
عدمو باقتصاد السوؽ ،وذلؾ إلى أربعة أقساـ.
ب.1.4.نفقات مستقمة عن طبيعة النظام االقتصادي :ىي النفقات الضرورية لوجود الدولة مف أمثمة ذلؾ
النفقات الخاصة بالوظائؼ األساسية لمدولة ،والتي مف خالليا يتـ المحافظة عمى كيانيا واستقرارىا
الداخمي والخارجي.
ب.2.4.نفقات ضرورية لقيام اقتصاد السوق :ىي النفقات التي تشكؿ جزء مف نفقات اإلنتاج ومف أمثمة
ذلؾ نفقات الخدمات اإلدارية العامة الضرورية لقياـ المشروعات الخاصة ،والتي تحصؿ عمييا مقابؿ
مدفوعات تمثؿ جزء مف نفقات إنتاجيا.

ب.3.4.نفقات مكممة القتصاد السوق :ىي النفقات المخصصة إلشباع الحاجات العامة مف بعض
السمع والخدمات التي يقدميا السوؽ ،ومف أمثمة ذلؾ نفقات التعميـ والصحة ...الخ.
ب.4.4.نفقات مخصصة لقوى السوق :ىي النفقات المخصصة لتصبح االختالالت السمبية الناجمة عف
تطبيؽ اقتصاد السوؽ ،ومف أمثمة ذلؾ النفقات المعدة إلنتاج بعض السمع أو الخدمات التي يحجـ

الخواص عمى القياـ بيا ،والنفقات المقدمة لمصناعات ذات الوفرات الخارجية لزيادة إنتاجيا(.)1

جـ .تقسيم النفقات حسب القانون الجزائري :يقسـ التشريع الجزائري النفقات العامة إلى قسميف رئيسييف
قسـ نفقات التسيير وقسـ نفقات االستثمار.
ج.1.نفقات التسيير :ىي تمؾ النفقات التي ال تأتي بقيمة مضافة القتصاد الوطني ،بؿ ىي نفقات
تستعمؿ لسير أجيزة الدولة اإلدارية ،وتنقسـ نفقات التسيير إلى أربعة أبواب ،كؿ باب تندرج تحتو سبع
فقرات ،وىذه األخيرة بدورىا تضـ نحو تسعة وتسعيف فصال وعدد المواد التي يشمميا الفصؿ غير

محدودة( ،)2وتمثؿ األبواب التي تجمع فييا نفقات التسيير كالتالي:

الباب األول :أعباء الديف العمومي والنفقات المحسوبة مف اإليرادات ،ويشمؿ االعتمادات الضرورية
لمتكفؿ بأعباء الديف العمومي باإلضافة إلى األعباء المختمفة المحسوبة مف اإليرادات.

 - 1عبد المجيد قدي ،المدخؿ إلى السياسات االقتصادية الكمية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2006 ،ص .182
- 2عمي زغدود ،المالية العامة ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2006 ،ص .33
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الباب الثاني :تخصيصات السمطات العمومية ،وتشمؿ نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرىا
كالمجمس الشعبي الوطني ،ومجمس األمة والمجمس الدستوري ...الخ ،وىي نفقات مشتركة بيف الو ازرات.
الباب الثالث :النفقات الخاصة بوسائؿ المصالح ،وتشمؿ االعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائؿ
التسيير المتعمقة بالموظفيف والمعدات.
الباب الرابع :التدخالت العمومية ،وتشمؿ نفقات التحويؿ التي تقسـ بدورىا بيف مختمؼ أصناؼ
التحويالت حسب األىداؼ المختمفة لعممياتيا كالنشاط الثقافي واالجتماعي واالقتصادي ،وعمميات
التضامف.
جـ.2.نفقات التجييز :ىي تمؾ النفقات التي يتولد عنيا زيادة الناتج الوطني اإلجمالي ،ومنو زيادة ثروة
البالد ،فيي نفقات استثمارية تتكوف مف االستثمارات الييكمية االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والتي

تعتبر مباشرة استثمارات منتجة ،ويضاؼ إلى تمؾ النفقات االستثمارية إعانات التجييز المقدمة لبعض
المؤسسات العمومية ،وتتضمف نفقات التجييز ثالثة أبواب ىي:
 -الباب األوؿ :االستثمارات المنفذة مف قبؿ الدولة؛

 الباب الثاني :إعانات االستثمار الممنوحة مف قبؿ الدولة؛ الباب الثالث :النفقات األخرى برأسماؿ.رابعا :اآلثار االقتصادية لمنفقات العامة
ىي التغيرات التي تط أر عمى الحياة االقتصادية ،نتيجة تطبيؽ الدولة لسياسة انفاقية عامة قصد

التأثير في اإلنتاج واالستيالؾ الوطنييف أو طريقة توزيع الدخؿ ،المستوى العاـ لألسعار أو التشغيؿ بغية
تحقيؽ التوازف االقتصادي.
.1اثر النفقات العامة عمى اإلنتاج الوطني :
تؤثر النفقات العامة المباشرة (إيجابا أو سمبا) عمى اإلنتاج الوطني (الذي يعني مجموع القيـ
المضافة المتولدة عف النشاط اإلنتاجي الذي يقوـ بو المجتمع خالؿ فترة زمنية محددة ،كما يقصد بو
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مجمؿ السمع والخدمات المنتجة خالؿ السنة والتي يمكف تقييميا نقدا) ( ،)1عمى رغبة وقدرة األفراد عمى
العمؿ ،االدخار ،االستثمار أو عمى انتقاؿ عناصر اإلنتاج وتحويميا مف مكاف ألخر.
أ.اثر النفقة العامة عمى رغبة وقدرة األفراد عمى العمل ،االدخار واالستثمار :يمكف لإلنفاؽ العاـ أف يمس
بقدرة األفراد ألعمى العمؿ باعتبارىـ عنص ار أساسيا منف عناصر اإلنتاج التي تسعى السمطات العامة
لتطويرىا كما وكيفا ،مف خالؿ رفع النفقات المتعمقة بتحسيف قدراتيـ الذىنية والجسمية وتأمينيـ ضد

المخاطر المستقبمية( ،)2عف طريؽ دعـ قطاعات التعميـ،ػ الصحة التأمينات االجتماعية باإلضافة إلى
المحافظة عمى األمف الداخمي والخارجي والحرص عمى إرساء العدالة ،فإذا زاد استعداد األشخاص لمعمؿ

ارتفعت بالضرورة إنتاجيتيـ ما ينعكس إيجابا عمى اإلنتاج الوطني.

وعميو تتطور دخوؿ األفراد نتيجة تحسف أدائيـ اإلنتاجي ،ما يقود لرفع االدخار الذي تضمنو
النفقات المباشرة وغير المباشرة ،إضافة إلى ذلؾ يمكف لمنفقات العامة االستثمارية كأف تمنح الدولة

امتيازات واعانات لمقطاع الخاص أو العاـ أف تحسف وتوسع المناخ االستثماري ،فتتكوف رؤوس األمواؿ
التي تؤدي لزيادة القدرات اإلنتاجية.
ب.اثر النفقة العامة عمى انتقال عناصر اإلنتاج وتحويميا :تؤدي النفقات العامة أيضا النتقاؿ عناصر
اإلنتاج مف نوع إنتاجي ألخر أو مف مكاف ألخر نتيجة ضرورات ظرفية أو أبعاد تنموية كتحويؿ عناصر
اإلنتاج مف قطاعي الزراعة والصناعة مثال إلى ميداف اإلنتاج الحربي في حالة الحروب( ،)3أو زيادة
أىمية القطاع العاـ وتوجيو إنتاج القطاع الخاص بغرض تشجيع إقامة صناعات جديدة.
كما تستطيع الدولة أف تزيد ما ينفؽ ذلؾ إلى كفاية سكانيا وزيادة مقدرتيـ عمى العمؿ واالدخار
ما قد يغري ىؤالء الستثمار رؤوس أمواليـ فييا وبالتالي انتقاؿ عناصر اإلنتاج لمثؿ ىذه المناطؽ وعميو

يمكف لمنفقات العامة أف تسبب انتقاؿ عوامؿ اإلنتاج مف منطقة ألخرى داخؿ اإلقميـ الواحد(.)4

 - 1عبد الكريـ صادؽ بركات ،االقتصاد المالي ،جامعة دمشؽ ،سوريا  ،1993 ،ص .302
 - 2محمد سعيد فرىود ،مبادئ المالية العامة ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ،حمب ،1978 ،ص ص .104-103
 - 3عبد الكريـ صادؽ بركات ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .322
 - 4عبد المنعـ فوزي ،المالية العامة والسياسة المالية ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت ،ص.13
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.2أثار النفقات العامة عمى االستيالك الوطني:

عف طريؽ الزيادة األولية في الطمب ،إما بطمب الدولة لسمع وخدمات قصد استيالكيا نتيجة رفع

اإلنفاؽ الحكومي االستيالكي ،أو زيادة طمب األفراد بغرض إشباع رغباتيـ االستيالكية المتزايدة والناجمة
عف النفقات التي توزعيا الدولة عمى شكؿ أجور أو تحويالت.
أ.اثر نفقات االستيالك الحكومي :تقوـ الدولة باإلنفاؽ العاـ مقابؿ الحصوؿ عمى سمع استيالكية بغرض

إشباع الحاجات العامة أو توفير خدمات استيالكية كاألمف ،التعميـ والصحة ،ما يدفع باالستيالؾ الوطني

إلى االرتفاع.

كما يمكف ليا أف توزع خدمات أو سمع مجانا أو بمقابؿ جزئي ،وىو ما يراه البعض تحويال
لالستيالؾ مف األفراد إلى القطاع العاـ الذي ال يؤدي إلى زيادة االستيالؾ الوطني ،بؿ يستطيع ىذا النوع

مف االستيالؾ أف يؤثر عمى ىيكمة االستيالؾ الوطني بتحفيز الحصوؿ عمى سمع مقابؿ تيميش أخرى
وبالتالي عمى التشغيؿ واالستثمار.

غير انو مف المنطقي إف إنفاؽ األمواؿ العامة مف اجؿ الحصوؿ عمى السمع االستيالكية ،بغض
النظر عف نوعيا أو الفائدة المرجوة منيا يرفع مف االستيالؾ العاـ.
ب.اثر نفقات االستيالك الخاصة بدخول األفراد :تدفع الدولة مقابؿ ما يقدمو موظفوىا وعماليا مرتبات
ومعاشات توجو جزئيا أو كميا إلى إشباع الحاجات االستيالكية مف سمع وخدمات ،أي أف مداخيؿ األفراد

تصرؼ لزيادة االستيالؾ الفردي ومف ثـ االستيالؾ الوطني.

كما يمكف لمدولة أف تحفز بعض الصناعات عف طريؽ إعانات اقتصادية ،تؤدي إلى انخفاض
تكاليؼ اإلنتاج وتراجع األسعار ،أي زيادة المداخيؿ الحقيقية لممستيمكيف ،وبالتاي زيادة الطمب الفردي
والكمي.

.3اثر النفقات العامة عمى المستوى العام لألسعار والتشغيل:
تستطيع النفقات العامة اف تمس بالمستوى العاـ لألسعار ،وكذا التشغيؿ بالطريقة التالية:
أ.اثر النفقات العامة عمى المستوى العام لألسعار :لـ يعد تحديد األسعار مقتص ار عمى السوؽ بفعؿ قوى
العرض والطمب ،حيث أصبحت الدولة مخيرة بيف تدخميا التمقائي أو المطالبة بو في قطاعات معينة

لتحديد المستوى العاـ لألسعار ،إذ يتـ مباشرة مف خالؿ تدخؿ الدولة باستعماؿ الوسائؿ المتوفرة لدييا في
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إطار برامجيا االنفاقية بواسطة رفع المنح واإلعانات ،أو اإلشراؼ المباشر عمى اإلنتاج  ،وكذا تطبيؽ
السياسة الضريبية  ،النقدية واالئتمانية ،كما يمكنيا التأثير عمى العوامؿ المحددة لألسعار (أي العرض
والطمب) كتوجيو المستيمؾ والمنتج بواسطة الحمالت اإلعالنية سعيا منيا في المحافظة عمى استقرار

األسعار وفؽ الوضعية االقتصادية بتطبيؽ سياسة تيدؼ إلى الحد مف ارتفاع األسعار في حالة التضخـ
أو خفضيا في حالة االنكماش والكساد.
ب.اثر النفقات العامة عمى التشغيل :مما ال شؾ فيو أف لإلنفاؽ العاـ دور رئيسي في تحقيؽ العمالة
وزيادة التشغيؿ سواء بدعـ القطاع الخاص واقحامو في الحياة االقتصادية وتطويره قصد امتصاص البطالة

أو المجوء إلى المشروعات العامة لنفس الغرض.

إف اإلنفاؽ الحكومي عمى االستثمار ،االستيالؾ وصافي ما في حوزة األفراد مف أصوؿ ىي مف
أىـ أنواع اإلنفاؽ تأثي ار عمى حجـ التوظيؼ ،إذ أف العالقة بيف اإلنفاؽ العاـ وحجـ التوظيؼ طردية ،ىذا

ويؤثر اإلنفاؽ الحكومي في التوظيؼ عف طريؽ زيادة أو نقص الطمب الفعاؿ ،فزيادة اإلنفاؽ الحكومي
مع بقاء اإلنفاؽ الخاص ثابتا يؤدي إلى زيادة الطمب الكمي الفعاؿ عمى السمع والخدمات مما يزيد مف
حجـ التوظيؼ ،غير انو لو حدث انخفاض في حجـ اإلنفاؽ الخاص مع زيادة في اإلنفاؽ العاـ لتقمص

حجـ التوظيؼ ،ألنو في الحالة األخيرة عند استخداـ الدولة لألفراد في مشروعاتيا ال يعني أنا تخمؽ
وظائؼ ،بؿ تعمؿ عمى تحويؿ الموارد وخاصة البشرية منيا مف القطاع الخاص إلى القطاع الياـ نتيجة

إغراقيـ بالتحفيز الذي تمنحو.
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المحور الثالث :اإليرادات العامة لمدولة
لكي يتسنى لمدولة القياـ بوظائفيا ،يجب أف تستخدـ بعض الموارد البشرية وغير البشرية الموجودة

تحت تصرؼ الجماعات ،أي تحرر جزء مف الموارد ،كما تستقطع جزء مف القوة الشرائية الموجودة تحت
تصرؼ األفراد وقد تخمؽ قوة شرائية إضافية ،إذ أف سمطة إصدار النقود تعد اختصاص أصيال ليا.
واذا كانت اإليرادات المالية العامة تستيدؼ فقط تغطية بنود النفقات العامة بالنسبة لممالية

التقميدية ،إال أف ىذا المفيوـ تطور اآلف ،وامتد ليشمؿ أغراضا اقتصادية ،اجتماعية ،مالية ،سياسية
وتنموية وخاصة بعد أف تطورت مصادر اإليرادات المالية العامة وأصبحت تتناوؿ موارد مالية متنوعة.
إذف فالدولة تحصؿ عمى اإليراد العاـ مف خالؿ عمميتي نقؿ القوة الشرائية وخمقيا ،سواء تـ داخؿ

االقتصاد الوطني أو عمى الصعيد الدولي ،واذا كاف اإليراد العاـ يختمؼ مف حيث المصدر ومف حيث
شكمو ،فانو يمكف التمييز بيف مختمؼ اإليرادات العامة مف حيث عنصر اإلجبار في الحصوؿ عمييا
وميما يكف األمر فاف اإليرادات العامة ال تخرج عمى أف تكوف إما اقتصادية أو سيادية أو ائتمانية وىذا

ما سيتـ تناولو في ىذا المحور في النقاط التالية:
أوال :تعريؼ اإليرادات العامة وتقسيماتيا.
ثانيا :إيرادات الدولة مف الضرائب.
ثالثا :أنواع الضرائب

رابعا :اآلثار االقتصادية لمضرائب وأثار االقتصاد عمييا
خامسا :العبئ الضريبي والمشاكؿ المرتبطة بو
سادسا :اإليرادات مف أمالؾ الدولة
سابعا :القروض العامة
ثامنا :اإليرادات مف الرسوـ
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أوال:تعريف اإليرادات العامة وتقسيماتيا.

تعتبر اإليرادات العامة الوسيمة المالية التي تستطيع الدولة مف خالليا تأميف الماؿ الالزـ لتغطية

نفقاتيا العامة ،والقياـ بالخدمات والوظائؼ الممقاة عمى عاتقيا.
.1مفيوم اإليرادات

تعرؼ اإليرادات العامة ":بأنيا الموارد االقتصادية التي تحصؿ عمييا الدولة في شكؿ تدفقات نقدية مف
أجؿ تغطية النفقات العامة ،بيدؼ إشباع الحاجات العامة وتعتبر جزء ىاـ ومكمؿ لتمويؿ اإلنفاؽ العاـ
تحصؿ الدولة عمى الموارد المالية الالزمة لتغطية النفقات العامة أساسا مف الدخؿ القومي في حدود

المقدرة المالية القومية ،أو مف الخارج عند عدـ كفاية ىذه الموارد لمواجية متطمبات االنفاؽ العاـ ،كما

أف اإليرادات العامة ىي مصادر الدخؿ الذي تحصؿ عميو الدولة عمى شكؿ أرصدة مالية لتغطية نفقاتيا
وإلشباع الحاجات العامة(.)1

بمعنى أف اإليرادات العامة ىي جموع األمواؿ التي تجبييا الدولة مف مختمؼ المصادر والجيات
لتمويؿ النفقات العامة واإليفاء بالحاجات العامة ،واإليرادات تنقسـ إلى اإليرادات االقتصادية (أمالؾ

الدوميف) ،واإليرادات السيادية (الضرائب والرسوـ) باإلضافة إلى اإليرادات االئتمانية (القروض العامة).
.2التطور التاريخي لمفيوم اإليرادات

لقد كاف مفيوـ اإليرادات العامة غير معروؼ لدى الجماعات البدائية األولى ،إذ كاف القياـ

بواجب الحراسة والدفاع عف الجماعة ىو الوجو الوحيد لمحياة المشتركة بيف أفراد القبيمة الواحدة .فمـ تكف

ثمة حاجة إلى اإليرادات العامة ولو لتمويؿ الحروب .ولكف ىذا الوضع تطور نتيجة تمركز السمطة بيد
حاكـ قوي.
وفي األصؿ كاف الحاكـ مسؤوالً عف إيجاد اإليرادات الالزمة لتمبية رغباتو وقيامو بواجباتو .ذلؾ
ألنو السيد المطمؽ التصرؼ باألمواؿ الموجودة ضمف حدود بالده ،فمـ تعرؼ الممالؾ والحضارات القديمة
المؤسسات القانونية والسياسية التي تفرؽ بيف شخصية الحاكـ وشخصية الدولة .وكاف ماؿ الحاكـ ىو

 - 1محمد حسيف الوادي ،زكرياء احمد العزاـ ،مبادئ المالية العامة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،2008 ،ص
.52
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ماؿ الد ولة وخزينة الدولة ىي خزينة الحاكـ الخاصة .ولـ تساعد ىذه النظرة في إيجاد مفيوـ لإليرادات
العامة يختمؼ عف إيرادات الحاكـ الخاصة.
أف األرض هلل عز وجؿ
فكانت النظرية الغالبة حيف انتشر نظاـ اإلقطاع في القروف الوسطىّ ،

يستخمؼ عمييا أولياء األمر فتكوف ليـ ويوزعوف أقاليميا بيف أمراء األجناد عندىـ ،وبقيت اإليرادات
العامة تعتمد أساسا عمى األمالؾ العامة.

وجد العرب المسمموف في الكتاب والسنة قواعد أساسية تحدد أنواع اإليرادات العامة ومصادرىا
كما اقتبسوا ما كاف معموالً بو في البالد المفتوحة ،حتى توصموا إلى تنظيـ ديواف الخ ارج في عيد الخميفة
الراشدي عمر بف الخطاب.
ولما تطور مفيوـ الدولة وعظمت وظائفيا وازدادت نفقاتيا ،لـ تعد إيرادات أمالؾ الحاكـ تكفي
لتمبية الحاجات العامة المتزايدة ،فكاف يتوجو إلى الرعية يطمب العوف والمساعدة وكاف ذلؾ في صورة
تبرعات اختيارية ولـ تمبث ىذه التبرعات االختيارية أف صارت فرائض إجبارية فظير مفيوـ االقتطاعات
العامة مورداً أساسياً لمدولة تغطي بو نفقاتيا وتحقؽ المنافع العامة .وكاف البد مف أف يقابؿ ذلؾ تبدؿ في
مفيوـ اإليرادات ،فمـ تعد تمؾ اإليرادات تأتي مف أمالؾ خاصة لمحاكـ ،وانما صارت إيرادات مصدرىا
الرعية توضع تحت تصرؼ جية عامة تستخدـ امتيازاتيا القانونية في إدارتيا ،فيي بالتالي إيرادات عامة.
ويتـ توزيع العبء الناجـ عنيا بيف المكمفيف توزيعاً عادالً ووفؽ مبدأ المساواة .فظير مفيوـ الماؿ العاـ
الذي يختمؼ عف ماؿ الحاكـ الخاص .ونشأت مجموعة مف القواعد القانونية تنظـ العالقة المالية لمدولة
مع اآلخريف ،عمى أساس مف السمطة والسيادة .فكاف لزاماً نتيجة ىذا التطور أف تصبح اإليرادات العامة
وسيمة مالية أساسية تستخدميا الدولة لتوفير الماؿ الالزـ لتغطية النفقات العامة ،وأداة لمتأثير في الحياة
االقتصادية واالجتماعية وتحقيؽ أىداؼ الدولة العامة.
.3تقسيمات اإليرادات العامة :تعمؿ الدولة بشكؿ جاد بيدؼ تحصيؿ اإليرادات الالزمة ،وىي عمى يقيف
أف ىذه اإليرادات ماىي إال اقتطاعات مف إيرادات األفراد ،أي أنيا تتحكـ في جزء مف ثروة األفراد أي
تؤثر عمى ق ارراتيـ االقتصادية.
ومف ىنا فاف الدولة تقوـ بتقسيـ معيف لإليرادات العامة ،قد يختمؼ مف دولة ألخرى في المسمى
لكنو في المضموف ىو نفس التقسيـ.
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أ.معايير تقسيم اإليرادات العامة (:)1

 مصدر اإليرادات العامة ويتخذ ىذا المعيار لمتفرقة بيف اإليرادات األصمية واإليرادات المشتقة؛ -مدى إستعماؿ الدولة لسمطة الجبر التي تممكيا ،ويتخذ ىذا المعيار لمتفرقة بيف اإليرادات التي تستند

إلى سمطة الجبر واإلكراه واإليرادات التي ال تستند إلييا؛

 مدى الشبو بيف إيرادات القطاع الخاص ،ويتخذ ىذا المعيار لمتفرقة بيف إيرادات االقتصاد العاـواإليرادات ذات الشبو باالقتصاد الخاص؛

 مدى انتظاـ ودورية مصدر اإليرادات العامة ،ويتخذ ىذا المعيار لمتفرقة بيف اإليرادات العاديةواإليرادات غير العادية.

ب.التقسيمات التطبيقية :يعتبر ىذا التقسيـ ذو درجة كبيرة مف األىمية والفائدة ويحوى نوعيف أو تقسيميف
لإليرادات العامة وىما تقسيـ اداري وتقسيـ وظيفي.
ب .1.التقسيم اإلداري لإليرادات العامة( :)2ىناؾ جية مختصة تتولى تحصيؿ اإليرادات العامة وليس
تحصؿ الجانب
بالضرورة أف تكوف ىذه الجية مف و ازرة الخزانة أو المالية بالرغـ مف أف و ازرة الخزانة
ّ
األكبر مف اإليرادات العامة والذي يتمثؿ في الضرائب.
إال أف ىناؾ العديد مف الو ازرات التي تموؿ الخزانة العامة بموارد إضافية وخاصة تمؾ التي تقوـ

باإلشراؼ عمى تحصيؿ إيرادات أمالؾ الدولة مف عقارات ومف مشروعات صناعية وتجارية وتمؾ التي

أخير تمؾ التي
تحصؿ الرسوـ المقررة عف أداء بعض الخدمات العامة مثؿ الخدمات الصحية والتعميمية و ًا
تحصؿ الغرامات المالية المفروضة عمى مخالفة لمقوانيف والموائح.
ب.2.التقسيم الوظيفي :إف التزاـ السمطة التنفيذية بمبدأ عدـ تخصيص اإليرادات الذي يجبرىا عمى عدـ
تخصيص نوع مف اإليرادات العامة لإلنفاؽ عمى وظيفة مف وظائفيما العامة.
جـ.التقسيمات العممية :يقسـ البعض اإليرادات العامة بحسب مصدر اإليرادات إلى إيرادات أصمية
وايرادات مشتقة بينما يقسميا البعض تبعا لمدى استخداـ الدولة لسمطتيا اآلمرة في التحصيؿ إلى إيرادات

 - 1عبد المولى السيد ،المالية العامة  ،دار الفكر العربي ،مصر ،1985 ،ص .193
 - 2تكمى ريؼ رمسيس ،االسس الحديثة لعمـ مالية الدولة ،دار الفكر العربي ،مصر ،ص .88
63

د /رشام كهينة

المالية العامة

سيادية وايرادات اقتصادية ،وىناؾ مف يمجأ إلى تقسيميا حسب درجة انتظاميا إلى إيرادات عادية وايرادات
غير عادية .وىناؾ مف يقسميا إلى إيرادات ناتجة عف النفع العاـ و إيرادات ناتجة عف النفع الخاص.
جـ.1.اإليرادات األصمية واإليرادات المشتقة :اإليرادات األصمية ىي اإليرادات التي تحصؿ عمييا الدولة
مف إيرادات وممتمكات وىي ما تعرؼ بالفكر المالي بإيرادات الدوميف أو يطمؽ عمييا إيرادات القطاع

العاـ".

أما اإليرادات المشتقة فيي تمؾ التي تحصؿ عمييا الدولة عف طريؽ اقتطاع جزء مف الثروة األخرى
ويشمؿ ىذا النوع باقي اإليرادات العامة.
جـ .2.اإليرادات السيادية واإليرادات االقتصادية :وىذا التقسيـ يعتبر تقسيما قانونيا لإليرادات العامة حيث
أنو يتركز عمى استعماؿ الدولة أو عدـ استعماليا لسمطتيا اآلمرة في حصوليا عمى الموارد التي تمزميا

حيث يقوـ ىذا التقسيـ عمى التميز بيف اإليرادات السيادية وىي التي تحصؿ عمييا الدولة مف ما تتمتع بو

جبر لغرض أو آلخر.
مف سمطة آمرة وقدرة عمى إكراه األفراد عمى دفع األمواؿ ًا

واإليرادات اإلقتصادية ىي التي تحصؿ عمييا الدولة بدوف االلتجاء لألفراد ويتميز دافعييا بأنيـ
يقوموف بأدائيا بمحض رغبتيـ وحر اختيارىـ وىي نوعيف الدوميف العاـ والدومف الخاص.
جـ .3.اإليرادات العادية واإليرادات غير العادية :ويقصد باإليرادات العادية اإليرادات التي تتكرر كؿ سنة
عادة إما لطبيعة ىذه الموارد مثؿ إيراد ممتمكات الدولة أو نتيجة نص تشريعي كالضرائب عمى الدخؿ

والرسوـ.

ويقصد باإليرادات غير العادية اإليرادات التي تحصؿ عمييا الدولة بصفة غير منتظمة وغير

دورية مثؿ القروض العامة واإلصدار النقدي الجديد(.)1

جـ .4.اإليرادات الناتجة عن النفع العام واإليرادات الناتجة عن النفع الخاص :ويمكف تقسيـ الموارد
العامة طبقًا ليذا المعيار إلى عدة أنواع:
خاصا فقط كانت ما تتمقاه في مقابميا ثمنا
نفعا
ً
إذا لـ تتضمف الخدمة التي تقوـ بيا الدولة إال ً
خاصا ومثؿ ذلؾ قياـ إحدى السمطات العامة ببيع محصوال تمتمكيا ،فيذا الثمف ال يختمؼ في شيء عف

سائر األثماف التي تتحدد في السوؽ وتيدؼ الدولة مف ذلؾ الحصوؿ عمى أكبر ربح ممكف.
 - 1عبد المولى السيد ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .196
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إذا لـ تتضمف الخدمة التي تقوـ بيا الدولة إال نفعا خاصا فقط ،فإف ما تحصؿ عميو يسمى
بالضريبة وذلؾ كالدفاع أو األمف الداخمي فيذه الخدمات تفيد المجتمع ككؿ وال يمكف تجزئتيا وال تحديد

مقدار النفع الذي يعود منيا عمى كؿ فرد عمى حدى.

ويمكف اف يجتمع النفع العاـ والنفع الخاص في الخدمة التي تقوـ بيا الدولة وفي ىذه الحالة إذا
عاما ،أما إذا كاف النفع العاـ أكبر مف النفع
كاف النفع الخاص أكبر مف النفع العاـ كاف المقابؿ ً
ثمنا ً
رسما.
الخاص فاف المقابؿ يكوف ً
ثانيا :إيرادات الدولة من الضرائب
تعتبر الضريبة مف أىـ الموارد المالية لمدولة لتمويؿ نفقاتيا العمومية ،ووسيمة فعالة تمكنيا مف

التدخؿ في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي فيي تؤدي دو ار أساسيا في مجاؿ تجسيد أىداؼ

السياسة المالية لمدولة ،ويتطمب تحقيؽ األىداؼ اختيار نظاـ ضريبي مالئـ يعكس خصائص ومالمح
النظاـ االقتصادي المتبع لتحقيؽ أىداؼ المجتمع.
.1مفيوم الضريبة
سيتـ تناوؿ كؿ مف تعريؼ ،عناصر وأىداؼ الضريبة.
أ.تعريف الضريبة  :ليس لمضريبة تعريفا خاصا بيا ،وغالبا ما يتـ تعريفيا مف خالؿ تحميؿ عناصرىا
وىناؾ عدة تعاريؼ متعمقة بالضريبة ومف أكثرىا شيوعا ما يمي:

تعرؼ الضريبة عمى أنيا" :أداء مالي واجب عمى أفراد معينيف ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ القوة وبشكؿ

نيائي ودوف مقابؿ وذلؾ بيدؼ تغطية األعباء العامة"(.)1

كما يعرفيا  C.Schoenauerعمى أنيا "  :اقتطاع مالي إجباري مخصص لتغطية األعباء

والمصاريؼ العامة(")2

1- christain schoemauer , les fondamentaux de la fiscalité, techniques et applications
edition ESKA, 6eme, edition, France, 2006, p10.
2 - Idem.
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وتعرؼ أيضا أنيا " :كؿ اقتطاع أو منفعة أيا كاف شكميا ،تحصؿ عمييا القوة العمومية بغية
إشراؾ المواطنيف) المكمفيف ( في تحمؿ األعباء العامة مف جية ومف جية أخرى بغية تحقيؽ أىداؼ
سياستيا االجتماعية واالقتصادية والتنموية"(.)1

مما سبؽ يمكف القوؿ بأف الضريبة ىي اقتطاع نقدي إجباري دوف مقابؿ لفائدة الدولة ،يتـ فرضو

عمى المكمفيف مف أجؿ تغطية النفقات العامة ليا ،وكذا تنفيذ السياسات المالية المبرمجة.
ب.خصائص الضريبة :انطالقا مف التعاريؼ السابقة نستخمص الخصائص التالية:

ب.1.الضريبة ذات شكل نقدي :مف بيف أىـ خصائص الضريبة أنيا فريضة نقدية ،أي أنيا تدفع في
شكؿ نقدي وليس عيني ،ألنو ما دامت النفقات العامة تتـ في صورة نقدية ،فيجب أف تكوف اإليرادات
العامة بما فييا الضرائب في صورة نقدية.

ب .2.الطابع اإلجباري لمضريبة  :إف الضريبة شكؿ مف أشكاؿ إبراز واظيار سيادة الدولة( ،)2وأف الفرد
ال يممؾ الحرية في دفع الضريبة ،بؿ ىو مجبر عمى دفعيا لمدولة ،فيذه األخيرة ىي المسؤولة عف فرض
الضريبة وتحصيميا.
ب .3.الضريبة تدفع بصفة نيائية :أي أف األفراد يدفعوف الضريبة إلى الدولة بصفة نيائية ،فالدولة غير
ممزمة برد قيمتيا لممكمفيف بيا ،فنجد أف الفرد ينتفع بالخدمات التي تصفيا الدولة لصالح فئات الشعب عف

طريؽ مرافقيا العامة المختمفة ،خاصة أف الدولة تستعمؿ حصيمة الضرائب وايراداتيا األخرى لتسيير ىذه
المرافؽ ،إال أف الشخص يتمتع بيذه الخدمات كالدفاع واألمف والقضاء  ...الخ ليس باعتباره مكمفا بأداء

عنصر أو فردا مف أفراد المجتمع ،وىذه المنفعة ليست حك ار عميو وحده ،ولكنيا تمس
ا
الضريبة ،بؿ لكونو
كافة المواطنيف داخؿ المجتمع(.)3

ب.4.تدفع الضريبة لتغطية األعباء العامة :باإلضافة إلى الدور الذي تؤديو الضريبة في تمويؿ الخزينة
العمومية ،فيي تؤدي دو ار جد ميـ في تشجيع االستثمار وفي إعادة توزيع الدخؿ.

 - 1احمد حمدي العناني ،اقتصاديات المالية العامة ونظاـ السوؽ ،دار المعرفة المبنانية ،بيروت ،1992 ،ص .261

2 - paul Marie Gandmet, Finances publiques , Tome1, edition Montchrestien, paris, 1981,
p23.

 - 3محمد عباس محرزي ،اقتصاديات الجباية والضرائب ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2004 ،ص ص
.18-17
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جـ.أىداف الضريبة :تفرض الضريبة عمى األشخاص مف أجؿ تحقيؽ أغراض معينة يأتي في مقدمتيا
اليدؼ التمويمي  ،باعتبارىا مصد ار ىاما لإليرادات العامة باإلضافة إلى األىداؼ المالية و السياسية
واالقتصادية األخرى و قد تطورت ىذه األىداؼ بتطور دور الدولة.
ج.1.األىداف المالية :ويقصد بيا تغطية األعباء العامة أي أف الضريبة تسمح بتوفير الموارد المالية
لمدولة بصورة تضمف ليا الوفاء باتجاه االتفاؽ بالخدمات المطموبة ألفراد المجتمع أي تمويؿ اإلنفاؽ عمى

الخدمات العامة وعمى استثمارات الدارة الحكومية(.)1

ج.2.األىداف االقتصادية :تتمثؿ في تحقيؽ االستقرار االقتصادي عف طريؽ تخفيض الضرائب أثناء فترة
االنكماش لزيادة االتفاؽ وزيادتيا في فترة التضخـ مف اجؿ امتصاص القوة الشرائية كما قد تستخدـ

لتشجيع نشاط اقتصادي معيف لمنحو فترة إعفاء مف دفع بعض الضرائب باعتباره نشاط حيوي يحقؽ

التنمية االقتصادية.

ج.3.األىداف السياسية :أصبحت الضريبة مرتبطة بشكؿ مباشر بمخططات التنمية االقتصادية

واالجتماعية ففرض رسوـ جمركية تدفع عمى منتجات بعض الدوؿ وتخفيضيا عمى منتجات أخرى يعتبر
استعماال لمضريبة ألىداؼ سياسية فيي تمثؿ أداة مف أدوات السياسة الخارجية مثؿ استخداـ الرسوـ
الجمركية لتصؿ التجارة مع بعض الدوؿ أو الحد منيا مف اجؿ تحقيؽ أغراض سياسية.

ج.4.األىداف االجتماعية:تستخدـ كوسيمة ىامة في تحقيؽ جممة مف الغايات االجتماعية.
 -إعادة توزيع الدخؿ أو الثروة بيف أفراد المجتمع لتقميؿ مف الفوارؽ االجتماعية ويتـ ذلؾ بعدة طرؽ

كفرض ضرائب عمى الثروة ()2؛

 -تشجيع النسؿ في الدوؿ التي ترغب في زيادة عدد سكانيا كالدوؿ األوربية فقد تمجا ىذه الدوؿ لسف

قوانيف ضريبية تتضمف تخفيضات الضريبة كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى فرنسا وقد لجأت ألمانيا إلى
التخفيضات الضريبية قصد زيادة عدد سكانيا وبعد ضربتيا في الحرب العالمية الثانية عدلت مف ىذا

النظاـ في عاـ )3(1946؛

 - 1حميد بوزيدة ،جباية المؤسسات ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2007 ،ص .12
 - 2خالد شحاذة الخطيب ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .153
 - 3عمي زغدود ،المالية العامة ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2006 ،ص .177
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 معالجة أزمة السكف فالضريبة تستخدـ كوسيمة لمحد مف مشكؿ السكف وذلؾ إما بإعفاء رأس الماؿالمستثمر في ىذا القطاع مف الضرائب لفترة معينة ،كما قد تستعمؿ الضرائب في الحد مف استيالؾ
بعض السمع المضرة بالصحة كالكحوؿ والتبغ وغيرىما فتفرض ضرائب مرتفعة عمى صنعيا وبيعيا.

.2األساس القانوني لمضريبة :حاوؿ فقو المالية العامة وضع األساس الذي يعطي الدولة الحؽ في فرض
الضرائب والتزاـ األفراد بدفعيا ،ويمكف رد ىذه المحاوالت إلى تياريف كبيريف ينتمي كؿ منيما إلى حقبة
تاريخية معينة وىما(:)1

أ .نظرية المنفعة والعقد االجتماعي :سادت أفكار ىذه النظرية خالؿ القرنيف الثامف والتاسع عشر فالفقو
التقميدي قد حاوؿ تأسيس حؽ الدولة في فرض الضريبة عمى أساس فكرة المنفعة التي تعود عمى األفراد
مقابؿ دفع الضريبة ،وتتمثؿ في االنتفاع بخدمات المرافؽ العامة المختمفة.

ويؤسس انصار فكرة المنفعة عمى ارتباط الفرد بعقد ضمني أو معنوي بينو وبيف الدولة يسمى

بالعقد االجتماعي أو مف نادى بو الفيمسوؼ الفرنسي" جاف جاؾ روسو " في القرف الثامف عشر ،ويتمثؿ

ىذا العقد في كوف األفراد يتنازلوف عف جزء مف حرياتيـ لحماية باقي أفراد المجتمع كما أنيـ بمقتضى
عقد مالي يمتزموف بدفع الضرائب مقابؿ المنافع التي تعود عمييـ مف نشاط الدولة.
واختمؼ أنصار النظرية في تكييؼ طبيعة ىذا العقد ،فإعتبره البعض "كآدـ سميث" عقد بيع

خدمات ،فالدولة تبيع خدماتيا لألفراد مقابؿ التزاميـ بدفع ثمف ىذه الخدمات في صورة ضرائب.

وصور البعض اآلخر ىذا العقد الضمني عمى أنو عقد شركة ،وأصحاب ىذا التكييؼ اعتبروا أف
الدولة شركة إنتاج كبيرة ،الشركاء فييا ىـ أفراد المجتمع ،حيث يقوـ كؿ منيـ بأداء عمؿ معيف ويتحمؿ

في سبيؿ ذلؾ نفقات خاصة ،وتوجد إلى جانب ىذه األخيرة نفقات عامة يقوـ بيا مجمس اإلدارة التابع
ليذه الشركة ،أي الحكومة تعود منفعتيا عمى جميع الشركاء ،أي خدمات المرافؽ العامة ومف ثـ يتعيف
عمى ىؤالء المساىميف المشاركة في ىذه النفقات في صورة الضرائب التي تفرضيا عمييـ الدولة.
وذ ىب البعض وعمى رأسيـ مونتسكيو الى تكييؼ ىدا العقد عمى أنو عقد تأميف ،فاألفراد يدفعوف

الضريبة لمدولة كتأميف عمى الجزء الباقي مف أمواليـ واالنتفاع بيا عمى أفضؿ سبيؿ ومف ثـ تعد الضريبة
قسط التأميف الذي يدفعو األفراد مقابؿ حماية الدولة لمجزء الباقي مف أمواليـ وأيضا أشخاصيـ .

 - 1سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .124-121
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وبناءا عمى ما تقدـ  ،فإف نظرية العقد االجتماعي والمنفعة واف كانت تبحث عف مبرر لكي تكوف
الضريبة متناسبة مع الدخؿ أو الثروة الخاضعة ليا عمى أساس نقدي ،ال تناسب العصر الحديث بكؿ

تطوراتو و تغيراتو لذا فقد ظير تيار آخر يؤسس فرض الضريبة عمى نظرية التضامف االجتماعي.

ب .نظرية التضامن االجتماعي :تقوـ ىذه النظرية عمى فكرة أساسية مؤداىا أف األفراد يسمموف بضرورة
وجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية ،تحقؽ مصالحيـ وتشبع حاجاتيـ ومف ثـ ينشأ بيف األفراد

تضامف اجتماعي بموجبو يمتزـ كؿ فرد بأداء الضريبة المفروضة عميو ،كؿ بحسب مقدرتو التكميفية
(المالية) ،كي تتمكف الدولة مف القياـ بوظائفيا المتعددة وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنيف بال

استثناء ،وبغض النظر عف مدى مساىمتيـ في تحمؿ األعباء العامة.

كما أف ىذه النظرية تقترب بفكرة السيادة التي تمارسيا الدولة عمى رعاياىا ،ومف ثـ إلزاميـ واجبارىـ
عمى أداء الضريبة ،وىذا يفسر إلزاـ األجانب المقيميف في الدولة إقامة عادية أو مستمرة بالمساىمة في

األعباء والتكاليؼ العامة وأداء الضريبة المفروضة عمييـ.
.3القواعد العامة التي تحكم الضريبة:

يقصد بيا القواعد واألسس التي يتعيف عمى المشرع المالي مراعاتيا وىو بصدد تقرير النظاـ الضريبي

في الدولة ،وتيدؼ ىذه القواعد إلى التوفيؽ بيف مصمحة المكمفيف مف جية ،ومصمحة الخزينة العمومية
مف جية أخرى ،ويعتبر ادـ سميث أوؿ مف صاغ مجموعة متماسكة مف القواعد الضريبية وىي العدالة

اليقيف المالئمة في الدفع ،واالقتصاد في نفقات التحصيؿ وال تزاؿ تعتبر إلى اآلف كمبادئ عامة يتـ
االسترشاد بيا في ىذا المجاؿ( ،)1وسيتـ تناوؿ ىذه القواعد حسب الترتيب التالي:

أ.قاعدة العدالة :ويقصد بيا ذلؾ النظاـ الذي يوزع األعباء المالية لمضرائب بعدالة بيف أفراد المجتمع ،أي
مساىمة األفراد في النفقات العامة دوف تمييز  .وبمعنى أخر أف تكوف مساىماتيـ متناسبة مع مداخمييـ
باستثناء أصحاب المداخيؿ الضعيفة ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لمضرائب المباشرة(.)2

ويركز مبدأ العدالة عمى كيفية حساب وتحمؿ العبئ الضريبي ،ومع تطور الفكر المالي اختمفت

طرؽ تحديد ىذا العبء مف الضريبة النسبية إلى الضريبة بمعدؿ ثابت ميما تغير الدخؿ  .وتبقى مسألة

 - 1عادؿ احمد حشيش ،اصوؿ الفنالمالي في االقتصاد العاـ ،دار النيضة  ،بيروت ،1974 ،ص .311
 - 2احمد حمدي العناني ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .263
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المساواة نسبية تختمؼ حسب نوع الضريبة المفروضة) مباشرة أو غير مباشرة( وكذا حسب طريقة تحديد

العبئ الضريبي(.)1

ب .قاعدة اليقين )الوضوح(  :ومعناه أف تكوف الضريبة محددة بوضوح مف حيث أسس حسابيا والمناسبة
التي فرضت عمى أساسيا مع تحديد الوعاء وميعاد الوفاء بيا إضافة إلى طريقة تحصيميا ،أي أف يكوف
المكمؼ عمى دراية بالتزاماتو اتجاه الدولة .ويتطمب ذلؾ إلماـ المكمؼ باألحكاـ المتعمقة بالضريبة ،وال
يتحقؽ ذلؾ إال بثبات واستقرار األحكاـ الضريبية والتشريعات المتعمقة بيا وعدـ المغاالة في إحداث

التغيرات عمييا.

ولتحقيؽ مبدأ اليقيف البد مف أف تكوف التشريعات المالية والضريبية واضحة وجمية يفيميا عامة

المكمفيف بالضريبة دوف التباس(.)2

وعدـ توفر ىذا الشرط ) التغير المستمر في التشريعات وتعقيدىا ( قد يؤدي إلى حدوث تعسفات

متبادلة سواء مف جانب اإلدارة الضريبية مف خالؿ زيادة العبء الضريبي ما يؤدي إلى تفشي ظاىرة

الرشوة ،أو مف جانب المكمفيف مف خالؿ التيرب مف دفع الضريبة إضافة إلى تقديـ بيانات خاطئة.

ج .قاعدة المالئمة في الدفع  :ويعد ىذا المبدأ نقطة ىامة يجب أف تتوفر في الضريبة ،وىو ينص عمى
أف تكوف أحكاـ تحصيؿ الضريبة المتعمقة بمواعيدىا وأساليب تحصيميا مالئمة لممكمؼ وذلؾ لتخفيؼ وقع
دفع الضريبة عميو ،وعميو يجب أف يكوف ميعاد دفع الضريبة مباشرة بعد حصوؿ المكمؼ عمى الدخؿ
الخاضع ليا ،كأف تجبى الضرائب المفروضة عمى االستغالؿ الزراعي بعد جني و بيع المحصوؿ مباشرة

كما تمتزـ اإلدارة الضريبية طبقا لمبدأ المالئمة في الدفع بتقسيط مبمغ الضريبة إذا كاف كبير ،وذلؾ حتى

يسيؿ عمى المكمؼ دفعو في ظروؼ مالئمة وبأقؿ تضحية ممكنة في السيولة المتوفرة لديو ويتوجب عمى

المصالح الضريبية إتباع أسموب مناسب في عممية التحصيؿ كاقتطاع الضريبة مباشرة مف المنبع )
المصدر) كاألجور مثال ،بحيث يحصؿ صاحب اإليراد مباشرة عمى دخمو الصافي بعد خصـ الضريبة
وذلؾ ما يجنب المصالح الضريبية االحتكاؾ بالمكمؼ وكذا ضماف عدـ تيربو مف دفع ما عميو.

د .قاعدة االقتصاد في نفقات التحصيل  :وتقضى ىذه القاعدة بضرورة تنظيـ جباية الضريبية بحيث ال
تنتزع مف المكمؼ إال أقؿ ما يمكف فوؽ ما يدخؿ في النياية خزينة الدولة ،أي أف تكوف نفقات جبايتيا
قميمة  .بمعنى أخر أف تكوف نفقات تحصيؿ الضريبة ضئيمة بالمقارنة بما يتـ تحصيمو ،فال فائدة مف
 - 1غازي عناية ،الضريبة والزكاة دراسة مقارنة ،منشورات دار الكتب ،الجزائر ،1991 ،ص .215
 - 2عادؿ احمد حشيش ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .315
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ضريبة تكمؼ جبايتيا الجزء األكبر مف حصيمتيا ،وىذا ما يعني أف الجياز الحكومي الذي تشكؿ اإلدارة
الضريبية أحد أجزائو والذي يسدد نفقاتو وأجور موظفيو ما توفره لو إرادات الضرائب وجب عميو استعماؿ

أساليب وتقنيات عممية حديثة كاإلعالـ اآللي وتعييف موظفيف أكفاء وذلؾ ربحا لموقت والماؿ العاـ بيدؼ
تخفيؼ العبء عمى المكمفيف.

 .4التنظيم الفني لمضرائب :يقصد بالتنظيـ الفني لمضرائب بأنو مجموعة مف القواعد واألنظمة والتعميمات
واإلجراءات المتعمقة بتحديد الوعاء الضريبي وأنواع الضرائب.

أ .تعريف الوعاء الضريبي :يقصد بوعاء الضريبة الموضوع أو المادة الذي تفرض عمييا الضريبة( ،)1إذ
يعرؼ الوعاء الضريبي بأنو المادة أو الماؿ أو الشخص الخاضع لمضريبة مع ضرورة توافر العنصر

الزمني ليذا الوعاء (فقد تفرض الضريبة سنويا أو عند جني المحصوؿ ...الخ) حسب األنظمة المحددة

ليا(.)2

ويتأثر الوعاء الضريبي بدرجة تطور النمو االقتصادي ففي المجتمعات الزراعية نجد أف الوعاء

قد يكوف عمى اإلنتاج الزراعي مباشرة أو المجوء إلى الضرائب غير المباشرة لسيولة فرضيا بينما في
االقتصاد المتطور (الدوؿ المتقدمة) نجد االعتماد عمى الضرائب المباشرة المفروضة في الغالب عمى

دخوؿ األفراد مف العمؿ واألرباح المحققة(.)3

فباختصار :يعبر الوعاء الضريبي عف مجموع العمميات اإلدارية التي تيدؼ إلى معاينة ،تقييـ

المادة الخاضعة لمضريبة وتحديد الواقعة المنشئة ليا والشخص موضوع التكميؼ الضريبي.

ب .خطوات تحديد وعاء الضريبة :حتى نصؿ إلى تحديد وعاء الضريبة ىناؾ العديد مف الجوانب
والخطوات يجب مراعاتيـ قبؿ ىذا ،وفيما يمي أىـ ىذه الخطوات:
ب 1.اختيار أساس فرض الضريبة :والمقصود ىنا أي شيئ يتـ إخضاعو لمضريبة ،ىؿ ىو األفراد
الثروة ،الدخؿ ،النشاط أو المنتج؟ وبالتالي يعبر عف العنصر االقتصادي الذي يخضع لمضريبة ومنو
تستمد مصدرىا بشكؿ مباشر أو غير مباشر.

 - 1محمد طاقة ،اقتصاديات المالية العامة ،دار المسيرة  ،عماف ،2007 ،ص .108
2

 -حميد بوزيدة ،جباية المؤسسات ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2007 ،ص .30

 - 3المرجع نفسو ،ص .30
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لقد كانت أوؿ عنصر خاضع لمضريبة ىـ األشخاص الطبيعيوف :في صورة ضرائب عمى
الرؤوس التي كانت تفرض عمى كؿ مموؿ بصفتو الشخصية كمواطف يقيـ في إقميـ الدولة.
ولقد عرفت المجتمعات القديمة (اليوناف الروماف) ىذه الضريبة وحتى في العيد اإلسالمي تـ

فرض ىذا النوع مف الضرائب عمى المسمميف في صورة زكاة الفطر وعمى غير المسمميف في صورة
الجزية ،وال زالت بعض المجتمعات المعاصرة تعتمد عمى ىذا النوع مف الضرائب كرسـ المغادرة الذي

تفرضو بعض البمداف بمناسبة مغادرة إقميميا(.)1

أما العنصر الثاني الذي يمكف أف يكوف أساسا لفرض الضريبة ىو رأس الماؿ :ويطرح تعريؼ

رأس الماؿ صعوبات عديدة فيو إف كاف مف الناحية االقتصادية يعبر عف األصوؿ الدائمة التي يؤدي

استخداميا إلى الحصوؿ عمى السمع والخدمات فيو ما فتئ يأخذ أشكاال جديدة متطورة مثؿ رأس الماؿ
البشري ،رأس الماؿ الفكري ،األصوؿ المالية ،األصوؿ المعنوية ،وىذا ما يطرح صعوبة تتعمؽ بتقديره
وتقييمو ،ويتميز رأس الماؿ بمجموعة مف الخصائص أبرزىا(:)2
 -الثبات النسبي وعدـ التجديد بانتظاـ؛

 إف قيمتو قابمة لزيادة والنقصاف تبعا لألحواؿ والظروؽويمكف لمضريبة عمى رأس الماؿ أف تأخذ شكميف(:)3
 فرضيا عمى رأس الماؿ في حد ذاتو بحيث يكوف سعرىا منخفضا يمكف دفعو مف الدخؿ الناجـ عفرأس الماؿ ،ويكوف الوعاء في ىذه الحالة رأس الماؿ؛

 فرضيا عمى رأس الماؿ بحيث يكوف سعرىا مرتفعا ويؤدي إلى اإلنقاص واقتطاع مف قيمة رأسالماؿ ،وال يعتمد ىذا الشكؿ إال في حاالت نادرة كالحروب واألزمات الشديدة.

أما العنصر الثالث الذي يعتبر أساس لفرض الضريبة ىو الدخل :إذ يعبر الدخؿ عف مكافأة عوامؿ اإلنتاج
أو عوائد توظيؼ األصوؿ المالية ،كما يمكف أف يكوف عبارة عف تحويالت مف دوف مقابؿ ،ولقد زاد االىتماـ
بالضرائب عمى الدخؿ نتيجة ارتفاع الدخوؿ  -خاصة في الدوؿ الصناعية  -مف جية ،ولكوف الدخوؿ أكثر

تعبير مف غيرىا عمى القدرة التكميفية لممموليف مف جية ثانية.

 - 1عبد المجيد قدي ،دراسات في عمـ الضرائب ،دار جرير لمنشر والتوزيع ،االردف ،2011 ،ص .45
 - 2المرجع نفسو ،ص .46
 - 3المرجع نفسو ،ص .46
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ب .2.تحديد مناسية فرض الضريبة أو الواقعة المنشئة لمضريبة :يقصد بالواقعة المنشئة لمضريبة تحديد
المناسبة التي تتيح لمدولة التدخؿ إلجبار المكمفيف عمى التنازؿ عف جزء مف الوعاء الذي تـ اختياره أساسا
لفرض الضريبة(. )1

تكوف الواقعة المنشئة لمضريية إما تصرفا قانونيا أو وضعية اقتصادية ،فمثال في الرسـ عمى القيمة

المضافة يعتبر تسميـ البضاعة أو تاريخ تحصيؿ السعر في حالة الخدمات حدثا منشئا لمضريبة(.)2

أو الحصوؿ عمى الدخؿ في نياية السنة بالنسبة لمضريبة عمى الدخؿ أو تممؾ رأس الماؿ بالنسبة
لمضريبة عمى رأس الماؿ ،وعبور السمعة لمحدود الجمركية .وتحديد لحظة نشوء الديف الضريبي في ذمة

المكمؼ بالضريبة لو أىمية كبرى مف الوجية القانونية إذ تبدأ المواعيد في تمؾ المحظة التي تتحقؽ فييا

الواقعة المنشئة الضريبة(. )3

يخضع اختيار الواقعة المنشئة لمضريبة لمجموعة مف االعتبارات(:)4
 ضماف الوفرة المالية فيراعي الوقت المناسب القتطاع أكبر مبمغ دوف التأثير السمبي عمى المموؿ؛ -تحقيؽ األىداؼ المتوخاة مف الضريبة في تأثيرىا عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية.

ب.3.تحديد المادة الخاضعة لمضريبة :وىذا بالتعرؼ عمى حدود ىذه المادة باستبعاد ما يسمح القانوف
باستبعاده حتى ال يخضع لمضريبة ،فمتحديد الربح الضريبي  -في الجزائر مثال  -يسمح القانوف الضريبي

باستبعاد مف الربح المحاسبي ( المحسوب عمى أساس الفرؽ بيف األصوؿ والخصوـ ) العناصر التالية(:)5

 الخسائر المرحمة بالترتيب إلى السنوات المالية الموالية الغاية السنة ال اربعة الموالية لسنة تسجيؿالعجز -حسب قانوف المالية  2010؛

 الجزء غير الخاضع لمضربة مف فائض القيمة الناجمة عف التنازؿ عف االستثمارات المينيةوالمقدرة بػ  %30في حالة فائض ناجـ عف استثما ارت متنازؿ عنيا وتمت حيازتيا لمدة ثالث

سنوات فما دوف وبػ  %65في حالة حيازتيا لمدة تزيد عف ثالث سنوات.

 - 1محمد ساحؿ  ،المالية العامة ،جسور لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2017 ،ص .129
 - 2عبد المجيد قدي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .50

 - 3محمد ساحؿ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .130-129
- 4عبد المجيد قدي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .50

5

 عبد المجيد قدي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .5073

د /رشام كهينة

المالية العامة

إال أف القانوف في المقابؿ ال يسمح بخصـ بعض األعباء بمعنى انو يجب إعادة إدماجيا في الربح

المحاسبي وىذه األعباء غير القابمة لمحسـ ىي(:)1

 مصاريؼ االستقباؿ واالحتفاالت التي تزيد عف السقؼ المسموح بو ،والمحدد بموجب قوانيفالمالية؛

 -الغ ارمات العقوبات والمخالفات الضريبية؛

 االىتالؾ الزائد عف األساس المسوح اعتماده لمسيارات السياحية؛ المصاريؼ القضائية ،مبمغ اإلشيار المالي ،الكفالة ،والرعاية ،المتجاوزة لمسقؼ المحدد.ومنو تكوف قاعدة حساب الربح الجبائي الذي يعتبر الوعاء الضريبي الذي تفرض عميو الضريبة وفؽ

القاعدة التالية:

الربح الجبائي = الربح المحاسبي  +األعباء غير القابمة لمحسم -األعباء القابمة لمحسم
ج .طرق تقدير وعاء الضريبة :يمكف التمييز في ىذا المجاؿ بيف طرقتيف أساسيتيف لتقدير الوعاء
الجبائي وىما :الطرقة المباشرة والطرقة غير المباشرة ،فالطريقة المباشرة لتقدير الوعاء الجبائي ىي تمؾ

التي تشيد عالقة مباشرة بيف المكمؼ واإلدارة الجبائية ،بينما الطريقة غير المباشرة ىي التي ال تشيد
عالقة مباشرة بينيما(.)2

ج .1.طريقة التقدير المباشر لموعاء الضريبي :تعتمد ىذه الطريقة عمى أسموبيف:
ج 1.1.التقدير بواسطة التصريحات المقدمة من قبل المكمف :تعتمد ىده الطريقة عمى التصريحات
المقدمة مف قبؿ دافع الضريبة نفسو ،اد يقدـ بيانات تفصيمية عف وعائو الجبائي مدعما بالوثائؽ
والمستندات .تعتبر ىده الطريقة مف الطرؽ األكثر استعماال في الدوؿ المتقدمة ،وأفضميا اذا ما توفرت

شروط صحتيا المتمثمة في صحة ومصداقية السجالت والدفاتر الممسوكة مف المكمؼ ،فيي تتميز

بتحقيؽ مبدأ العدالة نظ ار لتقديرىا الدقيؽ لموعاء الجبائي ومف ثـ تقدير الضريبة واجبة الدفع ،ومف جية

اخرى فيده الطريقة تراعي المقدرة التكميفية لممكمؼ(.)3

1

 -المرجع نفسو ،ص .51

 - 2شعباني لطفي ،جباية المؤسسة ،الصفحات الزرقاء ،الجزائر ،2017 ،ص .30
 3نفس المرجع ،ص .31
74

د /رشام كهينة

المالية العامة

ومف االنتقادات التي وجيت الى ىذه الطريقة تدخؿ االدارة الجبائية في شؤوف المكمفيف بالضريبة
واالطالع عمى أسرارىـ حتى تتأكد مف صحة المعمومات المدونة بالتصريح ،كما انيا تتطمب ادارة جبائية
دات كفاءة ووعي لتشديد الرقابة عمى المكمفيف ،حتى ال يتمكنوا مف التيرب مف دفع الضريبة وعمى الرغـ

مف ذلؾ فاف ىده الطريقة تمثؿ أفضؿ الطرؽ لتقدير الوعاء الجبائي وقد تبنتيا العديد مف التشريعات

الجبائية(.)1

ج .1.2.التقدير بواسطة التصريحات المقدمة من قبل الغير :غالبا ما يمزـ المشرع رب العمؿ بأف يقدـ
إق ار ار عف أجور ومرتبات عمالو ومستخدميو ،ودبؾ بإجبار رب العمؿ بتقديـ إقرار عف مستخدميو ويعوؿ

عمى ىدا اإلقرار كأساس في فرض الضريبة عمييـ .كأف يقوـ المحاسب في الشركة بتقديـ اقرار عف
رواتب وأجور موظفي الشركة ،أو يقدـ اقرار عف األرباح التي وزعت عمى المساىميف أو عمى أعضاء
مجمس إدارة الشركة أو كحالة أف يقدـ المديف إقرار بمقدار الفائدة التي دفعت لدائنو( .)2والمستأجر الدي

يقدـ تصريحا عف قيمة االيجار الذي يدفعو صاحب العقار.

تتميز ىذ ه الطريقة بدقتيا النسبية واقترابيا مف الحقيقة ومف عيوبيا صعوبة تقييـ بعض الدخوؿ وخاصة

أصحاب الميف الحرة ،ومع ذلؾ يتبع ىدا األسموب في كثير مف الدوؿ.

كما يمكف أف نضيؼ الى طريقة التقدير المباشر أسموب ثالث في التقدير وىو التقدير بواسطة اإلدارة

الضريبية والذ ي يكوف بتخويؿ القانوف إلدارة الضرائب حؽ تقدير المادة الخاضعة لمضريبة دوف أف تتقيد
بقرائف أو مظاىر معينة ومحددة ،ولذا تسمى بالتقدير أو التفتيش اإلداري.

ويكوف لإلدارة حرية واسعة في المجوء الى كافة االدلة لموصوؿ الى تحديد سميـ لوعاء الضريبة .ومف ىذه

األدلة م ناقشة المكمؼ بالضريبة أو فحص دفاتره وسجالتو المحاسبية وعادة ما تمجأ إدارة الضرائب الى
طريقة التقدير المباشر في حالة تخمؼ المكمؼ بالضريبة أو امتناعو عف تقديـ التصريح الضريبي أو ادا

كاف التصريح غير مطابؽ لمواقع أو ينطوي عمى خطأ او غش وقد أعطى القانوف لممكمؼ بالضريبة حؽ

الطعف في صحة التقدير وفقا لقواعد محددةومف حقو تبرير عدـ تمكنو مف تقديـ التصريح.
ج .2.طريقة ١لتقدير غير المباشر لموعاء الضريبي :يعتبر التقدير غير المباشر إذا اعتمدت اإلدارة
الجبائية عمى عناصر خارجية عند تقديرىا لموعاء الجبائي الخاضع لممكمؼ ،أي ال توجد عالقة مباشرة
بيف المكمؼ واإلدارة الجبائية ،وتعتمد ىذه الطريقة عمى أسموبيف ىما:

 1محمد عباس محرزي ،اقتصاديات الجباية والضرائب ،دار ىومة ،الجزائر،2008 ،ص .148
 2أعاد حمود القيسي ،المالية والتشريع الضريبي ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردف ،2008 ،ص .144
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ج -1-2-تقدير الوعاء الجبائي بطريقة المظاىر الخارجية لممكمف :وفؽ ىذا األسموب تقوـ اإلدارة
الضريبية باستنتاج مقدار قيمة المادة الخاضعة لمضريبة عمى أساس مجموعة مف المظاىر الخارجية التي
تعتبر دالة عمى ثروة الشخص أو دخمو ،كاعتبار عدد النوافذ واألبواب أو القيمة االيجارية لمسكف لتحديد

مدى ثراء الشخص( ،)1أو نوع المنزؿ الذي يسكنو وعدد المستخدميف العامميف لديو ومقدار أجرىـ وعدد

السيا ارت التي يممكيا المكمؼ وما في ذلؾ مف مظاىر خارجية يقاس عمييا الدخؿ(.)2

إال أف ىذا األسموب رغـ سيولتو ،بساطتو ،ووضوحو ومحافظتو عمى اس ارر الحياة الشخصية لممموؿ

يطرح مشكالت عديدة منيا ضعؼ المردودية ،ويمكف اف يكوف غير عادؿ ألنو ليس ىناؾ بالضرورة

ارتباط بيف بعض المظاىر الخارجية ،ثـ أف ىناؾ بعض أنواع الدخؿ ليست ليا مظاىر خارجية ( دخؿ

القيـ المنقولة ،فوائد الديوف ،تعويضات التاميف  ...الخ ) ،وىناؾ بعض المظاىر الخارجية المخالفة

لمحقيقة ،وليذا تـ التخمي عف ىذا األسموب ،وأصبح ال يعتمد إال في حدود استعمالو لممراقبة
واالستئناس(.)3

ج .2.2.طريقة التقدير الجزافي لموعاء ضريبي :تقوـ طريقة التقدير الجزافي لموعاء الجبائي عمى أساس
تحديد دخؿ المكمفيف تحديدا جزافيا ،وذلؾ باالعتماد عمى مجموعة مف األدلة والقرائف والتي ليا عالقة
مباشرة بالوعاء الخاضع لمضريبة ،عمى أف تكوف ىذه األدلة محددة مف قبؿ اإلدارة الجبائية وىذا ما يطمؽ

عميو الجزافي القانوني تقدير األرباح المحققة مف المموؿ بنسبة معينة مف رقـ األعماؿ (بالنسبة لمتجار)

(.)4

كذلؾ توجد أدلة أخرى تعتبر مؤش ار قاطعا كعدد ساعات الطبيب التي يقضييا في عيادتيا وعدد المرضى

الذيف تـ فحصيـ كذلؾ بالنسبة لممحامي عدد الممفات المقدمة لممحكمة  ...الخ مف الميف الحرة

()5

.

فإما أف تحدد ىذه القرائف قانونا ويطمؽ عمييا بالجزاؼ القانوني ( حيث تحدد إدارة الضرائب وعاء الضريبة
بصورة ج ازفية باالستناد إلى قرائف معينة ينص عمييا المشرع مثؿ :أف يعتبر دخؿ الفالح مساويا لمقيمة

1

 -عبد المجيد قدي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .51

3

 -عبد المجيد قدي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .51
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االيجارية لألرض الفالحية التي يستغميا ) واما أف تحدد بصور اتفاقية بيف إدارة الضرائب والمكمؼ وغالبا
ما يتـ االتفاؽ عمى رقـ معيف يمثؿ مقدار دخمو وتسمى ىذه الطريقة بالجزاؼ االتفافي

()1

.

وىذا ما كاف معموال بو في الجرائر بالنسبة لمنظاـ التقديري الجزافي في الضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي

لصنؼ األرباح الصناعية والتجارية ،فبؿ أف يحؿ محؿ ىذا النظاـ نظاـ الضريبة الج ازفية الوحيدة(.)2

تتشابو ىذه الطريقة مع طريقة المظاىر الخارجية في أف كؿ منيما يقوـ عمى أساس تقريبي ،إال أف طريقة
بمؤشرت حقيقية في تحديد
ا
التقدير الج ازفي تعتمد في تحديدىا لموعاء الضريبي عمى القرائف التي ترتبط
المادة الخاضعة لمضريبة وبالرغـ مف أف ىذه الطريقة أكثر تأكيدا نسبيا مف المظاىر الخارجية ،إال انو

يقؿ استخداميا أيضا إمعانا في تحقيؽ العدالة ،وقد يكوف ليا نفس عيوب الطريقة السابقة(.)3

ويمجاً المشرع الضريبي إلى استخداـ تمؾ الطريقة في بعض الحاالت نحصرىا عمى حاالت خاصة ،مثؿ

المكمفيف بالضريبة ال يممكوف دفاتر محاسبية ومنتظمة وصادقة ،وفي حالة ما إذا كانت تمؾ الدفاتر
()4

تخالؼ الحقيقة

.

ثالثا :التصنيفات المختمفة لمضرائب
نتيجة لتطور النشاط االقتصادي وتطور مفيوـ الضريبة معو في ظؿ المالية العامة ،تعددت أنواع

الضرائب واختمفت وأصبحت النظـ الضريبية تشمؿ أنواعا مختمفة مف الضرائب ،مف بينيا نذكر:

 .1التصنيف عمى أساس طبيعة الضريبة :وفقا ليذا المعيار يمكف تقسيـ الضريبة إلى ضريبة مباشرة
وضريبة غير مباشرة ،يعتبر ىذا التصنيؼ األىـ عمى اإلطالؽ ،حيث انو وفقا لمنظرية المالية اعتمدت
عدة معايير لمتفرقة بيف الضريبة المباشرة وغير المباشرة إال أنو ال يوجد معيار حاسـ يمكف مف التمييز

الدقيؽ بيف الضريبتيف:

1

 -مسعود دراوسي ،السياسة المالية ودورىا في تحقيؽ التوازف االقتصادي حالة الجزائر  ،2004-1990أطروحة دكتوراه

غير منشورة ،كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2005 ،ص .188

2
3

 -شعباني لطفي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .33

 -محمد عبد المنعـ عفر ،احمد فريد مصطفى ،االقتصاد المالي الوضعي واإلسالمي بيف النظرية والتطبيؽ ،مؤسسة

شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،1999 ،ص .167

4
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أ.المعيار القانوني  :يقوـ ىذا المعيار عمى أساس عالقة إدارة الضرائب بالمكمؼ بالضريبة مف حيث
التحصيؿ ،فإذا كانت اإلدارة الضريبية تقوـ بفرض الضريبة وتحصيميا بناءا عمى قوائـ اسمية أو جداوؿ
تدوف فييا أسماء المكمفيف بالضريبة ،فالضريبة تعتبر مباشرة ألف العالقة التي تربط بيف المكمؼ بالضريبة
واإلدارة مباشرة ،بينما الضرائب غير المباشرة يتـ تحصيميا في ظؿ تصرؼ اقتصادي معيف دوف اعتبار

لمشخص المكمؼ بالضريبة وال يربطيا اتصاؿ مباشر باإلدارة المالية أو المموؿ(.)1

ب.المعيار االقتصادي :وفقا ليذا المعيار تعد الضريبة مباشرة إذا كاف المكمؼ بيا قانونا ىو الذي يتحمؿ
عبئيا الضريبي بصورة نيائية وال يمكنو التخمص منيا ،أو نقؿ عبئيا إلى شخص آخر تربطو بو عالقة

اقتصادية ،بينما تعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كاف المكمؼ القانوني يمكنو أف ينقؿ عبئيا إلى شخص
آخر تربطو بو عالقة اقتصادية وىو المكمؼ الحقيقي.
وتندرج ضمف تصنيفات ىذا المعيار الضرائب الدخؿ فيي ضرائب مباشرة ألف مف يقوـ بدفعيا ىو

الشخص المكمؼ بيا بموجب القانوف ،فالمكمؼ القانوني ىو نفسو المكمؼ الحقيقي في حيف أف الضرائب
الجمركية والرسـ عمى القيمة المضافة ض ارئب غير مباشرة ،ألف المكمؼ القانوني يدفع الضريبة ثـ يقوـ
بنقؿ عبئيا إلى شخص آخر وىو المستيمؾ ،لتحمؿ أخي ار الضريبة في ثمف السمعة.

استقرر المادة الخاضعة لمضريبة ،فتكوف
ج.معيار الثبات واالستق ارر :يقصد بيذا المعيار مدى ثبات و ا
الضريبة مباشرة إذا كانت مادة الضريبة تتميز بالثبات واالستقرار كالضريبة عمى الدخؿ ،أو الضريبة عمى
األمالؾ أو الثروة أما الضرائب غير المباشرة فيي تفرض عمى وقائع خاصة وعمى تصرفات ظرفية
ومتقطعة ،مثؿ الضرائب عمى االستيراد أو استيالؾ بعض السمع(.)2

.2التصنيف عمى أساس مجال التطبيق
وفقا ليذا التصنيؼ تتـ التفرقة بيف الضرائب الحقيقية والضرائب الشخصية ،وبيف الضرائب
الوحيدة والضرائب المتنوعة.
أ.الضرائب الحقيقية والضرائب الشخصية :تقوـ الضريبة الحقيقية عمى قيمة أو كمية المادة الخاضعة
لمضريبة أما الضريبة الشخصية الذاتية فيي تأخذ بعيف االعتبار الوضعية الشخصية لممكمؼ بالضريبة

فبعض الضرائب تحمؿ بالضرورة صفة الحقيقية مثؿ الرسوـ عمى رقـ األعماؿ ،حقوؽ الجمارؾ ،ضرائب
 - 1محمد سعيد فرىود ،مبادئ المالية العامة ،منشورات جامعة حمب ،سوريا ،ص .240
 - 2باىر محمد عتمـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .128
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عمى االستيالؾ ،الضريبة العقارية ،وفؽ ىذا المفيوـ تستيدؼ الضرائب الحقيقية حالة موضوعية مرتبطة
بوجود السمعة ،مادة أو نشاط معيف.
وتعرؼ الضرائب عمى األشخاص بأنيا الضرائب التي تجعؿ مف الشخص نفسو وعاء لمضريبة

بغض النظر عما يمتمكو مف أمواؿ ،فالوجود اإلنساني ىو أساس فرض الضريبة والمادة الخاضعة ليا
ويطمؽ عمى ىذا النوع مف الضرائب بضرائب الرؤوس ،والتي يمتزـ في نطاقيا كؿ فرد مف أفرادىا يتمتع
بدفع مبمغ معيف مف النقود خالؿ فترات زمنية معينة ومثؿ ىذا النوع مف الضرائب يستحيؿ عمى المموؿ

أف يتجنب دفعو بعكس الضرائب الحقيقية(.)1

ب.الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة :تعتمد جممة مف األنظمة ضريبة تفرض عمى عنصر واحد فقط
مف العناصر المحتمؿ أف تخضع لمضريبة وتسمى ىذه األنظمة الوحيدة ومف أمثمة تمؾ األنظمة التي
تقتصر عمى فرض الضريبة عمى الدخؿ أو اإلنفاؽ.

وتوجد أنظمة تتضمف ضرائب متعددة تفرض عمى أكثر مف عنصر مف عناصر اإلخضاع
الضريبي ،وفي ىذه الحالة تسمى ىذه األنظمة بأنظمة الضرائب المتعددة حيث يتضمف النظاـ الضريبي

الواحد أكثر مف ضريبة مثؿ الضريبة عمى الدخؿ ،وضرائب أخرى عمى الثروات ،وضريبة ثالثة عمى
()2

اإلنفاؽ وغيرىا

.

بالرغـ ما قد تتميز بو الضريبة الوحيدة مف حيث سيولة التحصيؿ نتيجة عدـ طوؿ اإلجراءات
اإلدارية ،وصعوبة التيرب منيا نتيجة تعذر إخفاء الموارد المستخدمة في اإلنتاج ،وجيت ليا عدة
انتقادات ،حيث يصعب إضفاء الطابع الشخصي عمى ىذه الضريبة ،مما يصعب مف إمكانية مراعاة

الظروؼ الشخصية لممكمؼ سواء مف ناحية حجـ الدخؿ أو الحد األدنى لممستوى المعيشي.

كما يؤدي عدـ تعدد العناصر الخاضعة لمضريبة الوحيدة واقتصارىا عمى فئات معنية إلى عدـ
مرونة ىذه الضريبة مف جية وانخفاض حصيمتيا مف جية أخرى ،إضافة إلى محاولة التيرب الضريبي
ويؤدي نجاحيـ في ذلؾ إلى تخمصيـ بصفة نيائية مف اإلسياـ بأي نصيب في العبئ الضريبي ،األمر

الذي يزيد مما تنطوي عميو الضريبة مف عدـ المساواة بيف المكمفيف ،وذلؾ بعكس الحاؿ بالنسبة لمضرائب

 - 1سعيد عبد العزيز عثماف ،رجب شكري العشماوي ،اقتصاديات الضرائب ،الدار الجامعة ،مصر ،2006 ،ص ص
.88-87
 - 2المرجع نفسو ،ص .115
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المتعددة التي ينخفض عبئيا ،األمر الذي يزيد مف فعالية تحصيميا ويخفض مف محاولة التيرب
الضريبي.
.3التصنيف عمى أساس ظروف وضع الضريبة.
حسب ىذا المعيار يمكف تصنيؼ الضريبة إلى ضريبة نسبية وضريبة تصاعدية.
أ .الضريبة النسبية :ىي الضريبة التي تفرض بمعدالت ونسب ثابتة ال تتغير ميما تغير األساس
الخاضع لمضريبة ،ومثاؿ ذلؾ الضريبة عمى أرباح الشركات التي تفرض بمعدؿ ثابت.
كما تعد الضريبة النسبية غير عادلة ،حيث أنيا تتجاىؿ الظروؼ الشخصية لممكمؼ بيا ،حيث أميا تمثؿ
عبئا تقميديا عمى أصحاب الدخؿ الضعيؼ ،قد ال يشعر بو أصحاب الدخؿ المرتفع ،كما اف حصيمتيا

قميمة وليذا اتجيت مختمؼ التشريعات الضريبية الحديثة الى األخذ بالطريقة التصاعدية وحصر الضريبة
النسبية في مجاؿ ضعيؼ نسبيا.
ب .الضريبة التصاعدية :وىي التي تفرض بمعدالت متصاعدة كمما ازد األساس الضريبي ،حيث
اعتمدت معظـ النظـ الضريبية المعاصرة عمى الضريبة التصاعدية نظ ار لمعديد مف المزايا التي تتسـ بيا
ىذه األخيرة مف حيث كونيا تراعي مبادئ العدالة والظروؼ الشخصية لممكمؼ ضريبيا ،كما تعتمد كأداة

لتقميؿ التفاوت بيف مداخيؿ األفراد ،تأخذ الضريبة التصاعدية عدة أشكاؿ نذكر منيا:

ب.1.التصاعدية المباشرة :وفييا يتـ تقسيـ المكمفيف بالضريبة إلى طبقات وفقا لمستوى دخميـ ويطبؽ
عمى كؿ طبقة معدؿ ضريبة واحد.
ب.2.التصاعدية الجزئية :يقسـ دخؿ المكمؼ بالضريبة إلى عدة شرائح أو أج ازء ،بحيث يفرض عمى كؿ
شريحة ضريبة بمعدؿ معيف ،بحيث يرتفع المعدؿ بارتفاع الشرائح إلى األعمى ،وكؿ شريحة تعامؿ وتعالج
بحسب ما يوافقيا مف معدؿ.

.4التصنيف االقتصادي لمضريبة.
يضـ التصنيؼ االقتصادي ثالثة فئات مف الضرائب وىي:
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أ .الضرائب عمى الدخل :طرحت جممة مف التعريفات لمدخؿ ،ومف أىميا والتي تندرج ضمف موضوعنا
نجد التعريؼ االقتصادي لمدخؿ بكونو الزيادة النقدية في قيمة السمع والخدمات التي يستيمكيا الشخص
خالؿ فترة زمنية معينة.
لتحديد األساس الخاضع لمضريبة الخاص بالدخوؿ يجب التمييز بيف:
إيرد نتيجة استغاللو مصدر مف مصادرة
أ.1.الدخل اإلجمالي :يقصد بو كمما يحصؿ عميو المموؿ مف ا
الثروة.
أ.2.الدخل الصافي :القيـ النقدية التي تحصؿ عمييا المموؿ مخصوما منيا المبالغ التي يستمزميا استغالؿ
مصدر الدخؿ ،فيذا الدخؿ يعتبر أكثر داللة عمى المقدرة التكميفية لممموؿ ،حيث أف قاعدة العدالة تستمزـ

فرض الضريبة عمى الدخؿ الصافي.

إف األساس الخاضع لمضريبة ىو الدخؿ الصافي الذي يتحدد بعد خصـ التكاليؼ مف الدخؿ
اإلجمالي غير أنو يتوجب التفرقة بيف تكاليؼ الدخؿ واستعماالتو ،فتكاليؼ الدخؿ تمثؿ كؿ إنفاؽ ضروري
والزـ لمحصوؿ عمى الدخؿ كتكاليؼ االستغالؿ أو الصيانة ،أما استعماالت الدخؿ فيو كؿ إنفاؽ غير

ضروري واستعمالو يكوف في النفقات الشخصية كاالستثمار في شراء أوراؽ مالية أو عقارات أو المساىمة
في تكويف مؤسسات جديدة.
ب .الضرائب عمى رأس المال :يعرؼ رأس الماؿ مف وجية النظر الضريبية بأنو مجموع األمواؿ العقارية
والمنقولة التي يمتمكيا الشخص في لحظة معينة سواء كانت منتجة لدخؿ نقدي أو عيني أو لخدمات أـ

غير منتجة لدخؿ.

تنقسـ ضرائب الثروة إلى العديد مف األنواع وفقا الختالؼ معيار التقسيـ نفسو ،فقد يستند معيار التقسيـ

إلى نوعية وطبيعة الثروة المفروض عمييا الضريبة ،وفي ىذه الحالة فإف ضرائب الثروة تنقسـ إلى ضرائب

األرضي الزراعية ،ضرائب التركات ،كما قد يعتمد معيار التصنيؼ عمى
ا
العقارت المبنية ،ضرائب
ا
خصائص الضريبة وطبيعتيا واستنادا إلى ىذا المعيار األخير يمكف التمييز بيف األشكاؿ التالية لضرائب

الثروة.

ب.1.ضريبة الثروة التقميدية :وفقا ليذا الشكؿ مف الضريبة فإف وعاء الضريبة يكوف الثروة ذاتيا ولكف
قيمتيا يتـ دفعيا مف عائد الثروة.
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ب.2.الضريبة عمى الزيادة في قيمة الثروة  :وعاء الضريبة يتمثؿ في الزيادة في قيمة الثروة وليس الثروة
في حد ذاتيا.
ب.3.الضريبة االستثنائية عمى الثروة :يعتبر ىذا الشكؿ مف أشكاؿ ضرائب الثروة أداة ميمة تعتمد
عمييا العديد مف األنظمة الضريبية وبصفة خاصة في ظؿ ظروؼ معينة كظروؼ الحرب مثال ،أو ىدؼ
تحقيؽ أىداؼ معينة تتمتع بدرجة معينة مف الضرورة ،فمثال عندما يحدث اختالؿ حاد وفاحش في توزيع

الدخؿ والثروة بيف أفراد المجتمع بحيث أف وجود مثؿ ىذا االختالؿ واستم ارره قد يقود إلى االضطرابات
االقتصادية والسياسية ،في ىذه الحالة فإف االلتجاء إلى الضريبة االستثنائية لمواجية ىذا الموقؼ قد يعد

مف األمور المرغوب فييا.
ب.4.الضريبة عمى التصرفات في الثروة :وفقا ليذا الشكؿ مف الضريبة فإف الواقعة المنشئة لمضريبة ىي
التصرؼ في الثروة سواء أثناء حياة الفرد ،أو بعد وفاتو عند انتقاؿ الثروة إلى الورثة ،ويمكف تصنيفيا كما
يمي(:)1

ب.1.4.الضريبة عمى التصرف في الثروة بين األحياء :حيث تنتقؿ الثروة بيف فرد وأخر ،وعميو تنتيز
ىذه الفرصة بفرض الضريبة عمى عمميات انتقاؿ الثروة ،لكف يظؿ الوعاء ىو الثروة محؿ التعامؿ.
ب.2.4.الضريبة عمى التركات :بالرغـ مف أف الضريبة وفقا ليذا الشكؿ مف أشكاؿ ضريبة الثروة تفرض
عمى عممية انتقاؿ ثروة المتوفى إلى الورثة ،إال أف وعاء الضريبة يمثؿ قيمة الثروة محؿ االنتقاؿ.
الضرئب عمى اإلنفاق :تحتؿ الض ارئب عمى اإلنفاؽ مكانة بارزة في األنظمة الضريبية المختمفة لكثرة
ا
ج.
حصيمتيا إضافة إلى سيولة تحصيميا ،وتوافقيا مع مفيوـ العدالة الضريبية لكؿ فرد ينفؽ دخمو بالصورة

المالئمة لو وفي حدود احتياجاتو.

ج.1.ضرائب المبيعات :تقوـ ض ارئب المبيعات عمى الواقعة المنشأة لدينا لضريبة والمتمثمة في عممية
البي وتحتوي عمى:
ج.1.1.ضرائب المبيعات ذات المرحمة الواحدة :ىنا الضريبة تفرض عمى رقـ المبيعات عند مرحمة
معينة مف مراحؿ إنتاج وتوزيع السمعة ،فقد تكوف مرحمة اإلنتاج أو مرحمة التوزيع.

 - 1سعيد عبد العزيز عثمانف شكري رجب العشماوي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .98
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ضريبة مبيعات الجممة :وفقا ليذا الشكؿ مف ضرائب المبيعات فإف وعاء الضريبة يشمؿ صفقاتالمبيعات التي تتـ بيف تجار الجممة وتجار التجزئة ،وعميو فإف صفقات المبيعات التي تعقد بيف تجار
التجزئة والمستيمؾ النيائي،ال تخضع لمضريبة.
ضريبة مبيعات التجزئة :اعتمدت ضريبة مبيعات التجزئة لتطبؽ عمى صفقات مبيعات التجزئة ،أيالبيع لممستيمؾ األخير أو النيائي.
ج.2.1.ضريبة المبيعات المتعددة المراحل :في ىذه الحالة الضريبة تفرض عمى المراحؿ المتعددة مف

مراحؿ إنتاج وتوزيع السمعة ،تبدأ مف مرحمة إنتاج مواد الخاـ وتمتد لتشمؿ كافة مراحؿ اإلنتاج والتوزيع(.)1

 ضريبة رقم األعمال :وتعتبر مف أىـ ض ارئب المبيعات متعددة المراحؿ ،حيث تفرض عمى رقـاألعماؿ في كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج والتوزيع ،ما يعنى أف نفس المنتج يخضع لمضريبة في أكثر
مرحمة إنتاجية وتوزيعية.
 ضريبة القيمة المضافة :تفرض ضريبة القيمة المضافة عمى القيـ التي تضاؼ إلى قيمة المنتجاتعند كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج والتوزيع ،والقيمة المضافة التي تخضع لمضريبة ىي عبارة عف الفرؽ

بيف قيمة منتجاتيا وقيمة مستمزمات اإلنتاج.

ج.2.الضرائب الجمركية :تعتبر الضريبة الجمركية إحدى صور الضرائب غير مباشرة وضرائب اإلنفاؽ
حيث أنيا تفرض عمى السمع والخدمات عند عبورىا الحدود الجمركية دخوال وخروجا تقسـ الضرائب
الجمركية إلى:
 الضرائب النوعية :ىي تمؾ الضرائب التي تفرض عمى أساس العدد ،أو الوزف ،أو نوع السمعة بغضالنظر عف قيمتيا ،فوعاء الضريبة يكوف حجـ السمعة ،أو عددىا ،أو وزنيا ،حيث يتميز ىذا النوع مف
الضرائب بالبساطة والسيولة النسبية في الربط والتحصيؿ ،إال أنو يؤخذ عمييا أنيا غير عادلة ،إذ يكوف
عبئيا أثقؿ عمى األصناؼ الرخيصة مقارنة مع األصناؼ الغالية ،وكذا ثبات حصيمتيا الضريبية رغـ
تغير قيمة السمعة الخاضعة ليا ،مما يستوجب إعادة النظر في مقدارىا مف وقت ألخر وتغييرىا بتغير

السمعة .

 - 1عبد الفتاح العامري ،النظرية الضريبية ،دار وائؿ لمنشر  ،عماف ،2007 ،ص .130
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الضريبة القيمية :ىي تمؾ األنواع مف الضرائب التي تفرض عمى السمع المصدرة أو المستوردة كنسبةمعينة مف قيمة السمعة ،ىذه النسبة قد تختمؼ مف سمعة ألخرى ولنفس السمعة مف فترة زمنية ألخرى وفقا
الختالؼ األىداؼ التي ترغب الدولة في تحقيقيا.
رابعا  :اآلثار االقتصادية لمضرائب وأثارىا االقتصاد عمييا
إف الضرائب يمكف أف تتحقؽ نتيجة ليا أثار اقتصادية عديدة نذكر منيا :
()1

.1أثار الضرائب عمى الممول :يمكف أف تؤثر عمى المموؿ دافع الضريبة مف خالؿ

:

 التأثير عمى مستوى النشاط الذي يؤديو والخاضع لمضريبة ،بحيث أف فرض الضريبة بسعر مرتفعقد تؤدي إلى تقميؿ دوافع المموؿ في بذلو الجيد والنشاط  ،طمما أف الضريبة تستقطع جزء ميـ

مف اإليرادات التي يحققيا ،كما يمكف أف تؤدي إلى دفع المموؿ نحو بذؿ جيد ونشاط اكبر حتى
يحصؿ عمى إيراد اكبر مف أجؿ أف يعوض عف ما يتـ اقتطاعو وىو ما يمثؿ اثر ايجابي ،ومف
ثـ فاف اثر الضريبة ىذا يعتمد عمى سعرىا مف ناحية  ،وعمى موقؼ دافعيا مف ناحية أخرى؛

 -إف أثر الضريبة عمى دافعيا يمكف أف يتحقؽ بتمويمو مف النشاط الذي تفرض عميو الضريبة إلى

نشاط آخر ال يخضع لمضريبة ،أو التحوؿ مف النشاط الذي تفرض عميو الضريبة بسعر أعمى

إلى نشاط أخر تفرض عميو الضريبة بسعر اقؿ؛

 إف اثر الضريبة عمى دافعيا يعتمد عمى قدرة المموؿ في نقؿ عبئ الضريبة إلى اآلخريف ،وىواألمر الذي يقؿ معو اثر الضريبة عميو عندما تزداد قدرتو عمى عبئ الضريبة والعكس؛

 أثر الضريبة عمى دافعيا يعتمد عمى نوع الضريبة وسعرىا ،إذ أف ضريبة الدخؿ مثال يمكف أفتؤدي إلى تقميؿ ساعات العمؿ في حالة كوف الضريبة تستقطع جزء ميـ مف دخؿ العمؿ ،وقد

تؤدي إلى ارتفاع معدؿ األجر ،وقد تدفع إلى زيادة ساعات العمؿ لمتعويض عف ما يتـ دفعو

بسبب الضريبة.

.2أثار الضرائب عمى المتغيرات االقتصادية الكمية :إف الضرائب تؤدي إلى العديد مف اآلثار عمى العديد
مف المتغيرات االقتصادية الكمية ،والتي مف بينيا ما يمي:

 - 1فميح حسف خمؼ ،مرجع سبؽ دكره ،ص ص .212 ،211
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أ.أثار الضرائب عمى التشغيل والدخل واإلنتاج :إف أثار الضريبة عمى النشاطات االقتصادية يتحقؽ مف
خالؿ اآلثار التي ترتبط بالقياـ بيذه النشاطات وتوسعيا ،وعف طريؽ تأثيرىا عمى التشغيؿ ،الدخؿ
واإلنتاج وبحكـ اعتماد الدخؿ واإلنتاج عمى التشغيؿ  ،أي استخداـ الموارد بما فييا العمؿ كما يمي(:)1

 تؤثر الضرائب عمى التشغيؿ والدخؿ واإلنتاج مف خالؿ تأثيرىا عمى تخصيص الموارد ،حيث أفالموارد تتجو في استخداميا نحو المجاالت التي تفرض عمييا ضرائب اقؿ ،أو معفية منيا فيزداد
إنتاج ىذه المجاالت والدخؿ الذي يتولد فييا والعكس صحيح؛

 يمكف أف تؤثر الضرائب سمبا عمى النشاطات االقتصادية بتأثيرىا عمى التشغيؿ ،وما يتحقؽ نتيجةليا مف إنتاج ودخؿ ،ففي حالة فرض الضرائب بأسعار مرتفعة ،حيث أف الضريبة عمى الدخؿ
وخاصة التصاعدية يمكف أف تقمؿ الحافز عمى التوسع في االستخداـ واإلنتاج ،بتقميؿ الفرد

لنشاطو اإلنتاجي في حالة اقتطاع الضريبة لمعظـ الزيادة في دخمو الناجمة عف توسيع نشاطو

كما أف الضريبة عمى األرباح يمكف أف تقمؿ الدافع لمتوسع في النشاطات االقتصادية ،ومنيا

النشاطات اإلنتاجية بحيث يقؿ مف خالؿ ذلؾ التشغيؿ واإلنتاج والدخؿ؛

 يمكف أف تدفع الضريبة المنتجيف نحو العمؿ عمى تحقيؽ كفاءة إنتاجية اكبر مف خالؿ عمميـعمى خفض نفقات وتكاليؼ إنتاجيـ وتحسيف األداء ،بما يضمف رفع اإلنتاجية ،وتحقيؽ إنتاج

اكبر ودخؿ اكبر؛

 -تؤثر الضرائب سمبا عمى االستيالؾ فينخفض ،مما يؤدي إلى انخفاض الطمب وىو ما يؤدي إلى

انخفاض الحافز عمى القياـ باإلنتاج والتوسع فيو ،وما ينجـ عنو مف تقميص االستخداـ وانخفاض

اإلنتاج والدخؿ الذي يتولد نتيجة لو.
ب.اثر الضريبة عمى االستيالك :تؤثر الضرائب بصورة مباشرة عمى مقدار المكمفيف بيا بالنقصاف
ويتحدد ذلؾ بحسب سعر الضريبة ،فكمما كاف السعر مرتفعا كمما كاف تأثيره عمى مقدار الدخؿ اكبر

والعكس صحيح ،إال أف درجة مرونة الطمب عمى ىذه السمع ىو الذي يحدد إمكانية تأثره بالضريبة فالسمع
ذات الطمب المرف (السمع الكمالية) يتأثر استيالكيا بالضريبة بصورة اكبر مف السمع ذات الطمب غير

المرف (السمع الضرورية كاألدوية والمواد الغذائية)  ،كما أف حجـ الدخؿ يحدد درجة التأثر بالضريبة(.)2

 - 1فميح حسف خمؼ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .218-216
 - 2سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .220-219
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فالدخؿ المرتفع ال يتأثر كثي ار بالضريبة ،ومف ثـ ال تقمؿ مف استيالؾ ىذه الطبقات ألنيـ عادة
يدفعوف الضريبة مف مدخراتيـ ،أما الدخؿ المنخفض فإنو يتأثر بالضريبة بصورة واضحة ،إذ تقمؿ مف

استيالؾ ىذه الطبقات.

ومف جية أخرى ،يتوقؼ أثر الضريبة عمى االستيالؾ عمى خطة الدولة في استخداـ الحصيمة
الضريبية فإذا جمدت الدولة حصيمة الضريبة فاف االستيالؾ يتجو نحو النقصاف ،أما إذا استخدمت الدولة

ىذه السمع في طمب بعض السمع والخدمات فإف نقص االستيالؾ مف جانب األفراد نتيجة فرض الضريبة

يعوضو زيادة االستيالؾ الذي يحدثو إنفاؽ الدولة.

ج .أثر الضريبة عمى االدخار ىناؾ نوعيف مف ىذه اآلثار ىي:
ج.1.اثر الضريبة عمى ادخار األفراد :إف فرض الضريبة سيؤدي إلى إنقاص الدخوؿ المتاحة لالدخار

()1

لدى األفراد لكف تأثير الضريبة عمى االدخار يتوقؼ عمى عدة عوامؿ.
فاألفراد ذوي الدخوؿ المرتفعة سيؤدي فرض الضريبة إلى إنقاص مدخراتيـ ،حتى يحافظوا عمى

مستوى استيالكيـ ولكف فرض الضريبة عمى الطبقات الفقيرة والمتوسطة ال يؤثر في ادخا ارىا ألنيا ال
تمتمؾ فائضا تدخره ،بؿ عمى العكس فاف فرض الضريبة عمى ىذه الطبقة سيؤثر في استيالكيـ بدؿ

ادخارىـ .

ج.2.اثر الضريبة عمى االدخار العمومي :يمثؿ االدخار العمومي الفارؽ بيف اإليرادات الضريبية
والنفقات الجارية ،ويرتبط تمويؿ االستثمارات العمومية بحجـ االدخار العمومي والموارد المالية األخرى مف
قروض واعانات كما توضحو العالقات التالية:
االستثمار العمومي = االدخار العمومي  +اإلعانات +القروض.
تكمف أىمية االدخار العمومي في تكويف رأس الماؿ ،واف فعالية االدخار العمومي تكوف لما يوجو
لتمويؿ االستثمارات ،كما أف المغاالة في االقتطاعات الضريبية بيدؼ زيادة االدخار تترتب عميو أثار
سمبية عمى ادخار األفراد والمؤسسات.

وعميو يجب عمى الدولة أف تكوف ليا سياسة رشيدة تمكنيا مف زيادة المدخرات العمومية ،وال
يكوف ليذا عمى حساب االدخار الخاص ،حتى ال يكوف ىنالؾ انعكاسات سمبية عمى النشاط االقتصادي.
 - 1عصاـ بشور ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،دمشؽ ،1987 ،ص.209
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د.أثر الضريبة عمى المستوى العام لألسعار  :يترتب عمى إف الضريبة تقتطع جزءا مف دخوؿ األفراد أف
يقؿ الطمب عمى سمع وخدمات معينة مف جانب ىؤالء األفراد ،و بالتالي يؤدي ذلؾ إلى انخفاض أسعار
ىذه السمع ،بشرط أال تدخؿ الدولة حصيمة الضريبة في مجاؿ التداوؿ ،بمعنى أف تستخدميا الدولة في
تسديد قروض خارجية مثال ،و تكويف احتياطي معيف ،فإف تيار اإلنفاؽ النقدي يقؿ و بالتالي يقؿ الطمب
و تنخفض األسعار و خاصة في فترات التضخـ ،أما في فترات االنكماش ،حيث تمجأ الدولة إلى تقميؿ

االقتطاع الضريبي مف دخوؿ األفراد رغبة منيا في تشجيع اإلنفاؽ ،مما يؤدي إلى حدوث حالة مف

االنتعاش و زيادة في الطمب الكمي الفعاؿ.

أما إذا استخدمت الدولة تمؾ الحصيمة في مجاؿ التداوؿ كشراء سمع و خدمات أو دفع رواتب
العماؿ أو مبالغ مستحقة لممورديف أو المقاوليف ،فإف ىؤالء يستخدموف ىذه المبالغ في زيادة الطمب عمى
السمع و الخدمات مما يؤدي إلى عدـ انخفاض األسعار.

.3أثار االقتصاد عمى الضرائب :إف الجوانب ذات الطبيعة االقتصادية تؤثر عمى الضرائب  ،وعمى النظاـ
الضريبي ،الذي يتـ بموجبو تحصيميا ،ومف بيف أىـ ىذه الجوانب ما يمي:
 طبيعة النظاـ االقتصادي السائد في الدولة ،حيث أف النظاـ الرأسمالي في مرحمتو التقميدية يحددطبيعة النظاـ الضريبي ،والذي يتضمف االعتماد عمى اقؿ قدر ممكف مف الضرائب وبأدنى سعر

ممكف ليا واعتمادا عمى الحاجة المحدودة لإليرادات الضريبية في إطار الحاجة المحدودة لإلنفاؽ

العاـ ،نتيجة اقتصار ىذا اإلنفاؽ العاـ عمى مياـ الدولة الحارسة؛

 درجة تطور االقتصاد والتي تؤثر عمى الضرائب بتعددىا وتنوعيا وأسعارىا وحصيمتيا ،حيث أفدرجة تطور االقتصاد والتي تمثميا حالة الدوؿ المتقدمة في الوقت الحاضر تتضمف توسع

النشاطات االقتصادية وزيادة درجة تنوعيا ،واألحجاـ الكبيرة لممشروعات ،وكؿ ذلؾ يتحقؽ معو
تنوع في األوعية التي يمكف فرض الضريبة عمييا ،وبمرونة واسعة نتيجة ارتفاع الدخوؿ التي

يمكف أف يتاح معيا األخذ بالتصاعد في فرض الضريبة ،وتحمؿ االرتفاع في االقتطاع الضريبي
حجما ونسبة؛

 حالة االقتصاد ،إف الحالة التي يعيشيا االقتصاد تحدد لمنظاـ الضريبي فعاليتو مف خالؿالضرائب التي يمكف أف تتاح لو في إطارىا ،واألسعار التي يمكف أف تفرض بيا الضرائب ،وما
يتحقؽ مف حصيمة نتيجة ليا ،ففي حالة االنتعاش االقتصادي تتوسع النشاطات االقتصادية وتزيد

المداخيؿ مما يسمح بالتنوع في فرض الضرائب بأسعار أعمى ،وتحقؽ حصيمة اكبر؛
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أما في حالة االنكماش االقتصادي فتنخفض النشاطات االقتصادية ،وتقؿ معيا المداخيؿ ،مما
يؤدي إلى ضعؼ التنوع في فرض الضرائب ،وتحديد إمكانية رفع أسعارىا.
خامسا :العبئ الضريبي والمشاكل المرتبطة بو
لمتطرؽ ليذا اإلطار سوؼ يتـ تناوؿ كؿ مف التيرب مف الضريبة واالزدواج الضريبي:
 .1التيرب الضريبي :تعاني جميع البمداف المتقدمة والنامية مف مشكمة التيرب الضريبي ،ولـ يصؿ
المكمؼ بالضريبة إلى التجرد مف أنانيتو بصورة كاممة ،بحيث ينظر إلى االلتزاـ بدفع الضريبة عمى انو
واجب.
أ .تعريف التيرب الضريبي :يقصد بالتيرب الضريبي "تمؾ المخالفات القانونية المتمثمة في عدـ االمتثاؿ
لمتشريع الضريبي ،أو الثغرات الموجودة في القانوف مف اجؿ التخمص مف أداء الواجب الضريبي بجميع

الوسائؿ واألشكاؿ ،سواء تعمؽ األمر بالعمميات الحسابية أو الحركات المادية ،وذلؾ بكؿ أو بجزء مف
المبمغ الواجب دفعو لمخزينة العمومية ،والذي تستعممو الدولة في تغطية نفقاتيا ،وتحقيؽ أىدافيا

االقتصادية واالجتماعية"(.)1

كما يعرؼ عمى انو "تخمص األفراد مف االلتزاـ بدفع الضريبة بعد تتحقؽ الواقعة المنشاة لو"(.)2
ب .أسباب التيرب الضريبي :إف أسباب التيرب مف الضريبة كثيرة ومتعددة وال يمكف حصرىا ،وذلؾ
ألنيا تختمؼ باختالؼ التشريعات المالية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،ومستوى الوعي

وكفاءة األجيزة وفعالية اإلجراءات ،إال أنو يمكف إجماؿ ىذه األسباب عمى النحو التالي(:)3

ب .1.األسباب التشريعية :إف األسباب التشريعية مف أىـ أسباب التيرب الضريبي ومرجع دلؾ إما الى
نقص في التشريع الضريبي ،وعدـ إحكاـ صياغتو ،واحتوائو عمى ثغرات ينفذ منيا المكمفوف.
ب.2.األسباب االقتصادية :مف األسباب التي تدفع إلى التيرب الضريبي ىو ارتفاع الض ارئب مما يؤدي
إلى شعور المكمؼ بأف الضريبة تقتطع كجزء كبير مف دخمو.

 - 1حميد بوزيدةة ،مرجع سبؽ ذكرىع ،ص .39
 - 2الصكباف عبد العاؿ الصكباف ،مقدمة في عمـ المالية العامة ،العراؽ ،1972 ،ص .216
 - 3خالد عبادةة عميمات ،التيرب الضريبي ،اسبابو واشكالو وطرؽ الحد منو ،مجمة المنارة ،المجمد  ،19العدد ،2
 ،2013ص ص .117-116
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ب.3.األسباب اإلدارية والفنية :تعتبر اإلدارة الضريبية األداة التنفيذية المطبقة فكمما كانت اإلدارة ضعيفة
الكفاءة والنزاىة سيمت التيرب الضريبي.
ب.4.األسباب االجتماعية واألخالقية :ويقصد بو المستوى األخالقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد
في الدولة ،فكمما كاف ىدا المستوى مرتفعا لدى األفراد ،كمما كاف ىؤالء األفراد يتمتعوف بشعور عاؿ
بالمسؤولية وبحب متناـ لممصمحة العامة.
ب.5.األسباب السياسية :إف عدـ االستقرار واالستقالؿ السياسي لمبالد و سياسة اإلنفاؽ العاـ في الدولة
تؤدي دو ار أسياسيا في التيرب الضريبي فكمما أحسنت الدولة استخداـ األمواؿ العامة قؿ ميؿ المكمفيف
نحو التيرب مف الضريبة.

ج .أشكال التيرب الضريبي :ىناؾ عدة أشكاؿ ومف بينيا نذكر:
ج .1.التيرب غير المشروع (الغش الضريبي) :ىو تيرب مقصود مف قبؿ المكمؼ نتيجة مخالفتو
الصريحة عمدا ألحكاـ القانوف الضريبي ،قصدا منو عدـ دفع الضريبة المستحقة عميو ،وذلؾ مف خالؿ

االمتناع عف تقديـ التصريح بمداخيمو ،أو تقديـ تصريح ناقص ،أو كاذب أو إعداد قيود وسجالت مزيفة
وبيذا ييدؼ ىذا التيرب إلى تخفيؼ أساس الضريبة ،ولتحقيقو يجب أف يتوفر شرطاف ىما:
 العنصر المادي :يتمثؿ في تخفيض أساس االقتطاع الضريبي بصورة غير قانونية ،وىو عبارة عفإخالؿ المكمؼ بواجباتو الضريبية التي يممييا التشريع الضريبي ،ومف أشكاؿ اإلخالؿ نذكر:
 -المبالغة في تقدير األعباء وتكاليؼ االستغالؿ؛

 -االمتناع عف تقديـ التصريحات لإلدارة الضريبية؛

 اإلخفاء الكمي و الجزئي لمعمميات التي يتـ تحقيقيا أو المداخيؿ الناتجة عنيا؛ عدـ مسؾ محاسبة منتظمة حسب التنظيـ المعموؿ بو ،وذلؾ بيدؼ عرقمة أي مراقبة جبائيةمحتممة.

 العنصر المعنوي :يقصد بو ارتكاب الفعؿ مف طرؼ المكمؼ بالضريبة بنية سيئة ،وىذه المخالفةالمعتمدة وتكوف عف وعي ،غير أف إظيار نية الغش صعبة ،ألف القانوف الضريبي دائما يفترض حسف
نية المكمفيف ،وعميو يجب عمى إدارة الضرائب إظيار تعمد المكمؼ في ارتكاب المخالفة بجميع وسائؿ

اإلثبات.
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ج.2.التيرب وفق لمحجم أو المقدار :ويقسـ التيرب وفؽ لحجـ إلى(:)1

 التيرب الكمي :يكوف عندما يستطيع المكمؼ التخمص مف الضريبة بشكؿ كامؿ وال يسددىا إلى الخزينةالعامة لمدولة ،ويتحقؽ ذلؾ بإخفاء الجزء مف نشاطو الخاضع لمضريبة.
 التيرب الجزئي :يحصؿ عندما يتمكف المكمؼ مف التخمص مف جزء مف الضريبة المستحقة عميو إماعف طريؽ إسقاط بعض عناصر نشاطو الخاضع لمضريبة قانونيا ،وىذا سيؤدي بالضرورة إلى فرض

الضريبة عميو اقؿ ما يجب أف تفرض عميو ،أو مف خالؿ تمكف المكمؼ مف التخمص جزئيا مف نوع ما

مف الضرائب وذلؾ بعض العمميات أو اإليرادات الخاضعة ليذه الضريبة.
ج.3.التيرب الضريبي وفق المعيار الجغرافي :وىنا نجد التيرب المحمي والتيرب الدولي:
 التيرب المحمي :وىو تيرب يوجد داخؿ إقميـ الدولة ،ويعد األكثر شيوعا في العالـ ،ويمتاز ىذا النوعمف التيرب بأنو سيؿ المتابعة واالكتشاؼ والمكافحة الف حدوثو داخؿ إقميـ الدولة يجعميا خاضعا لمسيادة
اإلقميمية لمدولة.
 التيرب الدولي :ىو تيرب يحدث خارج حدود الدولة ،ويعد اخطر أشكاؿ التيرب وىو يتمثؿ في العمؿعمى التخمص مف دفع الضريبة في بمدىا عف طريؽ التيرب غير القانوني لممداخيؿ واألرباح التي مف

المفروض أف تخضع لض ارئب البمد الذي تحققت فيو فعال إلى بمد أخر يتميز بضغطو الضريبي المالئـ
ويتخذ شكميف:
 التالعب في التصريح بأسعار الصفقات التجارية :ويكوف ذلؾ سواء عف طريؽ تضخيـ أسعارالمشتريات عند االستيراد ،أو تخفيض أسعار المبيعات عند التصدير ،يستعمؿ عادة بيف الشركات التي

تممؾ فروعا في الخارج ،حيث تقوـ بتحويؿ أرباحيا التجاه فروعيا المتواجدة وفي دوؿ رسوميا اقؿ.

 المبالغة في تقييم التكاليف (تضخيم التكاليف) :يسعى مسيري الشركة لمتالعب بالمكافآت الممنوحةلمموظفيف خارج البمد مف أشخاص وىمييف ،أو بمعنى أخر تمرير جزء معيف مف أرباحيا المحققة عمى

شكؿ أجور ورواتب ،وكذلؾ مكافآت لخدمات مقدمة مف طرؼ أشخاص أو مؤسسات وىمية ومف بيف
الطرؽ األكثر استعماال وانتشا ار نجد تكاليؼ المقر.

 - 1حميد بوزيدة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .47-46
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د.أثار التيرب الضريبي :ىناؾ عدة أثار لمتيرب الضريبي ىي:

د.1.اآلثار االجتماعية  :يؤدي التيرب الضريبي إلى إضعاؼ أخالؽ األفراد ،والى إضعاؼ روح
التضامف بيف األفراد داخؿ الدولة الواحدة ،بمعنى أف اإلفالت مف دفع الضريبة يؤدي إلى رفع قيمة

الضرائب وتنويعيا حتى يتسنى ليا تدارؾ النقص الحاصؿ في الميزانية العمومية ،ما يجعؿ نفسية المكمفيف

النزىاء تتأثر نظ ار لتحمميـ عبئ الضريبة كمو.
د.2.اآلثار االقتصادية :يؤدي التيرب الضريبي إلى انخفاض حصيمة الخزانة العامة مف الموارد المالية
مما ال يسمح لمدولة بالقياـ بمياميا األساسية ،كما ال سمح بتكويف ادخار عاـ ،لذلؾ يحد مف مقدرة الدولة

عمى القياـ بالمشاريع االستثمارية .واذا انخفض االدخار فاف حجـ اإلعفاءات الممنوحة ينخفض مما يؤدي

إلى ركود التنمية االقتصادية وارتفاع معدالت التضخـ والبطالة.

كما أف التيرب يساىـ بشكؿ كبير في اإلخالؿ بالمنافسة  ،حيث تكوف المؤسسات المتيربة أفضؿ

مف المؤسسة التي تمتزـ بواجباتيا الضريبية ،بحيث األولى تكوف ليا مقدرة عمى الوفاء بديونيا ،وتحسيف

جيازىا اإلنتاجي ما يضمف ليا مكانتيا في السوؽ.

د.3.اآلثار المالية :إف ظاىرة التيرب الضريبي تؤدي إلى فقداف الخزينة العامة لمدولة جزء ىاـ مف
الموارد المالية  ،مما يجعؿ الدولة عاجزة عف القياـ بعممية اإلنفاؽ العاـ ،فتضطر الدولة لمواجية العجز
في الموازنة إلى المجوء إلى وسائؿ تمويمية قد تصبح خطر ييدد استقالليا المالي واالقتصادي في
المستقبؿ كاإلصدار النقدي واالستدانة مف الخارج ،ويمكف ترجمة إجمالي التيرب الضريبي في المعادلة

التالية:
النتيجة المتوقعة – النتيجة المحققة = إجمالي التيرب الضريبي.
.2اال زدواج الضريبي  :نالت مشكمة االزدواج الضريبي عناية كبيرة مف رجاؿ المالية العامة والقانوف
واالقتصاد ،وذلؾ نظ ار لمنتائج الخطيرة المترتبة عمييا مف الناحية االقتصادية:
ويعرؼ االزدواج الضريبي بمشكمة تعدد فرض الضريبة عمى المكمؼ بأدائيا ،ففي االزدواج
الضريبي يدفع المكمؼ الضريبة عمى نفس الوعاء أكثر مف مرة ألكثر مف إدارة ضريبية  ،وقد يحدث
االزدواج الضريبي عمى المستوى الداخمي أو الخارجي.

أ.أنواع االزدواج الضريبي  :يمكف تصنيؼ ظاىرة االزدواج الضريبي في عدة أنواع ىي:
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أ.1.حسب معايير إقميمية القوانين :حسب ىذا المعيار فاف االزدواج الضريبي إما يكوف داخميا أو
خارجيا.
االزدواج الضريبي الداخمي :ىو ذلؾ االزدواج الذي يتحقؽ داخؿ إقميـ الدولة الجغرافي والسياسي و ذلؾبتطبيؽ كؿ مف السمطات المالية التابعة ليذه الدولة ضريبة واحدة عمى نفس الشخص و عمى نفس الوعاء

وعف نفس المدة الزمنية(.)1

االزدواج الضريبي الدولي :ينتج عندما تقوـ الييئات الجبائية التابعة لدولتيف أو أكثر بتحصيؿ ضريبةواحدة مف نفس المكمؼ وعمى نفس المادة الخاضعة لمضريبة ،وخالؿ نفس الفترة الزمنية(.)2

أ.2.حسب معيار قصد المشرع:
 االزدواج الضريبي المقصود :و ىو االزدواج الضريبي الذي تتجو نية المشرع إلحداثو و ذلؾ عندماتعمد السمطة الضريبية لفرض أكثر مف ضريبة عمى نفس الوعاء  ،مف أجؿ زيادة الحصيمة الضريبية

لمواجية الزيادة المستمرة في اإلنفاؽ أو زيادة عدالة توزيع العبء الضريبي بيف المكمفيف  .وتمجأ الدولة
عادة إلى ىذا النوع مف االزدواج في النطاؽ الداخمي لتحقيؽ أغراض مالية واقتصادية و اجتماعية  ،أو
لتأميف إيرادات الوحدات اإلدارية المحمية.

()3

 االزدواج الضريبي غير المقصود :ىو االزدواج الذي ال تتجو نية المشرع إلحداثو ،وقد يكوف سببو إمااختالؼ األسػس التػي تقػوـ عمييا التشريعات الضريبية في الدوؿ المختمفة ،واما نتيجة ممارسات ىيئات
مختمفة لػسمطاتيا فػي فرض الضرائب عمى اإلقميـ نفسو كما يحدث في الدوؿ االتحادية.
أ .3.حسب معيار طبيعة االزدواج :
 االزدواج الضريبي القانوني :يتحقؽ ىذا االزدواج عندما تقوـ الييئات الجبائية داخؿ الدولة أو لدولتيفأو أكثر بفرض ضريبة مف طبيعة واحدة عمى نفس المكمؼ سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا
بخصوص نفس الفترة الزمنية  ،حيث يعتبر ىذا المكمؼ إما مقيما في كمتا الدولتيف و ىنا يكوف مف حؽ

 - 1ناصر زيف العابديف ،عمـ المتالية العامة ،دار النيضة العربية ،مصر ،ص .307
2 - Jean Pierre Jernevic, droit fiscal international, economica, paris, 1985, p 20.
 - 3محمد خالد المعايني ،تجنب االزدواج الضريبي ومنع التيرب الضريبي وعالقتيما بالتطورات االقتصادية ،منشورات
مجمة جامعة ،دمشؽ لمعموـ االقتصادية واالجتماعية ،مجمة رقـ  ،12العدد  ،11ص .12
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الدولتيف أف تفرض ضريبة عميو فيتعرض لالزدواج الضريبي أو انو مقيـ في دولة و يمارس نشاطو في
دولة أخرى  ،فيتعرض لالزدواج الضريبي أيضا مف طرؼ الدولتيف  ،دولة الموطف و دولة المصدر.
 االزدواج الضريبي االقتصادي :ينتج االزدواج الضريبي االقتصادي في حالة ما إذا تعرض شخصيفمختمفيف لفرض الضريبة مف طبيعة واحدة بخصوص نفس الدخؿ أو المادة الخاضعة لمضريبة و ىذا

خالؿ نفس الفترة الزمنية و يمكف مالحظة ذلؾ في العالقات التي تربط الشركة األـ و فروعيا الوليدة
فيما يتعمؽ بالضريبة ،فقد يكوف لمؤسسة ما شركات وليدة في دوؿ ألخرى  ،فتقوـ الدولة الموجود بيا كؿ

شركة وليدة بفرض ضريبة عمى أرباح ىذا الفرع و في نفس الوقت تقوـ الدولة الموجود بيا المركز

الرئيسي ليذه المؤسسة بفرض الضريبة نفسيا عمى مجموع أرباح ىذه األخيرة.
سادسا :اإليرادات من أمالك الدولة

لما كانت الدولة تمارس نشاطا اقتصاديا وماليا ،فإف مف شأف ىذا النشاط أف يفضي إلى تحقيؽ

فائض في االقتصاد العاـ ،ويجد ىذا الفائض مصدره الرئيسي مف أمالؾ الدولة ومف مشروعاتيا
االقتصادية ،وفي مقابؿ الخدمات التي تحقؽ لألفراد نفعا معنيا قد يكوف خاصا أحيانا ،وقد يتحقؽ إلى

جواره نفع في أحياف أخرى.

إف المقابؿ المالي لمخدمة التي تقدميا الدوؿ ىو الرسوـ ،وأثماف منتجاتيا مف السمع التي تنتجيا
المشروعات العامة ىو الدوميف الصناعي والتجاري ،وفي ىذا اإلطار يتـ توضيح المقصود بالدوميف
والموارد التي تحصؿ عمييا الدولة مف ىذه المصادر لتحقيؽ اإلشباع العاـ ،وأنواع الدخؿ المنتجة لدخؿ

الدوميف.

.1مفيوم دخل أمالك الدولة (الدمين)
يقصد بالدوميف " كؿ ما تمتمكو الدولة سواء كانت ممكية عامة أو خاصة ،وسواء كانت أمواال

عقارية أو منقولة ،ويمكف تقسيـ الدوميف وفقا لمعيار النفع إلى الدوميف العاـ والخاص"(.)1

ويقصد بالدوميف العاـ "األمواؿ التي تمتمكيا الدولة أو ىيئاتيا العامة ،وتخضع ألحكاـ القانوف

العاـ وتكوف مخصصة لمنفع العاـ ،ومف أمثمتيا الموانئ ،الطرؽ العامة ،المطارات "...

()2

وال

تتقاضى

الدولة في العادة ثمنا مف األفراد لقاء استخداميـ ليذه األمواؿ ،وقد تفرض رسوما عمى االنتفاع بيا أحيانا
 - 1سوزي عدلي ناشد ،الوجيز في المالية العامة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2000 ،ص .91
 - 2طاىر الجنابي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .57
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كالرسوـ التي تفرضيا مقابؿ زيارة الحدائؽ والمتاحؼ ،أو عمى عبور الطرؽ وقد يكوف السبب في فرض
ىذه الرسوـ نابعا مف رغبة الدولة في تنظيـ استخداـ ىذه األمواؿ .
أما الدوميف الخاص فيو  " :األمواؿ التي تممكيا الدولة ممكية خاصة ،والتي تخضع ألحكاـ

القانوف الخاص شأف ممكية األشخاص ،ويدر ىذا الدوميف إيراد ،عمى عكس الدوميف العاـ ويشكؿ موردا

دائما اإليرادات العامة"(.)1

.2أنواع الدوين الخاص :يوجد ثالثة أشكاؿ لمدوميف الخاص تتمثؿ في الدوميف العقاري ،الدوميف

الصناعي والتجاري وىي(:)2

أ.الدومين العقاري :تتكوف أمالؾ الدولة العقارية مف األراضي الزراعية ومف الغابات الممموكة لمدولة
ولغيرىا مف األشخاص العامة وكذلؾ مف المناجـ ،وأخي ار البحيرات المستعممة كمصايد األسماؾ وتساىـ
ىذه الممتمكات في تحقيؽ المورد المالي الذي يحققو الدوميف العقاري بأكممو.

وىي عمى النحو التالي:
أ .1.أراضي الدولة الزراعية أو الدومين الزراعي :كانت األراضي الزراعية في العصور الماضية مف أىـ
مصادر الدخؿ الذي تعتمد عميو الحكومات في تمويؿ نفقاتيا ،وذلؾ حتى القرف السابع عشر ،لكف مع
زواؿ عيد االقطاع بدأت الحكومات في التخمص مف أراضييا الزراعية عف طريؽ بيعيا لألفراد ،وذلؾ إما
بسبب سوء استغالليا أو بقصد نشر الممكيات الزراعية الصغيرة ،أو بحجة التفرغ لما ىو أىـ ،ولكف في
الحقيقة كاف العامؿ الرئيسي والمؤثر عمى ىذا التراجع يرجع إلى انتشار مبدأ الحرية االقتصادية والمناداة

بقدرة القطاع الخاص عمى إدارة اإلنتاج وزراعة األراضي بصورة أفضؿ مف السمطات العامة.
أ.2.الغابات  :يحبذ االقتصادييف والمالييف تفضيؿ الدولة لمغابات واستغالليا استغالال مباش ار وىذا يرجع
إلى أف غرس الغابات يحتاج إلى رؤوس أمواؿ ضخمة تتجاوز إمكانيات النشاط الخاص  ،كما أف

اإلشراؼ االقتصادي مف الدولة ال يكمفيا الكثير ،وتنمية الغابات ال تستمزـ فنوف إنتاجية معقدة لذلؾ فاف
الدولة وحدىا ىي التي تستطيع تجميد استثماراتيا في ىذا المجاؿ فترة طويمة مف الزمف.

 - 1محمود حسيف الوادي ،زكرياء احمد عزاـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .102
 - 2رانيا محمود عمارة ،االيرادات العامة  ،مركز الدراات العربية لمنشر والتوزيع ،2015 ،ص .51-44
94

د /رشام كهينة

المالية العامة

أ.3.المناجم والمحاجر (الدومين االستخراجي) :تختمؼ نظـ تممؾ واستغالؿ المناجـ والمحاجر مف دولة
ألخرى ،فيمكف أف يمتمؾ الفرد المناجـ ويستغميا استغالال مباشرا ،ويستغميا البعض األخر عف طريؽ
االمتياز.
وفي الوقت الحالي ،تحاوؿ بعض الدوؿ االحتفاظ بممكية المناجـ والمحاجر ،وترؾ أمر استغالليا لألفراد

مع اإلشراؼ عمييـ والزاميـ بدفع عائد لمدولة طبقا لمعقد المبرـ بينيما ،وتيدؼ الدولة مف ىذا اإلشراؼ

إلى حماية الثروة المعدنية وفقا لقواعد محددة ومتفؽ عمييا مسبقا.

ب.أمالك الدولة التجارية والصناعية (الدومين التجاري والصناعي) :يقصد بيذه األمالؾ المشروعات
التجارية والصناعية التي تممكيا الدولة ،ويتمثؿ اإليراد الذي تحصؿ عميو الدولة في الحصيمة الصافية

لبيع منتجات وخدمات ىذه المشروعات.

وقد تفضؿ الدولة المجوء إلى المشروعات العامة عف تركيا لمقطاع الخاص ،لعدة اعتبارات منيا:
 االعتبارات المالية الخاصة بالمشروع العاـ وحصوليا عمى أرباح مباشرة ،بدال مف تركيا لألفرادمثؿ احتكار معظـ دوؿ العالـ لتجارة الدخاف والكحوؿ والكبريت؛

 -االعتبارات االقتصادية متمثمة في إقامة العديد مف المشروعات المفيدة لممجتمع ،وفي نفس الوقت

ال يستطيع القطاع الخاص القياـ بيا ،ألنيا ال تحقؽ لو عائدا أو ربح كافي يشجعو عمى القياـ

بيا ،ومف أمثمتيا كالمواصالت والنقؿ والطاقة ...الخ.
كما قد يكوف ىدؼ الدولة مف ىذه المشروعات ىو تفادي االحتكارات ،فمشروعات الغاز والكيرباء

والسمع الضرورية ،كميا مشروعات تمثؿ خدمات أساسية لكؿ المجتمع ،فمو تـ تركيا لمقطاع الخاص أدى
ذلؾ لمحد مف إنتاجيا ورفع أثماف منتجاتيا واحتكارىا وىذا يتعارض مع مصمحة االقتصاد القومي.
االعتبارت التي تصنعيا الدولة لمقياـ بيا يمثؿ
ا
وقياـ الدولة بيذه المشروعات ،بصرؼ النظر عف

بالنسبة لمدولة إيرادات كبيرة ،وىذه اإليرادات تتمثؿ في صورتيف أساسيتيف ىي الثمف العاـ واالحتكار

المالي.

ب.1.الثمن العام :يقصد بالثمف العاـ ثمف السمع والخدمات التي تنتجيا وتقدميا المشروعات العامة ذات
الطبيعة االقتصادية ،وذلؾ مقارنة بينو وبيف الثمف الخاص الذي يمثؿ منتجات المشروعات الخاصة
ويتحدد الثمف العاـ وفقا لمتنافس بيف المشروعات العامة والخاصة ،وذلؾ طبقا لمقواعد االقتصادية وقوانيف
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العرض والطمب في ظؿ سوؽ المنافسة والوصوؿ ألقصى ربح ممكف ،ولكف في بعض األحواؿ قد تقوـ
المشروعات العامة عمى أساس احتكاري.
فتمنع الدولة رؤوس األمواؿ الخاصة مف الدخوؿ في مثؿ ىذه المشروعات ،فتكوف في ىذه الحالة

بصدد احتكار عاـ قانوني ،أو تؤدي ظروؼ اإلنتاج إلى االحتكار الفعمي لمسوؽ فتكوف ىنا بصدد احتكار
فعمي.
ب.2.االحتكار المالي :يقصد باالحتكار المالي انفراد الدولة بممكية أو استغالؿ فرع معيف مف فروع
اإلنتاج ،بقصد الحصوؿ عمى موارد تفوؽ ما يمكف أف تحصؿ عميو لو تركت ىذا الفرع لمقطاع الخاص
واكتفت بفرض الضرائب عمى دخمو.

وحتى يستطيع االحتكار المالي أف يحقؽ الغرض منو ،يجب عمى الدولة أف تختار موضوعا أو

نشاطا الحتكارىا سمعا ذات طمب غير مرف ،وذلؾ خوفا مف انخفاض الطمب عمييا لو رفعت أثمانيا إلى
حد كبير مما يضيع الغرض مف ىذا االحتكار.
ج.الدومين المالي :يقصد بالدوميف المالي المحفظة المالية لمدولة واإليرادات التي تدرىا ىذه المحفظة مف
أسيـ وسندات ممموكة لمدولة ،والتي تحصؿ منيا عمى إيراد مالي يتمثؿ في األرباح والفوائد وتمثؿ إيرادا
لمخزينة العامة.

وتسعى الدولة مف خالؿ الدوميف المالي ليس فقط تحقيؽ إيرادات مالية ،وانما أيضا تحقيؽ
أغراض سياسية واقتصادية معينة ،الف شرائيا لألسيـ والسندات يشجع األفراد عمى شراء األسيـ والسندات

الخاصة بالمشروعات التي تشارؾ فييا الدولة ،فيؤدي ذلؾ إلى نجاح حركة التنمية االقتصادية بالدولة.
سابعا  :القروض العامة

إذا كاف األصؿ في طبيعة اإليرادات العامة أف تستخدـ الدولة امتياز السمطة العامة ،أو سمطة

الجبر لكي تستطيع جمع الموارد لإلنفاؽ العاـ ،والضريبة اقرب نموذج لذلؾ فانو وفي بعض األحياف
األخرى قد ال تمجأ الدولة إلى ىذه السمطة ،بؿ تمجأ وتستعيف بأدوات ال تختمؼ في طبيعتيا عف مصادر

إيرادات األفراد مف ممارستيـ لمنشاط االقتصادي ،وتعد القروض العامة ىي المثاؿ الحقيقي ليذا النوع مف

اإليرادات.
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.1مفيوم القروض العامة :تعتبر القروض العامة أحد مصادر اإليرادات العامة وذلؾ رغـ الخالفات التي
تثار بشأنيا مف حيث خطورة االعتماد عمييا ،لما ليا مف مشاكؿ نتيجة األعباء المتراكمة عمى القرض
وخدمتو ،وقد تزايدت أىمية ىذا المصدر لمعظـ دوؿ العالـ وخاصة النامية منيا التي تعاني نقص في

موارد التمويؿ الذاتي.

أ.تعريف القروض العامة :القروض العامة ىي مبالغ نقدية تقترضيا الدولة أو الييئات العاممة مف األفراد
أو الييئات الخاصة أو الييئات العامة الوطنية أو األجنبية أو المؤسسات الدولية مع االلتزاـ برد المبالغ
المقترضة وفوائدىا طبقا لشروط القرض.

وبعبارة أخرى القرض العاـ ىو عقد مالي تعقده الدولة أو مف ينوب عنيا مف أشخاص القانوف

العاـ مع األفراد ،أو مع ىيئتو أو دولة أخرى ،تحصؿ بموجبو عمى ماؿ تتعيد برده مع فوائده في تاريخ
معيف ينص عميو العقد.

باإلضافة إلى أنو " مبمغ مف الماؿ سواء كاف عينا أو نقدا يدفع لمدولة أو احد أشخاص القانوف
العاـ مف قبؿ وحدات اقتصادية محمية أو أجنبية وبصورة اختيارية وبموجب عقد يستند إلى تصريح مسبؽ

مف قبؿ السمطة التشريعية تتعيد الدولة بدفع الفوائد عمى مبمغ القرض وسداد أصؿ القرض"(.)1
ب .خصائص القرص العام
 -مبمغ مف الماؿ غالبا ما يكوف نقدا؛

 القرض يأتي بناءا عمى عقد بيف الدولة أو إحدى ىيئاتيا ،وبيف رعاياىا مف األفراد أو إحدىالدوؿ أو الييئات أو المؤسسات الخارجية الدولية أو المنظمات الدولية ...الخ؛

 -القرض عقد طرفاه مديف ودائف؛

 الدائف ىو الجية التي تقدـ القرض لمدولة ،والمديف ىي الدولة التي استدانت وأخذت القرضمعيا؛

 -القرض محدد المدة أي يكوف لو تاريخ لموفاء بو وسداده؛

 القرض غالبا ما يكوف بفوائد مستحقة عمى رأس ماؿ القرض ويسترد معو؛ القرض غالبا ما يكوف اختياريا يعكس إرادة المقترض وارادة المقرض ،وقد تمجا الدولة لمقروضاإلجبارية ولكف أفرادىا ورعاياىا ومؤسساتيا ،وتمنحيـ سندات بقيمة القروض وفوائدىا وذلؾ في

أحواؿ استثنائية كسندات الحرب تدعوىـ لالكتتاب بيا.

 - 1محمود حسيف الوادي ،زكرياء احمد عزاـ ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .106
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.2تقسيمات القروض العامة :ىناؾ عدة أنواع مف القروض العامة وىي:

أ.القروض الداخمية والقروض الخارجية( :)1يعتمد ىذا النوع مف القروض عمى جنسية المكتتبيف في
القروض.
فالقروض الداخمية أو الوطنية ىي القروض التي تصدرىا الدولة داخؿ حدودىا اإلقميمية ،ويكتتب

فييا المواطنيف أو المقيميف عمى إقميـ الدولة.

أما القروض الخارجية و األجنبية فيي القروض التي تصدرىا الدولة خارج حدودىا اإلقميمية
ويكتتب فييا األفراد أو الييئات الخاصة أو العامة األجنبية ،وقد تكوف القروض الخارجية عف طريؽ

االقتراض مف المنظمات والمؤسسات الدولية.

ولكي ينعقد عقد القرض الداخمي البد مف توافر المدخرات الوطنية الكافية لتغطية مبمغ القرض
وذؾ وفقا لمشروط والمزايا التي تشجع المواطنيف عمى اإلقباؿ عميو واالكتتاب فيو.
أما عقد القرض الخارجي فالدولة ال تمجأ إليو أال إذا لـ تتوافر رؤوس األمواؿ الوطنية وعجزىا

عف تمويؿ االستثمارات المختمفة والمشروعات اإلنتاجية الضرورية لالقتصاد القومي وقد تمجأ الدولة إلى
القرض الخارجي لمواجية العجز في ميزاف مدفوعاتيا في حالة نقص حصيمتيا مف العمالت األجنبية.
وتختمؼ القروض الداخمية عف القروض الخارجية مف عدة وجوه ،مف أىميا ما يمي:
جدول رقم( : )01أوجو االختالف بين القروض الداخمية والقروض الخارجية
القروض الخارجية

القروض الداخمية
 .1القروض الداخمية ال تؤثر عمى الثروة القومية

 .1القروض الخارجية تؤثر عمى الثروة القومية

الثروة مف األفراد المكتتبيف في القرض إلى

لمثروة القومية ،حيث ينتقؿ جزء مف ثورة

بالزيادة أو النقصاف ،وانما تنقؿ جزءا مف ىذه

بالزيادة أو النقصاف ،فإصدارىا يعد زيادة

الدولة أو العكس فيي إعادة توزيع جزء مف

البالد األخرى إلى الدولة أما سدادىا

 .2يقوـ القرض الداخمي بتحميؿ االقتصاد القومي

فينتقؿ جزء منيا مف الدولة إلى الدوؿ

الثروة القومية لصالح األفراد.

عبئ االدخار الذي يمثمو ،أي عبئ الحرماف

 - 1رانيا محمود عمارة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .57
98

وفوائدىا يؤدي إلى نقص الثروة القومية

األخرى.

د /رشام كهينة

المالية العامة
مف االستيالؾ فيشكؿ بذلؾ عبئا عمى أفراد
الجيؿ الحاضر.

 .2القرض الخارجي يعفي الجيؿ الحاضر مف
عبئ ىذا االدخار.

 .3ال تؤثر القروض الداخمية التي تعقد بالعممة

 .3القروض الخارجية تؤدي إلى تحسف في

الوطنية عمى سعر الصرؼ أو ميزاف

سعر الصرؼ وحالة ميزاف المدفوعات في

المدفوعات سواء عند إصدارىا أو عند سداد

أقساطيا وفوائدىا.

الدولة المقترضة ،ويحدث العكس عند سداد

أقساطيا وفوائدىا.

 .4قد يؤدي القرض الخارجي عمى خالؼ
القرض الداخمي إلى تدخؿ الدولة األجنبية
المقترضة في الشؤوف الداخمية لمدولة

المقترضة ،أو قد تفرض شروط معنية ال
تتفؽ مع سياسة الدولة المالية واالقتصادية

واالجتماعية.
المصدر :رانيا محمود عمارة ،اإليرادات العامة ،مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع ،2015 ،ص ص

.59-58

ب.القروض االختيارية والقروض اإلجبارية :يستند ىذا النوع مف القروض إلي طريقة أو شكؿ العقد ،أو
باألصح إلى مدى حرية األفراد في االختيار بيف االكتتاب أو عدـ االكتتاب في القرض العاـ.

األصؿ العاـ أف القرض يكوف اختياريا ،إذ يكوف لألفراد حرية االكتتاب في القرض مف عدمو وفقا
لظروفيـ المالية واالقتصادية ،وبالمقارنة بيف الفائدة التي يحصموف عمييا مف سندات القرض وتمؾ التي

يحصموف عمييا مف فرص االستثمار األخرى.

إال انو خروجا عمى ىذا األصؿ ،قد تضطر الدولة إلى عقد القروض اإلجبارية ،حيث تمارس

سمطاتيا السيادية بشأنيا ،فال يكوف لألفراد حرية االكتتاب في القرض مف عدمو ،بؿ يجبروف عميو وفقا

لألحكاـ التي يقررىا القانوف ،وتمجا الدولة إلى القروض اإلجبارية في حاالت معينة(.)1

 - 1سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .242-241
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 في حاالت ضعؼ ثقة األفراد في الدولة ،بحيث لو تركت القروض اختيارية لعزؼ األفراد عفاالكتتاب فييا ،ويكوف ىذا عادة في فترات عدـ االستقرار االقتصادي أو األزمات ،حيث يشعر

األفراد بعدـ الطمأنينة اتجاه الدولة وقدرتيا عمى الوفاء بالقروض أو الفوائد المستحقة عميو؛

 في حاالت التضخـ حيث يرتفع مستوى األسعار نتيجة تدىور قيمة النقود ،وعدـ قدرتيا عمى شراءما يحتاجو الفرد مف سمع وخدمات.
ج .القروض المؤبدة والقروض المؤقتة :يعتمد ىذا النوع مف القروض عمى مدة القرض.
ج .1.القروض المؤبدة أو الدائمة :ىي القروض التي ال تكوف الدولة ممتزمة برد قيمتيا خالؿ مدة معينة
فالدولة ليا حرية اختيار الوقت المناسب لسداد القرض دوف أف يكوف حؽ لألفراد المكتتبيف في االعتراض
أو طمب استمرار القرض والحصوؿ عمى فوائده.
وتكمف خطورة القروض المؤبدة في تراكـ الديوف وزيادة أعباء الفوائد المدفوعة عنيا في حالة عدـ

الوفاء بيا ،مما يتسبب في حدوث أثار اقتصادية مضرة باالستقرار االقتصادي في الدولة.

ج .2.القروض المؤقتة :ىي تمؾ القروض التي تمتزـ الدولة بردىا في تاريخ معيف وطبقا لمقواعد المتفؽ
عمييا في قانوف اإلصدار.
وتنقسـ القروض المؤقتة إلى قروض قصيرة ،متوسطة وطويمة األجؿ عمى النحو التالي:
ج .1.2.القروض قصيرة األجل :ىي القروض التي تعقدىا الدولة لمدة ال تتجاوز سنتيف ،وىي تمجأ إلييا
لمواجية العجز المالي الذي تواجيو نتيجة لعدـ توازف اإليرادات العامة مع النفقات العامة بشكؿ مؤقت.
ومف أىـ صور ىذا النوع مف القروض اذونات الخزانة ،وىي نوع مف السندات التي تصدرىا
الدولة لمدة قصيرة ال تتجوز عدة أشير ،وذلؾ لمواجية العجز الموسمي في الميزانية خاصة التأخير في

حصيمة الضرائب المباشرة.

ج .2.2.القروض متوسطة وطويمة األجل :تمجأ إلييا الدولة لتمويؿ مشروعات التنمية االقتصادية
واالستثمارية أو لتمويؿ نفقات الدفاع والحروب ،أو لعالج العجز الجوىري في الموازنة العامة ،وىو عجز
دائـ غير موسمي ،وتعقد الحكومة ىذه القروض لمدة تزيد عف سنة فالقروض المتوسطة تتراوح مدتيا بيف

أكثر مف سنة إلى خمس سنوات  ،أما القروض طويمة اآلجؿ فيي التي تزيد عف خمس سنوات.
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.3اآلثار االقتصادية لمقروض العامة  :لمقروض العامة أثار واسعة ومتباينة عمى النشاط االقتصادي
والتوازف االقتصادي في مجموعو فتعد أداة مف أدوات المالية العامة ،تغيرت النظرة إلييا مع تغير دور
الدولة فمـ تعد مصد ار استثنائيا مف مصادر اإليرادات العامة ،إذ أصبحت الدولة تستعيف بيا إلحداث أثار
اقتصادية واجتماعية.

أ .آثار القروض عمى االستيالك واالدخار :تؤثر القروض العامة عمى االستيالؾ واالدخار مف خالؿ ما
تؤدي إليو مف إعادة توزيع الدخؿ القومي ،وعادة ما يتـ التوزيع لصالح الميؿ لالدخار عمى حساب
االستيالؾ ،فالقروض تمنح العديد مف المزايا والضمانات والتسييالت لصغار المدخريف مف اجؿ

تشجيعيـ عمى االدخار واالكتتاب في سندات القروض العامة ،ومف وجية نظر صغار المدخريف يكوف

توظيؼ مدخراتيـ في السندات الحكومية أكثر سيولة وأمنا واقؿ خط ار مف توظيفيا في السندات الخاصة

مما يؤدي إلى رفع الميؿ لالدخار وانخفاض الميؿ لالستيالؾ ،وبمعنى آخر فاف األفراد عادة ما يفضموف

االكتتاب في سندات القروض العامة مف مدخراتيـ المعدة لالستثمار عمى أساس كـ المزايا والضمانات
التي تغرييـ عمى زيادة االدخار عمى حساب االستيالؾ.

ب .اثر القروض عمى االستثمار :يترتب عمى عقد القروض ،ومف سيتبعو مف دفع فوائد منتظمة واصؿ

الديف إلى المقرضيف ،انخفاض األرباح المتوقعة ومف ثـ انخفاض الكفاية الحدية لرأس الماؿ وبالتالي
انخفاض الميؿ لالستثمار ،أضؼ إلى ذلؾ أف التوسع في القروض العامة يجعؿ الدولة ترفع مف سعر

الفائدة كوسيمة جذب األفراد لالكتتاب في سندات القروض العامة ،وارتفاع سعر الفائدة يؤثر بالسمب في
الميؿ لالستثمار الخاص ،فاألفراد المكتتبوف في القروض العامة يسحبوف أمواليـ مف االستثمارات
الخاصة ،مما يمثؿ ضر ار بالغا باالستثمارات الخاصة.

ج .اثر القروض عمى زيادة كمية النقود :تقترف القروض التي تقدميا البنوؾ إلى الدولة بزيادة كمية
النقود المطروحة في التداوؿ ،ويترتب عمى ذلؾ انو في حالة وصوؿ االقتصاد إلى مرحمة التشغيؿ الكامؿ
ثار تضخمية بالغة الخطورة ،ويشكؿ ىذا النوع مف القروض نسبة كبيرة مف مجموع القروض
فإنيا تحدث آ ا
العامة فاكتتاب البنوؾ في القروض العامة يتـ عادة عف طريؽ خمؽ كمية جديدة مف النقود يتـ ذلؾ عمى

النحو التالي:

 حينما يقوـ البنؾ التجاري باالكتتاب في القروض العامة فانو يفعؿ ذلؾ عف طريؽ إصدار نقودجديدة؛

 -تؤدي إعادة خصـ أذوف الخزانة لدى البنؾ المركزي إلى زيادة الكمية النقدية؛
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 عادة ما تقوـ البنوؾ التجارية التي تكتتب في السندات الحكومية بخمؽ ودائع ائتمانية جديدة مقابؿما يدخؿ محفظتيا المالية مف ىذه السندات ،ومعنى ذلؾ أف السندات الحكومية وخاصة أذوف
الخزانة تدخؿ في حسابات نسبة السيولة المصرفية التي تحدد حجـ الودائع ،وتؤدي بالتالي إلى

زيادة الودائع االئتمانية؛

 قد يحدث أف تترؾ الدولة المبالغ التي اقترضتيا مف البنوؾ التجارية لدى ىذه البنوؾ عمى سبيؿالوديعة ،عمى أف تقوـ باستخداميا في الوفاء بالتزاماتيا ،وفي ىذه الحالة يكوف النظاـ المصرفي
ككؿ قد اكتتب في القروض العامة بنقود كتابية إضافية.
ومما سبؽ يتضح لنا ،أف زيادة كمية النقدية عمى النحو السالؼ الذكر ،مع فرض بقاء األشياء

األخرى عمى حاليا ،قد تحوؿ دوف ما تؤدي إليو القروض العامة عادة مف ارتفاع الفوائد عمى القروض
الخاصة ،وىو ما يضر باالستثمار الخاص.
ثامنا :اإليرادات من الرسوم:
تعتبر الرسوـ مف االيرادات العامة التي تدخؿ خزينة الدولة بصفة تكاد تكوف دورية و منتظمة والتي

تستخدـ حصيمتيا في تمويؿ النشاط المالي و تحقيؽ المنافع العامة ،وتحصؿ الدولة عمى ايراداتيا مف
الرسوـ كمقابؿ لمخدمات التي تؤدييا مرافقيا العامة لألفراد مف خالؿ النشاط العاـ الذي خمؽ المرفؽ العاـ
أصال مف القياـ بو ،وسيتـ تناوؿ النقاط التالية:
 -1قواعد تحديد معدؿ الرسـ وطرؽ تحصيمو؛
 -2الفرؽ بيف الرسـ وبعض المصطمحات األخرى.
.1مفيوم الرسم:
يمكف تعريؼ الرسـ عمى انو " مبمغ نقدي يدفعو الفرد جب ار إلى الدولة ،أو إلى أحد ىيئاتيا العامة

مقابؿ نفع خاص يحصؿ عميو الفرد ،بجانب نفع عاـ يعود عمى المجتمع ككؿ".

 - 1سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .102
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كما يعرؼ " عمى أنو مبمغ مف الماؿ تحصؿ عميو الدولة مف المنتفع مقابؿ خدمة يطمبيا ويحصؿ
عمييا مف الدولة ،فقد تكوف الخدمة عمى شكؿ عمؿ قاـ بو موظؼ الدولة النجاز معاممة جواز سفر

لمواطف ،أو حصوؿ المواطف عمى رخصة سياقو أو قياـ المحكمة النظر في المنازعات بيف األفراد
...الخ"(.)1

وتعرؼ أيضا "بأنيا مبالغ تحصميا مف بعض األفراد مقابؿ خدمات نوعية مف نوع خاص تؤدييا

ليا أو مزايا تمنحيا ليـ".

والرسوـ عدة أنواع نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 رسوم إدارية :وىي كثيرة مثؿ رسـ التعميـ ،رسـ شيادة الميالد ،رسـ جواز السفر ،رسـ تسجيؿعقار...الخ.

 -رسوم اقتصادية  :وىي أيضا كثيرة مثؿ رسـ الياتؼ ،والبريد والكيرباء...الخ.

 رسوم القضاء :وىي التي تدفع مقابؿ نظر الدولة (المحاكـ) في الخصومات ما بيف األفراد.مف التعاريؼ السابقة يتضح أف الرسـ يتميز بػ :
 الرسم مبمغ نقدي :يدفعو الفرد مقابؿ الحصوؿ عمى خدمة خاصة مف نشاط إحدى إدارات أو مرافؽالدولة ،واشتراط الصورة النقدية لمرسـ جاء ليساير التطور الحديث في مالية الدولة مف حيث اتخاذ نفقاتيا

وايراداتيا الصورة النقدية.

 الرسم يدفع جب ار من األفراد لمدولة :فالرسـ يدفع جب ار بواسطة الفرد مقابؿ الحصوؿ عمى الخدمةالخاصة التي يتمقاىا مف جانب إحدى اإلدارات والمرافؽ العامة ،وتفرض الرسوـ بقواعد قانونية ليا صفة

اإللزاـ تجبر الفرد عمى دفعيا إذا ما تقدـ بطمب إلحدى اإلدارات أو الييئات العامة ،وتحدد قيمة الرسوـ
بمقتضى ىذه القواعد القانونية معب ار عف إرادة الدولة ،وال سبيؿ أماـ الفرد إال الخضوع لمضموف تمؾ

اإلرادة.

 عنصر المقابل في دفع الرسم :فالرسـ يدفعو الفرد مقابؿ خدمة خاصة يحصؿ عمييا مف جانب الدولة. تحقيق النفع الخاص إلى جانب النفع العام :ويعني ذلؾ أف الفرد الذي يدفع الرسـ إنما يحصؿ عمىنفع خاص بو ال يشاركو فيو غيره مف األفراد يتمثؿ في الخدمة المعينة التي تؤدييا لو الييئات العامة في
 - 1طارؽ الحاج ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .100
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الدولة ،كما أنو يعني أف ىذه الخدمة تمثؿ إلى جانب النفع الخاص نفعا عاما يعود عمى المجتمع ككؿ أو
عمى االقتصاد القومي في مجموعة ،فالرسوـ القضائية التي يدفعيا المتقاضوف مقابؿ الحصوؿ عمى خدمة

مرفؽ القضاء يترتب عمييا تحقيؽ نفع خاص يتمثؿ في حصوؿ كؿ منيـ عمى حقو وضماف عدـ منازعة
أحد فيو بعد ذلؾ ،وفي آف واحد يستفيد المجتمع مف نشاط القضاء الذي يعطي الحقوؽ ألصحابيا

ويضمف ليـ الطمأنينة واألمف واالستقرار وىذا نفع عاـ كما ىو واضح.
 .2قواعد تحديد معدل الرسم وطرق تحصيمو:
أ .قواعد تحديد معدل الرسم :القاعدة العامة التي تحكـ تحديد معدؿ الرسـ الذي يفرض عمى المكمفيف ىي
ضرورة توزيع كمفة الخدمة المقدمة مف الدوؿ – مقابؿ الرسـ  -عمى المجتمع والمكمؼ الذي استفاد مف

ىذه الخدمة.

وبناءا عمى ىذه القاعدة فيجب عند تحديد معدؿ الرسـ مراعاة كمفة المنفعة مف جية ،واألىداؼ

التي تسعى الدولة لتحقيقيا مف جية أخرى ،فيرتفع معدؿ الرسـ عندما تكوف نسبة المنفعة الخاصة اكبر
مف المنفعة العامة ،أو عندما تريد الدولة حصر الخدمة العامة بعدد معيف مف أفراد المجتمع كالرسوـ

المدفوعة مف أصحاب الميف الحرة ،وبالمقابؿ ينخفض معدؿ الرسـ عندما تكوف نسبة المنفعة العامة
اكبر ،أو عندما تريد الدولة توزيع الخدمة العامة عمى اكبر عدد ممكف مف أفراد المجتمع.
إال أف الدولة كثي ار ما تخرج مف قاعدة توزيع الخدمة العامة ،وىناؾ عدة اعتبارات تؤخذ بعيف

االعتبار(:)1

 الرغبة في تحقيؽ إيرادات عامة لمدولة  ،حيث أف الرسوـ تعتبر مف إيرادات الموازنة العامة لذلؾتستغؿ الدولة أحيانا رغبة األفراد في االستفادة مف بعض الخدمات التي يستفيد منيا المكمؼ
القادر عمى دفع الرسـ مقابميا ،لذلؾ تعتمد الدولة عمى تحديد معدؿ رسـ مرتفع؛

-

الرغبة في تحقيؽ المصمحة العامة وتنظيـ أدائيا ،حيث ترغب الدولة في تشجيع األشخاص عمى

طمب بعض الخدمات العامة كالخدمات التعميمية والصحية ،لذلؾ تعمؿ الدولة جاىدة عمى أف
يكوف معدؿ الرسـ يقؿ عف الكمفة الفعمية لمخدمة ،حتى وعف قيمة النفع الخاص الذي يعود عمى

المكمؼ مف جراء االستفادة منيا.

 - 1جياد سعيد خصاونة ،عمـ المالي العامة والتشريع المالي بيف النظرية والتطبيؽ العممي ،دار وائؿ لمنشر ،االردف
 ،2010ص ص .79-78
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ب.طرق تحصيل الرسوم :تحصؿ الدولة الرسوـ المختمفة بعدة طرؽ وىي (:)1
ب .1.طريقة التحصيل المباشر :وذلؾ في حالة وجوب أف يدفع المكمؼ الذي يرغب في االستفادة مف
الخدمة مبمغ الرسـ المترتب عمييا إلى خزينة الدولة مباشرة ويأخذ إيصاالً بذلؾ ،وبواسطتو يحصؿ عمى

الخدمة المطموبة مف الموظؼ العاـ المختص.

ب .2.طريقة التحصيل غير المباشر :وذلؾ بواسطة الطوابع في حالة إذا كاف اليدؼ مف الخدمة ىو
الحصوؿ عمى وثيقة مكتوبة ،أو في حالة إذا كاف يجب تقديـ طمب كتابي (استدعاء) لمحصوؿ عمى
الخدمة المطموبة ،وعندىا يتـ تحصيؿ الرسـ باستعماؿ أوراؽ مدموغة بقيمة ىذا الرسـ أو بإلصاؽ طابع

عمى الطمب كما ىو الحاؿ في الحصوؿ عمى صورة طبؽ األصؿ عف شيادة ميالد ...الخ.
 .3الفرق بين الرسم وبعض المصطمحات األخرى:

أ .الرسم والثمن العام :مف حيث أف طبيعة الخدمات التي تؤدييا الحكومة مقابؿ كؿ منيما يختمؼ تماـ
االختالؼ.

ثمنيا.

فبالنسبة الثمف العاـ تؤدي الخدمات دوف أي قيود لجميع األفراد الذيف يكونوف عمى استعداد لدفع

أما الرسـ فيو مقابؿ خدمات مف نوع خاص ،ومثاؿ ذلؾ خدمات تتطمب توافر شروط معينة
كالتعميـ.
ب.الرسم والضريبة :الضريبة دوف مقابؿ وىي إجبارية ،في حيف أف الرسـ يدفع مقابؿ خدمة معينة تقدميا
الحكومة لألفراد بناءا عمى طمبيـ.
ج.الرسم واإلتاوة :تعريؼ اإلتاوة بأنيا مبمغ مف الماؿ يدفعو صاحب العقار لمدولة مقابؿ قياـ ىذه األخيرة
بعمؿ ،مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العقار دوف أف يطمب مالكو تمؾ الخدمة.
أما الفرؽ بيف اإلتاوة والرسـ فيتمثؿ فيما يمي:
 الرسـ يدفع مقابؿ خدمة يطمبيا الشخص بمحض إرادتو ،أما اإلتاوة فتدفع بشكؿ إجباري مف قبؿالشخص مالؾ العقار؛

 - 1جياد سعيد خصاونة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .79
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 الرسـ يدفع مقابؿ خدمة خاصة ،أما اإلتاوة فتدفع مقابؿ خدمة عامة قامت بيا الدولة؛ -الرسـ يتكرر كمما طمب الشخص الخدمة ،أما اإلتاوة فتدفع لمرة واحدة؛

 أما أوجو الشبو بيف الرسـ واإلتاوة فيمكف في ارتكازىما عمى عنصر المنفعة ،فالرسـ يعود بالمنفعةالخاصة عمى دافعو ،أما اإلتاوة فتعود بالمنفعة العامة العائدة عمى مالؾ العقار.

د.الرسم والغرامة :تعرؼ الغرامة بأنيا مبمغ مف الماؿ تقره الدولة عمى أي شخص يخالؼ القانوف ،مثؿ
مخالفة بناء أو مخالفة إشارة المرور ...الخ.
أما الفرؽ بينيما فيتمثؿ فيما يمي:
 -الغرامة تدفع بسبب مخالفة القانوف ،الرسـ يدفع دوف وقوع مخالفة لمقانوف؛

 -الغرامة تدفع دوف أف يطمبيا الشخص (تدفع جبرا)  ،الرسـ يدفع مقابؿ خدمة يطمبيا الشخص؛

 -الغرامة ال تعود بالنفع المباشر عمى الفرد (بمثابة عقاب)  ،الرسـ يعود بالنفع المباشر عمى الفرد.
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المحور الرابع :الموازنة العامة لمدولة
تختمؼ السياسة المالية لمدوؿ بحسب نمط النظاـ االقتصادي المنتيج ،فضال عمى أف تزايد دور
الدولة في األنظمة الحديثة يظير حاليا باستمرار في عديد مف المجاالت ،وباألخص في المجاليف المالي
واالقتصادي ،بحيث تشكؿ الموازنة األداة الرئيسية لمتوجيو والتخطيط االقتصادي تستعيف بيا الدولة
لتجسيد سياستيا المالية العامة والتي تظير مف خالؿ تحميؿ بنود الموازنة العامة المقررة ،كإتباع سياسة

ضريبية أو ائتمانية أو انفاقية في قانوف المالية الجاري اعتماده في الدولة.
وعمى ىذا األساس تعد الموازنة العامة إطا ار قانونيا تصوغ الحكومة عبره أىدافيا العامة المرسومة

في السنة المالية في ظؿ التحوالت السياسية أواالقتصادية أو التشريعية التي تواجييا الدولة ،ولإللماـ
بمختمؼ ىذه الجوانب المتعمقة بالموازنة العامة يتـ تناوؿ النقاط التالية:
أوال :مفيوـ الموازنة العامة
ثانيا :مبادئ الموازنة العامة
ثاثا :مراحؿ الموازنة العامة
رابعا :أنواع الموازنات العامة
خامسا :الموازنة العامة والتوازف الكمي
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أوال :مفيوم الموازنة العامة

أصبحت الموازنة العامة في العصر الحديث ،ضرورة البد منيا لكؿ دولة كمف دوؿ العالـ ،ميما

كاف نظاميا السياسي وشكؿ الحكومة الموجودة فييا فبدوف الموازنة العامة يصعب أف تسير الو ازرات
والمصالح والمؤسسات الحكومية سي ار منتظما ،وبدونيا ال تستطيع الدولة القياـ بالوظائؼ الموكمة إلييا كما

تصعب إدارة االقتصاد الوطني وتوجييو في االتجاه المخطط لو.

.1نشأة وتطور الموازنة العامة :إف تطور الموازنة حاليا يرجع إلى تطور مفيوـ الدولة واألنظمة السياسية
عموما ،حيث كانت الدولة قديما تخضع لإلرادة السياسية المطمقة لمحاكـ حتى في إطار التسيير المالي
والضريبي ،ىذا رغـ وجود أنظمة مالية سائدة أنذاؾ ،لذلؾ فاف نشأة الموازنة عرفت عدة مراحؿ مختمفة
باختالؼ األنظمة السياسية والمالية المتعاقبة إلى يومنا ىذا.

أ.نشأة الموازنة في األنظمة اإلسالمية :إف أىـ ما يميز المالية العامة في الفكر اإلسالمي ىو قيماىا
المباشر عمى أحكاـ الشريعة اإلسالمية  ،حيث تضمنت ىذه األخيرة مجموعة قواعد آمرة تتصؿ بتنظيـ

موارد الدولة ونفقاتيا عمى نمط لـ تعرفو المجتمعات سابقا( ،)1ولعؿ وجود ركف مالي يرتبط بإيرادات

الدولة ،ويخصص ألوجو اإلنفاؽ بطريقة محددة ،خير دليؿ عمى ذلؾ إذ تعتبر الزكاة احد أركاف اإلسالـ.
وكانت الخزينة في بدء ظيور اإلسالـ عبارة عف حصيمة لمجموع الزكاة والصدقات التي كانت
تجمع عند الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  ،والتي كاف ينفقيا في أوجو المنفعة العامة ،وفي عيد الخمفاء

الراشديف توسعت موارد الخزينة نتيجة فرض الخراج والجزية وزيادة الغنائـ التي كانت تجمع كميا في بيت

ماؿ المسمميف ،وعندما ازدادت الفتوحات اإلسالمية في عيد األموييف والعباسييف كبرت معيا موارد الدولة

اإلسالمية كما زادت نفقاتيا ،األمر الذي أدى إلى إحداث تنظيـ جديد في الخزينة يقسـ ىذه األخيرة إلى

قسـ األخماس وقسـ الخراج ،وقسـ الصدقات(.)2

وتعد الدولة العثمانية مف الدوؿ األولى التي عرفت نظاما ماليا شبييا باألنظمة الحديثة ،حيث

كاف نظاميا متكامال نظ ار لكونو مبني عمى إيرادات محددة ونفقات إلزامية ،ويرجع نجاح ىذا النظاـ إلى

كونو مستمدا مف أحكاـ الشريعة اإلسالمية ،حيث يتـ تحديد أوجو اإلنفاؽ وفقا لما يجمع في بيت ماؿ

 - 1غازي عناية ،اصوؿ الميزانية العامة في الفكر المالي االسالمي ،دار الجيؿ لمنشر ،بيروت ،1990 ،ص .02
 - 2جماؿ لعمارة ،تطور فكرة الميزانية العامة لمدولة ،مجمة العموـ االنسانية ،العدد  ،01جامعة محمد خيضر ،بسكرة
 ،2001ص ص .108-107
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المسمميف مف زكاة وصدقات وىبات ،والتي تشكؿ مجتمعة أىـ موارد الخزينة ثـ تقسـ الحقا في كتاب
الخراج كؿ موارد الدولة.
كما اعتمدت في النظاـ المذكور بعض قواعد الميزانية الحالية كقاعدة السنوية ،ذلؾ أف الزكاة تـ

تجميعيا سنويا ،فضال عف كونيا مف أىـ أنواع الضرائب المفروضة آنذاؾ.

ب.نشأة الميزانية في األنظمة الديمقراطية :ترجع أوؿ ظيور لمميزانية في الدوؿ الحديثة إلى القرف 17
عندما قامت ثورة  1688في انجمت ار ضد الحكـ المتسمط الذي كاف يمارسو المموؾ حينيا ،والذي انعكس
سمبا عمى كافة حقوؽ األفراد السيما مف خالؿ إرغاميـ بدفع الضرائب قس ار باستمرار لخزينة الدولة فصدر

عمى اثر تمؾ الثورة ميثاؽ الحقوؽ الذي تضمف نصا صريحا يقضي بضرورة موافقة البرلماف عمى كافة

اإليرادات والنفقات التي تمزـ الدولة ،وبالتالي أصبح فرض الضرائب يخضع لسمطة البرلماف ،وىذا عقب
الرفض المستمر لمموؾ بريطانيا سابقا االمتثاؿ ليذا النص ،حيث كانوا يرفضوف كمية تدخؿ البرلماف في
تقرير الضرائب المفروضة(.)1

أما في فرنسا فقد كاف النظاـ الممكي أكثر تسمطا مقارنة مع انجمترا ،إذ فشمت كؿ المحاوالت

الرامية إلى حمؿ المموؾ إلى االعتراؼ بحؽ البرلماف في مراقبة الموازنة ،وخاصة ضرورة حصوؿ الجياز
التنفيذي عمى إجازة لإلنفاؽ مف السمطة التشريعية ،واستمر ىذا الوضع حتى قياـ ثورة  1789التي أكدت
عمى حؽ الجمعية الوطنية الفرنسية في مراقبة كؿ النفقات ومبررات اإلنفاؽ وأسباب البحث عف اإليرادات

ليا ،لقد كرس ىذا الحؽ عمميا ظيور نظاـ الموازنة العامة ،حيث صار يشترط ضرورة موافقة البرلماف
عمى كؿ ما يفرض مف ضرائب ،وكيفية تحصيميا وكذا أوجو إنفاقيا واألىداؼ المرجوة منيا ،مف اجؿ

تحقيؽ اليدؼ الرئيسي إلقرار الموازنة في األنظمة الحديثة ،وىو فرض رقابة السمطة التشريعية عمى نشاط
الحوكمة حيث أصبحت موافقة المجالس التشريعية ورقابتيا عمى الموازنة العامة في الدولة مف ابرز معالـ
األنظمة الديمقراطية في العالـ.

 .2تعريف وخصائص الموازنة العامة:
ىناؾ عنة مداخؿ لتعريؼ الموازنة العامة ،كما أنيا تتميز بعدة خصائص:
أ .تعريف الموازنة العامة :لمموازنة العامة تعريفات متعددة ومتنوعة تختمؼ باختالؼ الناحية أو الجانب
الذي يريد الباحث اف يؤكده وبعضيا فيما يمي:
 - 1المرجع نفسو ،ص .103
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الموازنة العامة ىي" :تقدير مفصؿ ،ومعتمد لنفقات الدولة وايراداتيا لمدة مقبمة مف الزمف"(.)1
كما تعرؼ بأنيا" :العمية التي مف خالليا يرخص لتحديد النفقات العامة واإليرادات العامة التي

تمكف مف تنفيذ السياسة المالية لمدولة خالؿ مدة زمنية محددة"(.)2

وفي مصر عرفت بأنيا  " :البرنامج المالي لدولة عف سنة مالية مقبمة لتحقيؽ أىداؼ محددة

وذلؾ في إطار الخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية وطبقا لمسياسة العامة لمدولة"(.)3

أما المشرع العراقي فعرفيا بأنيا " :الجداوؿ المتضمنة تخميف الواردات والمصروفات لسنة مالية

واحدة تعيف في قانوف الميزانية"(.)4

مف خالؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أف الموازنة المالية ىي خطة مالية لمدولة وتتضمف تقديرات

لمنفقات واإليرادات العامة لسنة مالية مقبمة ،وتجاز بواسطة السمطة التشريعية قبؿ تنفيذىا وتعكس األىداؼ
االقتصادية واالجتماعية التي تتبناىا الدولة.
ب.خصائص الموازنة العامة :تتميز الميزانية بالخصائص التالية(:)5
ب.1.الموازنة خطة مالية لمدولة :تعتبر الموازنة خطة مالية لمدولة (قصيرة اآلجؿ ألنيا لمدة سنة) ،فيي
تتضمف جميع أوجو اإلنفاؽ لمدولة (النفقات العامة) ،التي تشمؿ البرامج والمشاريع التي تنوي الحكومة
تنفيذىا خالؿ السنة المالية القادمة ،ووسائؿ تمويميا (اإليرادات العامة) مف مختمؼ مصادر اإليرادات

لمدولة ،وبذلؾ فاف الموازنة العامة ينظر إلييا بأنيا اإلدارة التمويمية لخطة التنمية الشاممة لمبالد.

ب.2.الصفة التقديرية لمموازنة العامة :إف جداوؿ النفقات وجداوؿ اإليرادات التي تتكوف منيا وثيقة
الموازنة العامة ،ماىي إال أرقاـ تقريبية وتقديرات متوقعة لنفقات الدولة وايراداتيا.
ب.3.سنوية الموازنة العامة :تحضر الموازنة العامة لمدة سنة واحدة ،في معظـ دوؿ العالـ (قاعدة
السنوية) ،وىناؾ إمكانية لوضع موازنات لمدة أقؿ مف سنة ،أو لمدة أطوؿ مف سنة (لمواجية الظروؼ
الخاصة التي تمر بيا البالد أحيانا).
- 1محمد شاكر عصفور ،اصوؿ الموازنة العامة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،االردف ،2012 ،ص .15
عبد المجيد دراز ،سميرة ايوب ،مبادئ المالي العامة ،الدار الجامعية ،مصر ،2002 ،ص - 2.53

 - 3زينب كريـ الداوي ،دور االدارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة ،دالر صفاء لمنشر والتوزيع ،االردف ،ص .28
 - 4المرجع نفسو ،ص .29
 - 5محمد شاكر عصفور ،مرجع سبؽ ذكره ،ص ص .18-17
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ب.4.إجازة الجباية واإلنفاق :قبؿ البدء في تنفيذ الموازنة ،فالبد أف تعرض عمى السمطة التشريعية في
البالد لمموافقة عمييا واجازتيا ،ومف ىنا تتضح عالقة الموازنة العامة بالسمطة التشريعية فيي تصدر عنيا
وال تصبح نافذة المفعوؿ إال بعد تصديقيا منيا.
ب.5.الموازنة العامة تعكس األىداف االقتصادية واالجتماعية التي تتبناىا الدولة :تتضمف الموازنة
العامة برامج ومشاريع ستنفذ خالؿ سنة المالية المقبمة (وأحيانا في السنوات المالية التي تمييا) ،وتكوف
تمؾ البرامج والمشاريع مدرجة ضمف خطة التنمية لمدولة ،وتؤدي تنفيذىا إلى تحقيؽ األىداؼ االقتصادية

واالجتماعية لمدولة ،وتعتبر أداة تساعد في تحقيقيا.

باإلضافة لمخصائص السابقة فالموازنة العامة تتميز بػ :
 الموازنة العامة وثقة محاسبية :أي أف الميزانية تخضع لمشكميات التي يعرفيا نظاـ المحاسبة العموميةعمى ىيئات عمومية ذات طابع إداري غير ربحي ،والتي تعتمد في مسؾ محاسبتيا عمى تقسيـ الميزانية

إلى قسـ خاص باإليرادات واألخر خاص بالنفقات ،وكؿ جانب مقسـ إلى فصوؿ وكؿ فصؿ إلى أبواب
وكؿ باب إلى مواد ثـ بنود.

 وثيقة مساعدة التخاذ القرار :تعتبر الميزانية قاعدة التخاذ القرار بالنسبة لمسؤولي المؤسسات حيثيعتمد في اتخاذ ق ارراتيـ بصفة أساسية عمى معطيات الموازنة ،نظ ار لطبيعة مميزات المعمومات التي
تتضمنيا و التي تسمح بالتعبير عف كؿ اإلمكانيات و الموارد بطريقة مبسطة و سيمة التحميؿ .
 قاعدة لمراقبة األداء  :فيي تعبر عف برنامج أو خطة عمؿ لممؤسسة لفترة زمنية محددة و بالتاليتعتبر كأداة لمراقبة أألداء مف خالؿ قياس حجـ و نسبة ما تـ تحقيقو مف البرامج المسطرة والمقارنة بيف

ما كاف مقر ار و ما تـ تحقيقو فعال.

.3أىمية الموازنة العامة :إف الموازنة العامة وسيمة ال غنى عنيا ،فيي مف أىـ العوامؿ المؤثرة في توجيو
االقتصاد القومي ،وأصبحت ليا مبرراتيا المستندة إلى أىدافيا والتي نمخصيا فيما يمي :
أ.من الناحية المالية :فالموازنة العامة تعتبر مرآة تعكس الوضع المالي لمدولة ،تفصؿ الموارد المالية
بأنواعيا التي سيتـ توفيرىا خالؿ سنة مقبمة مف ضرائب ،ورسوـ ونقود ورقية جديدة وأرباح وعممة صعبة
ودخوؿ نقدية مف مشروعاتيا الزراعية ،والصناعية والتجارية وغيرىا مف الموارد المالية وتفضؿ كذلؾ أوجو

اإلنفاؽ لمقطاعات والو ازرات والدوائر واألقساـ وغيرىا مف القطاعات الحكومية مما يوفر لمدولة قد ار اكبر

مف التعرؼ عمى حقيقة أوضاعيا المالية الداخمية والخارجية ،ومف ثـ الحكـ عمى سالمة مركزىا المالي
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وما إذا كانت الموازنة تتمتع بعجز أو فائض مما يؤىؿ الدولة التدخؿ لتحقيؽ التوازف االقتصادي
واالجتماعي.
ب .من الناحية االقتصادية  :تستخدـ الميزانية لمتأثير عمى وجو االقتصاد القومي بالتأثير عمى مظاىره
التنموية ومؤشراتو النقدية ،ولـ يعد توازف الموازنة اليدؼ األسمى الذي يجب تحقيقو واف ما أصبح يتمثؿ

في تحقيؽ التوازف عمى مستوى االقتصاد القومي بأكممو ،ومف ثـ أصبح التوازف عمى مدار الدورة

االقتصادية التي قد تستغرؽ مدتيا عدة سنوات أولى مف تحقيؽ التوازف السنوي لمموازنة الحكومية ،وكذلؾ

أصبح خمؿ التوازف المقصود في موازنة الحكومة سواء في صورة عجز أو فائض أم ار مقبوال ،بؿ وسيمة
مف وسائؿ تحقيؽ التوازف في االقتصاد القومي.

ج .من الناحية االجتماعية  :حيث تستخدـ الموازنة كأداة مف أدوات السياسة المالية لمدولة في تحقيؽ
األىداؼ واألغراض االجتماعية ،وتحقيؽ التوازف االجتماعي بإزالة التفاوت في الدخوؿ بيف فئات المجتمع
الواحد.
فقد تستخدـ سياسة إحداث فوائض في الموازنة العامة بفرض ضرائب تصاعدية عمى أمواؿ

األغنياء وأصحاب الثروات ورؤوس األمواؿ الكبيرة ،ومنيـ المستثمروف والمنتجوف وأصحاب المصانع
والمؤسسات التجارية ،والبنوؾ والمصارؼ وغيرىـ ومف ثـ استخداـ الحصيمة الضريبية المأخوذة منيـ

وتوظيفيا في القنوات االجتماعية ،وتحقيؽ األغراض االجتماعية مساعدة لمفئات الفقيرة في المجتمع وذلؾ

كأف يجري إنفاؽ تمؾ الحصيمة في دعـ السمع االستيالكية ،وتقميؿ أسعارىا وفي تقديـ إعانات اجتماعية
كالضماف االجتماعي وتقديـ الخدمات االجتماعية ليـ كالتعميـ والصحة والتدريب ،واعانات المعوقيف

وكبار السف والعجزة واألطفاؿ الذيف ال عائؿ ليـ والنساء واألرامؿ ،وغير ذلؾ مف الخدمات االجتماعية.
د.من الناحية السياسية :تستخدـ الموازنة العامة لتحقيؽ أغراض وأىداؼ سياسية عديدة منيا:

 تحقيؽ الرقابة عمى الحكومة  :تباشرىا السمطة التشريعية عمى السمطة التنفيذية أثناء مناقشة بنودخطة الموازنة واعتمادىا مف قبؿ ممثمي األمة ،وقد تكوف الرقابة عمى الموازنة إعدادا وتنفيذا ،وقد

تكوف رقابة آنية أثناء مناقشة الخطة ،وقد تكوف الحقة أثناء تنفيذىا وبعد اعتمادىا وصدور قانوف
بيا وىو قانوف الموازنة.

 إف السمطة التشريعية وىي تناقش بنود خطة الموازنة العامة ،إنما تمارس في الحقيقة رقابةسياسية عمى الحكومة ،حيث تحاوؿ الحكومة في الغالب تطبيؽ مقترحات السمطة التشريعية.
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 تحقيؽ الضغوط عمى الحكومة ،وذلؾ تحقيقا لبعض األغراض اإلدارية أو السياسية أو المالية أواالقتصادية أو االجتماعية أو إلجبار الحكومة عمى إتباع برنامج سياسي أو إصالحي معيف سواء
عمى المستوى الداخمي أو الخارجي.

إف أحقية السمطة التشريعية في إصدار قانوف الموازنة مستندة إلى نظاـ الفصؿ بيف السمطات
الثالث والذي تقره الدساتير ،والتي تعطي السمطة التشريعية الحؽ في مناقشة الموازنة العامة بالقبوؿ أو

الرفض أو التعديؿ أو االقتراح ،مما يؤىؿ نواب األمة ألف يمارسوا الضغط عمى الحكومة أو وزرائيا
لالستجابة إلى مطالب ىؤالء النواب بما يرونو مناسبا.

.4الفرق بين الموازنة العامة وبعض المصطمحات األخرى :ىناؾ بعض المصطمحات المتشابية مف بينيا
نذكر:
جدول رقم( : )02الفرق بين الموازنة الخاصة بالمشروع والموازنة العامة لمدولة
الموازنة العامة

الميزانية الخاصة بالمشروع

.1عبارة عف وثيقة مالية تعبر عف المركز المالي .1تبيف ما تعتزـ الحكومة إنفاقو وما تتوقع
الحقيقي

لممشروع

في

لحظة

معينة .الحصوؿ عمية مف إيرادات في الفترة المقبمة.

.2تعكس حقيقة الوضع المالي (الموقؼ) في لحظة .2تعبير مالي عف برنامج عممي لمرحمة قادمة

معينة وفقاً ألسس محاسبية معينة وبالتالي فيي تمت مناقشتو مف قبؿ السمطة التشريعية قبؿ
تتناوؿ أمر واقع ال مفر مف االعتراؼ بو ومف ثـ اعتماده .الموازنة العامة ىي األساس في تطبيؽ

ال مبرر العتماده ماداـ باإلمكاف رفضو .فكرة الميزانية التقديرية في المنشآت الخاصة.
.3الموازنة العامة تيدؼ لتحقيؽ أغراض وأىداؼ

.3الميزانية تيدؼ إلى تحقيؽ الربح.

اجتماعية واقتصادية تنموية.

المصدر :محمد حسيف الوادي ،زكرياء أحمد عزاـ ،مبادئ المالية العامة ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة ،األردف ،2007 ،ص .159

ب .موازنة الدولة والحساب الختامي :عبارة عف كشؼ مسجؿ فيو كافة المبالغ الفعمية لمنفقات التي
أنفقتيا الحكومة خالؿ السنة المعنية وكافة المبمغ التي قامت بتحصيميا خالؿ نفس السنة ويتبع في
التسجيؿ نفس التبويبات والتقسيمات في موازنة الدولة.
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الحساب الختامي لمدولة لسنة معينة يتشابو مع موازنة الدولة لنفس السنة في كؿ شئ ما عدا
األرقاـ الواردة فييا ،حيث تكوف أرقاـ الموازنة تقديرية وأرقاـ الحسابات الختامية فعمية.
لكؿ موازنة حساب ختامي ويختمؼ الحساب الختامي لمدولة عف الحسابات الختامية لممشروع التي

يتـ إعداد حسابات التشغيؿ والمتاجرة واألرباح والخسائر وميزانية المشروع.

الحساب الختامي لمموازنة أداة لمراجعة ما قامت بو السمطة التنفيذية وما تعيدت بو السمطة
التشريعية وىو وسيمة لمتابعة تنفيذ ما اعتمدتو السمطة التشريعية مف برامج وسياسات.
الحساب الختامي لمموازنة  :وسيمة لتحسيف طرؽ التقدير والتنبؤ وتقميؿ الخطأ في إعداد موازنة الدولة
وتالفي األخطار مستقبالً.
أداة لمرقابة وتقييـ األداء والوقوؼ عمى درجة الكفاءة واإلنتاجية في القطاع الحكومي ،خاصة فيما يتعمؽ

بالماؿ العاـ.

ثانيا :مبادئ الموازنة العامة
أفرزت المالية العامة التقميدية جممة مف المبادئ التي تنظـ وتحكـ الموازنة العامة وعممية تقديميا

إلى السمطة التشريعية العتمادىا وتترجـ ىذه المبادئ الطبيعة اإلدارية والسياسية لمموازنة وىي أربعة
مبادئ :وحدة الموازنة ،سنوية الموازنة ،عمومية الموازنة ،توازف الموازنة ،ويتحدد اليدؼ مف تطبيؽ ىذه
القواعد في تسييؿ التعرؼ عمى المركز المالي لمدولة ،مف خالؿ فحص الموازنة وعممية الرقابة عمييا

وعمى الرغـ مف أف ىذه القواعد قد وضعت في زمف بعيد نوعا ما ،إال أف الفكر المالي الحديث قد خرج
عمى ىذه القواعد دوف أف يؤدي ذلؾ إلى ىجرىا.

.1مبدأ سنوية الموازنة :يقصد بيا أف يتـ التحضير واإلعداد والتصديؽ لنفقات الدولة وايراداتيا بصورة
دورية ،أي كؿ عاـ ،أي أف الموازنة ينبغي أف تعتمدىا السمطة التشريعية سنويا .وفي حالة ما إذا لـ يحدد
االعتماد فاف الحكومة ال تستطيع إنفاؽ أي مبمغ.

والواقع أف المبررات األساسية لقاعدة سنوية الموازنة تكمف في(:)1

 - 1جياد سعيد خصاونة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .320-318
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 إف السنة ىي الوحدة الزمنية الكاممة التي تنقمب فييا الفصوؿ األربعة بتماميا ،فتقدير نفقاتوايرادات الموازنة العامة لسنة كاممة يكوف اقرب إلى الصواب وابعد عف الخطأ ،إذا لو أعدت

الموازنة ألقؿ مف سنة لكاف االختالؼ كبي ار جدا بيف إيرادات ونفقات الفصوؿ المختمفة ،ولو

أعدت ألكثر مف سنة لكاف الفاصؿ بيف إعدادىا وتنفيذىا طويال لدرجة يكثر فييا احتماؿ تغير
اإليرادات العامة والنفقات العامة عما قدرت عميو ،ألنو يصعب التكيف سمفا بما سيكوف عميو

الوضع االقتصادي خالؿ مدة طويمة؛

 إف المجالس التشريعية مؤتمنة في إقرار ومراقبة تحصيؿ األمواؿ العامة وانفاقيا ،فيتوجب عميياإذف عدـ التخمي عف حقيا لمدة طويمة تتجاوز السنة ،لتكوف دائمة االطالع عمى المالية العامة؛

 إف إعداد الموازنة العامة مف الحكومة يتطمب جيودا كبيرة ووقتا طويال ،فتكرار ىذا العمؿ فيأوقات متقاربة ،معناه إضاعة أوقات الحكومة في إعداد الموازنات وانصرافيا عف العناية بأمور

الدولة األخرى؛

 إف مناقشة مشروع قانوف الموازنة العامة والتصديؽ عميو مف قبؿ السمطة التشريعية يتطمب وقتاطويال ،فمو جعمت مدة الموازنة العامة اقؿ مف سنة ألخذت ىذه األعماؿ معظـ وقت السمطة

التشريعية ،وانصرافيا عف العناية باألمور التشريعية والرقابية األخرى؛

 إف السنة مدة كافية لوضع البرامج وتنفيذىا ،فمو وضعت الموازنة ألقؿ مف سنة لما استطاعتالحكومة أف تحقؽ ىذه البرامج لضيؽ الوقت ،ولو وضعت ألكثر مف سنة لكاف احتماؿ تبدؿ
الحكومات ،وعدـ إشرافيا بالذات عمى تنفيذ البرامج التي وضعتيا داعيا ليا لمتراخي واإلىماؿ.
وعمى الرغـ مف أىمية تطبيؽ ىذه القاعدة  ،أال انو تظير أحيانا صعوبات تؤدي لمخروج عمييا

فتمجا الدولة إلى إصدار موازنات ألقؿ مف سنة أو ألكثر مف سنة(.)1
أ.الموازنات المؤقتة :ويتـ المجوء الستخداـ ىذا األسموب في حالتيف:

الحالة األولى :عندما يتأخر صدور قانوف الموازنة ،وتكوف السنة المالية قد بدأت فعال ،وىناؾ نفقات
مستحقة ال تحتمؿ التأخير (مثؿ الرواتب واألجور) ففي ىذه الحالة تجبر السمطة التشريعية قياـ الحكومة
عمى فتح اعتمادات مؤقتة شيرية حسب تخصيصات أخر موازنة عامة ،وعمى حساب موازنة السنة

الجديدة ريثما يتـ إصدار قانوف الموازنة.

 - 1مؤيد عبد الرحماف الدوري ،طاىر موسى الجنابي ،ادارة الموازنات العامة ،دار زىراف لمنشر والتوزيع ،االردف،2009 ،
ص ص .31-30
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ب.االعتمادات اإلضافية :ويتـ المجوء إلى استخداـ ىذا األسموب عندما تط أر ظروؼ غير متوقعة خالؿ
فترة تنفيذ الموازنة ،تتمثؿ بعدـ كفاية التخصصات المعتمدة لإلدارات الحكومية األمر الذي يؤدي إلى قياـ
السمطة التنفيذية ،بطمب اعتمادات (تخصصات) إضافية مف السمطة التشريعية لمواجية النقص الذي

ظير في االعتمادات المرصدة.

ج.موازنة الدورة االقتصادية :لقد تناولت فترات الرخاء والكساد عمى اقتصادات الدوؿ الرأسمالية وبخاصة
المتقدمة منيا إذ يزداد الطمب الكمي الفعمي في فترة الرخاء ويعمؿ الجياز اإلنتاجي في أقصى حدوده

وتنحسر البطالة وترتفع األسعار والعكس صحيح في فترة الكساد ،حيث ال يعمؿ الجياز اإلنتاجي بطاقتو

القصوى ،وترتفع الطالة وتنخفض األسعار وأصبحت ىاتاف الفترتاف تسمياف بالدورة االقتصادية ولذلؾ رأى

االقتصادييف أف في استطاعة الدولة أف تستخدـ موازنتيا لمتأثير عمى الحياة االقتصادية ،مف خالؿ
مساىمتيا في معالجة اآلثار الضارة لمدولة االقتصادية ،بحيث ال تتحدد في سنة واحدة وانما خالؿ دورة
اقتصادية كاممة ،أي بيف خمسة سنوات وعشرة سنوات في المتوسط.

.2مبدأ وحدة الموازنة :يفيد إدراج مبدأ الوحدة في أف كؿ اإليرادات والنفقات العمومية تكوف محتواه في
وثيقة قانونية واحدة فقط( ،)1وىي نفسيا التي تعرض لمرقابة التشريعية وىذا لممصادقة عمييا مف طرؼ

البرلماف ويتميز الوحدة في النقاط التالية(:)2

 -تقتضي قاعدة الوحدة تضميف كافة النفقات واإليرادات العمومية في وثيقة واحدة ،وىذا بغية تحقيؽ

ىدؼ موحد مف خالؿ انجاز الموازنة العامة في الدولة كتحقيؽ تنمية اقتصادية  ،مشاريع إعمار

أو بنى تحتية ،رخاء اقتصادي وغيرىا مف األىداؼ المسطرة في المخطط االقتصادي لمدولة والتي
يجري تنفيذىا بواسطة الموازنة العامة؛

 تساعد قاعدة الوحدة عمى تسييؿ عممية الرقابة عمى إعداد الموازنة ،حيث تشكؿ وحدة وثائؽالموازنة نموذجا يسيؿ فحصو ومناقشتو مف طرؼ نواب البرلماف؛

 تضفي وحدة وثيقة الموازنة نوعا مف الشفافية والوضوح حوؿ عمميات وحسابات الدولة ،وعمىكافة أوجو اإلنفاؽ ومصادر التمويؿ (اإليرادات)؛

 يؤدي إدراج كؿ النفقات العامة واإليرادات العامة في وثيقة واحدة مبدئيا إلى عدـ وجود أي نفقاتأو إيرادات خارج الموازنة.

1 - Francoir chouvel, finances publiques, Goliano editeur, paris, 2007, p 37.
2 - IBid, p37.
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أ .التعديالت الواردة عمى قاعدة الموازنة :إف التطبيؽ الصارـ لقاعدة وحدة الموازنة يستوجب الجمع في
وثيقة الموازنة العامة بيف مدخالت ومخرجات مالية مف طبيعة مختمفة تماما ،كالجمع بيف إيرادات نيائية
وأخرى مؤقتة كالضرائب مع القروض العامة ،باإلضافة إلى أف خصوصية بعض المرافؽ والقطاعات
االقتصادية تقتضي وضع حساباتيا في موازنة خاصة ،بيا تسمح ليا بتقدير مردوديتيا وأدائيا بشكؿ

أفضؿ ،كما تمكنيا مف فرص التمويؿ الذاتي وبالتالي إمكانية الحصوؿ عمى مصادر تمويؿ بطريقة انجع
وأسرع مف تمؾ المنظمة في الموازنة العامة(.)1

ومف أجؿ االستجابة ليذه التغيرات تطمب األمر إضفاء بعض التعديالت عمى قاعدة وحدة
الموازنة العامة مما أدى إلى ظيور االستثناءات التالية:
أ.1.الموازنة الممحقة :يقصد بيا الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة كبعض المرافؽ العمومية ذات
الطابع االقتصادي والتجاري ،حيث تتمتع باالستقاللية مالية في التسيير ،والسبب في ذلؾ يرجع لتفادي

التقيد بالروتيف اإلداري ،وتكوف ميزانيتيا منفصمة عف الميزانية العامة لمدولة ،لكنيا غير مستقمة عنيا ألنيا
تظير في وثيقة الميزانية العامة في شكؿ وثيقة ممحقة بيا ،كما تخضع لنفس إجراءات التصويت التي
تخضع ليا الموازنة العامة ،لكنيا ال ترتبط بيا مف حيث تمويؿ النفقات أو تحصيؿ اإليرادات إال مف

خالؿ الرصيد اإلجمالي ،وذلؾ عمى النحو التالي:

 ففائض إيرادات الموازنة الممحقة يصب نيائيا في موازنة الدولة في آخر السنة؛ -أما في حالة عجزىا فتتمقى إعانات مف طرؼ الخزينة العمومية لمدولة.

وقد عرؼ المشرع الجزائري الموازنة الممحقة في المادة  44مف قانوف المالية اإلطار ،حيث جاء

فييا "إف العمميات المالية لمصالح الدولة التي لـ يمنحيا القانوف الشخصية المعنوية والتي تيدؼ نشاطاتيا
أساسا إلى إنتاج أشياء ،أو تقديـ خدمات تتحصؿ مف خالليا عمى دفع ثمف يمكف أف يكوف ليا ميزانيات
ممحقة خاصة بيا".

أ.2.الحسابات الخاصة بالخزينة :ىي مجموعة مف الحسابات المالية التي تدخؿ الخزينة عمى أف تخرج
منيا في مدة الحقة ألنيا حسابات مؤقتة ،وليست حسابات نيائية كالقروض والتسبيقات المالية
والضمانات المالية ،حيث ال تعد ىذه المبالغ إيرادات حقيقية أو نفقات حقيقية يمكف إدراجيا في الموازنة

العامة نظ ار لطابعيا المؤقت ،لذلؾ قاـ المشرع بوضعيا في حسابات خاصة نصت عمييا أحكاـ قانوف
المالية ،وذلؾ في المواد  48إلى  ، 61حيث تخضع الحسابات الخاصة لمخزينة لنفس إجراءات التصويت

 - 1جماؿ لعمارة ،منيجية الميزانية العامة في الجزائر ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ،القاىخرة ،2111 ،ص .98
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مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لقانوف المالية ،كما أنيا تظير في وثيقة الموازنة العامة وذلؾ في الممحؽ الخاص
بيا بعد الميزانية الممحقة ،غير أنيا تنفذ خارج الموازنة العامة ،أي دوف االعتماد عمى نفقات وايرادات

الموازنة العامة.

أ.3.الميزانية المستقمة :ىي تمؾ المتعمقة بالمصالح و المرافؽ االقتصادية التي تتمتع بالشخصية
المعنوية ،أي عكس الموازنات الممحقة ،حيث تمنح ليا إستقاللية في تسيير شؤونيا المالية فال تمحؽ
بالميزانية العامة وال ترتبط بقانوف المالية( ،)1لذلؾ تعد ميزانية خارجة عف الموازنة العامة لمدولة بصفة

مطمقة بحيث ال تخضع ألحكاـ التصويت وال تظير في وثيقة الموازنة العامة لمدولة(.)2

يبرر المجوء لمثؿ ىذه الميزانيات الطبيعة االقتصادية المحضة لبعض الييئات والمرافؽ العمومية

حيث مف الصعوبة بمكاف دمج ميزانيتيا بميزانية الدولة العامة ،ذلؾ الختالؼ قواعد التسيير المالي
الصناعي والتجاري المتعمقة بعمميات تحصيؿ المداخيؿ وصرؼ اإلعتمادات عف تمؾ المعتمدة في إعداد

الميزانية العامة( ،)3مما يجعؿ مف الضرورة إستقالؿ بعض الييئات االقتصادية بميزانية خاصة بيا تساير
الطبيعة االقتصادية والمالية ليا ،باإلضافة إلى ذلؾ فاف العديد مف المؤسسات االقتصادية تتمتع بميزانيات
ضخمة وبتعداد كبير مف الموظفيف والعامميف في قطاعاتيا ،األمر الذي يصعب عممية إعداد وتنفيذ

ميزانية عامة موحدة.

.3مبدأ الشمولية (أو عمومية الموازية) :تقضي ىذه القاعدة باف يذكر في وثيقة الموازنة العامة جميع
إيرادات الدولة أيا كاف مصدرىا ،و جميع نفقاتيا ميما كانت أنواعيا .وال تسمح بخصـ نفقات و ازرة أو

مصمحة مف إيراداتيا ،وبعبارة أخرى فإف ىذه القاعدة تيدؼ إلى أف تكوف موازنة الدولة شاممة لجميع
نفقاتيا ولجميع إيراداتيا ،وال تجيز إجراء المقاصة بيف النفقات واإليرادات ألية و ازرة أو مصمحة مف

مصالح الدولة(.)4

كما يقصد بقاعدة شموؿ الموازنة إظيار كافة اإليرادات العامة والنفقات العامة لمدولة في وثيقة

الموازنة بشكؿ يظير فيو بوضوح كؿ مف الرصيد اإلجمالي لإليرادات.

أ.أسس قاعدة الشمولية :تقوـ قاعدة الشمولية عمى ضرورة احتراـ أساسيف ىما.
1 - Maurice Basle , Le Budget de L’état , édition la découverte , Paris , 1985 , p50.
 - 2حامد دراز  ،سميرة أيوب  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .83
 - 3نفس المرجع  ،ص .84
 - 4محمد شاكر عصفور  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .58
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أ .1.قاعدة عدم المقاصة :وتعني عدـ إجراء أي مقاصة بيف اإليرادات والنفقات ألي قطاع أو مرفؽ
عاـ ،وذلؾ يتـ بواسطة إظيار الناتج الخاـ لكؿ قطاع  ،أي دوف خصـ النفقات مف اإليرادات (الناتج
الصافي) لذلؾ يعرؼ إجراء منع المقاصة بقاعدة المنتوج الخاـ  ،وتسمح قاعدة عدـ المقاصة أو المنتوج

الخاـ بتقديـ النفقات العامة واإليرادات العامة بمبالغيا اإلجمالية في وثيقة الموازنة العامة ،بحيث تظير

فيو كتمتيف رئيسيتيف في وثيقة الموازنة كتمة اإليرادات اإلجمالية وكتمة النفقات اإلجمالية(.)1

أ .2.قاعدة عدم التخصيص :مفادىا منع توجيو حصيمة إيراد عاـ معيف إلى نفقة محددة ،لذلؾ إصطمح

عمى تسميتيا بقاعدة عدـ تخصيص اإليرادات( ،)2وفي الممارسة الجزائرية يتـ تطبيؽ ىذه القاعدة بصرامة
حيث ال يسمح إطالقا بتخصيص أي إيراد عاـ لتغطية أي نفقة معينة ،إذ تستخدـ موارد الدولة كميا

لتغطية النفقات المدرجة في قانوف الموازنة.

ب.اإلستثناءات الواردة عمى قاعدة الشمولية :تشترؾ قاعدة الشمولية في نفس االستثناءات التي تقوـ
بالنسبة لتطبيؽ قاعدة الوحدة ،ويمكف إظيار ذلؾ وفؽ الحدود التالية :
ب .1.الميزانية الممحقة :باإلضافة إلى كونيا تشكؿ إستثناء عمى قاعدة الوحدة ،تعتمد الميزانية الممحقة
في صرؼ نفقاتيا عمى مجمؿ اإليرادات التي يتـ تحصيميا ،لذلؾ تشكؿ الميزانية الممحقة إستثناءا عمى
قاعدة عدـ تخصيص اإليرادات لمنفقات التي تستند عمييا قاعدة الشمولية كما تشكؿ إستثناء عمى قاعدة

عدـ المقاصة (المنتوج الخاـ) ألف الفائض المالي المحقؽ في أخر السنة (الناتج الصافي) يعود إلى

الخزينة العمومية.
ب .2.الحسابات الخاصة الخزينة :بحكـ اعتبارىا مجموعة مف الحسابات المالية تفتح لدى كتابة الخزينة
العمومية مف أجؿ القياـ بعمميات مالية مؤقتة كالقروض والتسبيقات المالية والتأمينات أو مف أجؿ
تخصيص إعتمادات مالية قصد تحقيؽ غرض معيف بالذات كتقديـ إعانات مالية لتدعيـ نشاطات تجارية

معينة ،لذلؾ فإف الحساب الخاص لمخزينة يشكؿ إستثناء عمى قاعدة عدـ تخصيص اإليرادات يقوـ عمييا
مبدأ الشمولية ،ذلؾ أف مفيوـ حسابات الخزينة يرتكز أساسا عمى تخصيص اإلعتمادات المالية لمرافؽ

معينة دوف بقية المرافؽ التي تشمميا الميزانية العامة.

1 - François Deruel , Jacques Bouisson , Budget et pouvoir Financier , édition Dalloz , Paris
, 2001 , p 83, 84 .
2 - François Chouvel , Finances publiques , opcit , p32.
119

د /رشام كهينة

المالية العامة

 .4مبدأ توازن الموازنة :يقصد بو أف تتساوى جممة اإليرادات العامة التي تتوقع الحكومة تحصيميا مع
جممة النفقات العامة التي تتوقع الحكومة صرفيا خالؿ سنة معتبرة.
أ .أسسة :تأسيسا لمبدأ التوازف ال تعتبر الموازنة متوازنة إذا كاف إجمالي النفقات العامة يفوؽ إجمالي
اإليرادات العامة ،ألف ذلؾ يعبر عف حالة العجز في الموازنة ،وبالمقابؿ فإف زيادة إجمالي اإليرادات
العامة عف إجمالي النفقات العامة يعبر عف حالة فائض في الموازنة.
وعمى ىذا األساس نجد المشرع الجزائري شدد عمى ضرورة التقيد بمبدأ توازف الموازنة وذلؾ في

نص المادة  121مف الدستور":ال يقبؿ اقتراح أي قانوف مضمونو أو نتيجتو تخفيض الموارد العمومية أو
زيادة النفقات العمومية إال إذا كاف مرفقا بتدابير تستيدؼ الزيادة في إيرادات الدولة ،أو توفير مبالغ مف
النفقات العمومية تساوي عمى األقؿ المبالغ المقترح إنفاقيا".

وكذلؾ ىو عميو الحاؿ بالنسبة لميزانيات الجماعات المحمية ،حيث ينص قانوف الوالية()1في المادة
 133منو عمى ما يمي":يجب عمى المجمس الشعبي الوالئي أف يصوت عمى ميزانية الوالية بناءا عمى

قاعدة التوازف".

ب.أسباب عدم توازن الموازنة :يرجع عدـ توازف الموازنة إلى عامميف رئيسييف ىما:
ب .1.الفائض في الموازنة :يتـ تحقيؽ الفائض في الموازنة عف طريؽ تخفيض حجـ النفقات العامة
مقارنة بحجـ اإليرادات العامة ،األمر الذي يحدث فارقا ماليا يظير في الحساب الختامي لمموازنة في
نياية السنة ،كما يتـ كذلؾ بواسطة توسيع حجـ اإليرادات العامة مقارنة بحجـ النفقات العامة.

إف تحقيؽ فائض في الموازنة ليس باألمر االيجابي دوما ،فرغـ أىميتو إال أنو ال يخمو مف مساوئ

تتشكؿ أساسا في(:)2

 -إعاقة المشاريع اإلستثمارية نظ ار لزيادة فرض الرسوـ الجبائية عمى العمميات المتصمة؛

 إضعاؼ القدرة الشرائية لدى األفراد ،نظ ار الرتفاع أسعار السمع والخدمات المتأثرة بزيادة حجـالضرائب والرسوـ المفروضة،

 - 1القانوف  07-12المؤرخ في  21فبراير  2012يتعمؽ بالوالية  ،الجريدة الرسمية رقـ  12المؤرخة في  29فبراير
. 2012
 - 2عبد الحفيظ عبد اهلل  ،عرفات إبراىيـ  ،مالية الدولة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2002 ،ص .463
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 اإلضرار ببعض الفئات االجتماعية المعتادة عمى تمقي دعـ واعانات مف طرؼ الدولة كالضمافاالجتماعي سف التقاعد ،أجور ومعاشات المتقاعديف؛

 ضعؼ نسب التشغيؿ الدائـ الناجمة عف سياسة تقميص النفقات العامة ،والتي تتجمى في تقميصموازنة التسيير مما يؤدي إلى تخفيض عدد مناصب الشغؿ الدائـ،

 إمكانية تحوؿ االقتصاد إلى الركود نظ ار لنقص الطمب اإلجمالي العاـ الناجـ عف سياسة تخفيضحجـ النفقات العامة.

ب .2.العجز في الموازنة :ينشأ العجز في الموازنة نتيجة زيادة حجـ النفقات عف حجـ اإليرادات العامة
أو نتيجة تقميص اإليرادات العامة مقارنة بالنفقات العامة ،وغالبا ما يتحقؽ العجز بكيفيتيف مختمفتيف.
أوال :العجز المنظم (اإلداري) :تمجأ إليو الدوؿ الصناعية المتقدمة التي تعاني اقتصادياتيا مف حالة ركود
نتيجة قمة الطمب الكمي ،فتعمد إلى خمؽ نفقات إضافية كمنح قروض ،فتح مناصب شغؿ ،إصدار نقدي

وىذا مف أجؿ تشجيع الطمب اإلجمالي عمى السمع و الخدمات(،)1األمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة
العرض اإلجمالي وبالتالي ضرورة زيادة اإلنتاج بشكؿ أكبر لمسايرة الطمب المتزايد مما يساىـ في إنعاش

الحركة االقتصادية ،ومنو إخراج االقتصاد مف حالة الركود.

ثانيا :العجز الطبيعي (غير اإل رادي) :ىو ذلؾ الناشئ عف عوامؿ ليست اقتصادية بالضرورة ،ويتمثؿ أىـ
مظاىره فيما يمي:
 صعوبة التحكـ في حجـ النفقات العمومية خاصة تمؾ الموجية لمقطاعات االجتماعية والثقافيةأو ما يعرؼ بظاىرة ازدياد النفقات العامة؛

 عدـ دقة التنبؤات والتوقعات المالية واالقتصادية التي تعدىا األجيزة التقنية المكمفة بإعداد الموازنة(سوء تقدير حجـ النفقات ،حجـ اإليرادات)؛

 -االعتماد المفرط عمى عائدات الجباية البترولية رغـ أنيا غير عادية نظ ار لحساسيتيا الكبيرة

وارتباطيا المباشر بالسوؽ العالمية (سعر النفط في األسواؽ العالمية وسعر صرؼ العممة

الصعبة)؛

 ضعؼ حصيمة الجباية العادية الناجمة عف قصور النظاـ الجبائي ،والضريبي في الدولة وعدـفعالية األجيزة القائمة بالتحصيؿ ،األمر الذي ينجـ عنو إفالت عدة أوعية ضريبية مف الرسوـ

الجبائية ونظ ار الستمرار األسباب السالفة الذكر ومدى تأثيرىا عمى توازف الموازنة في الدولة ،قاـ

 - 1زينب عوض اهلل  ،أساسيات المالية العامة  ،دار الجامعة الجديدة  ،القاىرة  ، 2006 ،ص .280
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المشرع بإنشاء صندوؽ مالي()1ميمتو سد العجز في الموازنة العامة تموؿ مداخيمو مف عائدات
الجباية البترولية ،يعرؼ بصندوؽ ضبط الموارد العمومية( ،)2حيث يضطمع ىذا الجياز المالي

ب:
 تمويؿ المشاريع االستثمارية الكبرى المدرجة في المخطط االقتصادي؛ -المساىمة في تخفيض قيمة الديف العمومي؛

 تخصيص نسبة ادخار بالنسبة لألجياؿ القادمة.ثالثا :مراحل الموازنة العامة.
تمر دورة الموازنة العامة بأربعة مراحؿ رئيسية تبدأ بالتحضير (اإلعداد) ،ثـ اإلعتماد (اإلقرار)

مف السمطة التشريعية ،ثـ التنفيذ وىناؾ مرحمة رابعة تصاحب مرحمة التنفيذ وتمتد لتكوف الحقة عميو وىي
مرحمة مراقبة تنفيذ الموازنة العامة ،وتتضمف كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ إجراءات معينة تختمؼ مف

تشريع إلى أخر األمر الذي يستمزـ التعرض لمجوانب األساسية ليذه المراحؿ.

 .1مرحمة تحضير واعداد الموازنة :يقصد بمرحمة اإلعداد وضع تقديرات النفقات وما يمزميا مف إيرادات
ولما كاف أساس ىذه المرحمة ىو التقدير ،فيجب التزاـ الدقة إلى أقصى حد ،حتى ال تفاجأ الدولة أثناء
التنفيذ بغير ما توقعت ،فينتج عف ذلؾ أثار سمبية كاف يمكف تجنبيا في مرحمة اإلعداد.
أ .السمطة المختصة بتحضير الموازنة :لقد جرى العرؼ في معظـ دوؿ العالـ  ،أف تتولى ىذه العممية
السمطة التنفيذية ،إال أنو لـ يتـ تحديد الشخص المسؤوؿ الذي يتولى ىذه الميمة وحدود سمطتو ،3وبصفة
عامة يمكف القوؿ أنو في جميع الدوؿ التي تتوفر عمى برلماف يرجع تحضير الموازنة العامة إلى وزير

المالية نظ ار لمطبيعة الفنية لممشاكؿ التي تطرحيا المالية العامة ،4وال شؾ أف قياـ الحكومة بإعداد الموازنة
العامة أم ار طبيعيا لألسباب التالية:

5

 - 1تـ إنشاء الصندوؽ بموجب قانوف المالية التكميمي لسنة  ،2000جريدة الرسمية عدد  145مؤرخة في  21ماي
. 2000

 - 2جماؿ لعمارة  ،منيجية الميزانية العامة في الجزائر ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .153
4
5

Luc Saidj , finances publiques , édition Dalloz , paris , 2000 , p 171 .
أناس بف صالح الزمراني  ،المالية العامة والسياسة المالية  ،مكتبة ووراقة البديع  ،المغرب  ، 2002 ،ص .47
زينب كريـ الداودي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص  77ص . 78
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 إف عممية إعداد الموازنة تحتاج إلى معمومات وبيانات مختمفة واإلدارة ىي التي تتجمع لدييا تمؾالبيانات واإلحصاءات عف النشاطات والقطاعات واألوضاع االقتصادية والمالية المختمفة كما

تتوافر لدييا اإلدارات واألجيزة والخبرة لمقياـ برسـ برنامج عمؿ لممستقبؿ؛

 إف السمطة التنفيذية ىي المسؤولة عف عمميات تنفيذ الموازنة العامة ،فمف المنطقي عندئذ أفتوكؿ إلييا عممية اإلعداد إللماميا بالجوانب المختمفة ليذه العممية ،وبما تتممكو مف مواطف قوة أو

ضعؼ تبرر كيفية استخداـ الموارد العامة؛

 تحتاج الموازنة العامة إلى قدر كبير مف التنسيؽ بيف بنودىا وتقسيماتيا وأجزائيا المختمفة ،وىوأمر ال يتحقؽ إال إذا تولت الحكومة إعداد الموازنة ،ألف إيالء ىذه الميمة لمسمطة التشريعية قد
يفقدىا ىذا التنسيؽ والوضوح لقمة خبرة أعضائيا في الشؤوف المالية ،واختالؼ انتماءاتيـ الحزبية

ومف ثـ مطالبيـ المالية لتحقيؽ برامج أحزابيـ أو إرضاء ناخبييـ؛

 الحكومة ىي المسؤولة عف تسيير المرافؽ العامة ،لذا فإنيا تعتبر السمطة التنفيذية األقدر عمىتقدير النفقات واإليرادات بشكؿ أقرب لمدقة والموضوعية بالنظر لكونيا األقرب إلى معرفة

االحتياجات التي تتطمبيا ،لضماف إستمرار المرافؽ العامة بالعمؿ وما يتوقع الحصوؿ عميو مف

إيرادات؛

 كوف الموازنة العامة برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لسنة مقبمة ،ومف ثـ يكوف مف المنطقيأف يترؾ لمحكومة إعداد الموازنة كي تأتي معبرة عف ىذا البرنامج ،ولكي يمكف بعد ذلؾ مساءلتيا

عف مدى التزاميا بو  ،ونسبة ما تـ تنفيذه منو مف قبؿ ممثمي الشعب.
ب .القواعد التي يسترشد بيا في تحضير الموازنة :يتطمب إعداد وتحضير الموازنة مراعاة عدد مف
القواعد و المبادئ العامة والمتمثمة في مبدأ السنوية ،مبدأ الوحدة ،مبدأ الشمولية ومبدأ التوازف ،ولقد سبؽ
وأف أشرنا إلى ىذه المبادئ ،وفضال عف ىذه المبادئ سواء في صورتيا التقميدية أو المتطورة جرى العمؿ
عمى مراعاة بعض القواعد التجريبية عند تحضير الموازنة مف أىميا:

1

ب .1.االسترشاد بأحدث الوقائع السابقة :ألف أفضؿ ما يساعد عمى دقة وتقدير النفقات واإليرادات في
موازنة جديدة ىي أرقاـ إيرادات ونفقات السنوات السابقة.
ب .2.تحضير الموازنة :يكوف أقرب ما يمكف لبداية السنة المالية ،ألنو كمما قصر الزمف بيف التحضير
والتنفيذ كاف التقدير أقرب إلى الدقة.

1

باىر محمد عتمـ  ،سامي السيد  ،إقتصاديات المالية العامة  ،دار الثقافة العربية  ،القاىرة  ، 1998 ،ص .129
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ب .3.ترتيب الحاجات العامة و األولويات اإلجتماعية :بصورة تحقؽ أكبر قدر ممكف مف المنفعة العامة
وذلؾ في اإلطار الذي يحفظ لمسياسة المالية وحدتيا ويضمف عدـ إحداث تناقضات بداخميا.
ب .4.مراعاة الدقة في إقامة التقديرات :بأف تكوف المعطيات التي أعتمد عمييا تنبع مف الواقع مدعمة
بالبيانات اإلحصائية الدقيقة والوثائؽ الثبوتية.
ج .اإلجراءات الفنية إلعداد الموازنة :إف عممية الموازنة في أي حكومة تمثؿ مجتمعا ديمقراطيا تتضمف
القياـ بخطوات آلية تتكرر في كؿ عاـ ،وىي اإلعداد واإلعتماد والتنفيذ وأخي ار مراقبة التنفيذ ،فاإلجراءات
المتعمقة باإلعداد يمكف حصرىا في خمس مراحؿ ىي:
ج .1.إعداد إطار مشروع الموازنة العامة :لقد جرت العادة عمى أف وزير المالية باعتباره ممثال لمسمطة
التنفيذية يتولى إعداد ىذا اإلطار ،والذي يتضمف اتجاىات السياسة المالية ،وامكانيات الخزينة العامة في

ضوء مصادر التمويؿ الداخمية والخارجية ومتطمبات اإلنفاؽ العاـ ،مع ربط ذلؾ بالخطة العامة لمتنمية
االقتصادية واالجتماعية.

ج .2.إصدار منشور الموازنة العامة :تتولى و ازرة المالية إصدار ىذا المنشور وارسالو إلى جميع الو ازرات
والييئات العامة الذي يتضمف الخطوط العريضة إلعداد مشروع الموازنة ،مع بيانات عف السياسة المالية
مع مطالبة ىذه الجيات بإرساؿ تقديراتيا إليراداتيا ونفقاتيا عف السنة المالية المقبمة في موعد يحدده وزير

المالية  ،لكي يتسنى لو الوقت الالزـ إلعداد مشروع موازنة الدولة في الوقت المحدد.

ج .3.إعداد مشروعات موازنات الو ازرات والييئات :تقع ىذه المسؤولية عمى األجيزة اإلدارية ،وغالبا ما
ت كوف دائرة مختصة ليذا العمؿ تكوف مستقمة عف باقي الدوائر األخرى في مسؤوليتيا  ،مثؿ دائرة الموازنة
التي تتولى إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالو ازرة أو الييئة المعنية ضمف إرشادات عامة وفي نطاؽ

السياسة االقتصادية التي تستيدؼ الحكومة.

ج .4.بحث ومناقشة مشروعات موازنات الو ازرات والييئات العامة :بعد أف تصؿ كافة تقديرات الو ازرات
المختمفة والييئات التابعة لمدولة ،فتتـ مراجعتيا مف الناحية الفنية والمحاسبية ،ثـ تقوـ و ازرة المالية بإضافة
تقديرات نفقاتيا ،باإلضافة غمى تقديرات إيرادات الدولة التي تحصميا المصالح التابعة ليا.
ج .5.إعداد اإلطار النيائي لمموازنة العامة :تتولى إدارة الموازنة بو ازرة المالية جمع كافة التقديرات
المشار إلييا سابقا ،وتنسيقيا بعد أف تتصؿ بالو ازرات المختمفة إف دعت الحاجة إلى ذلؾ ،وطمب ما

124

د /رشام كهينة

المالية العامة

يحتاجوف إليو مف بيانات ومستندات ،ويكوف مشروع الموازنة الذي يرسؿ إلى المجنة المالية بالو ازرة وتعد
ىذه المجنة مشروع الموازنة ،ويتـ عرضو بعد ذلؾ عمى السمطة التشريعية في الموعد المحدد قانونا.
يتضح مما سبؽ أف عممية إعداد الموازنة يتـ عمى النحو روتيني مثؿ كافة األعماؿ الحكومية

األخرى ،حيث تقوـ كؿ إدارة مف إدارات الدولة قبؿ نياية كؿ سنة بتحديد احتياجاتيا مف النفقات
واإليرادات عف السنة القادمة.
د .تقدير النفقات واإليرادات العامة :تعد عممية تقدير النفقات واإليرادات العامة مف األعماؿ الميمة التي
تقوـ بيا اإلدارة ،إذ يتوقؼ عمييا الوصوؿ إلى موازنة عامة تعكس واقع نشاط الحكومة ومستواه في

االقتصاد القومي والحاجات العامة إذ ييدؼ ىذا النشاط إلى إشباعيا خالؿ السنة المقبمة ،وامكانية اإلدارة
عمى إنفاؽ إعتماداتيا المالية والحصوؿ عمى الموارد المالية لتمويؿ نفقاتيا العامة.

وتنصرؼ عممية إعداد الموازنة العامة لمدولة بشكؿ أساسي إلى إعداد جدولييا مف النفقات
واإليرادات ،أي إف ىذا اإلعداد يقوـ عمى تقدير اإلعتمادات المفترض صرفيا خالؿ عاـ مقبؿ ،واإليرادات

التي يتوقع الحصوؿ عمييا ،وتعتبر عممية تقدير النفقات واإليرادات مف األعماؿ التي تسمح بالوصوؿ إلى
موازنة تقترب مف الواقعية عند تنفيذىا.
د .1.تقدير النفقات :إف النفقات العامة تقسـ مف حيث كيفية تقديرىا إلى قسميف أساسييف األوؿ يتمثؿ
بالنفقات الثابت ة وتسمى أيضا في كؿ مف بريطانيا وفرنسا بالنفقات المتكررة ،والقسـ األخر يتمثؿ بالنفقات

المتغيرة والتي تسمى في بريطانيا وفرنسا بنفقات الخدمات الجديدة.
إف ىذه النفقات أو تمؾ تقدر وفؽ أسموبيف أساسييف ىما:

1

2

د .1.1.تقدير النفقات العامة تخمينا :يراد بالتخميف عممية وضع تقديرات النفقات العامة مف قبؿ اإلدارة
بشكؿ مباشر بناءا عمى القيمة المحتممة التي يتطمبيا التنفيذ ،واستنادا إلى دراسة الوضع االقتصادي
واألسعار السائدة في السوؽ المحمية والدولية.

1

يراد بالنفقات الثابت ة أو التحديدية  ،تمؾ النفقات التي يمكف معرفتيا أو تقديرىا بدقة  ،وعمى وجو التحديد إذ إف بعضا منيا

ال يتبدؿ مف سنة ألخرى  ،مثاليا أقساط الديف العاـ وبدالت اإليجارات المستحقة بموجب العقود ورواتب الموظفيف والعامؿ
ومف الطبيعي األخذ بعيف االعتبار حاالت االستحداث والترقية والترفيع أو إلغاء بعض الوظائؼ.
2

 أما النفقات المتغيرة فيي تمؾ التي تتبدؿ في كؿ عاـ تبدال ىاما ومثاليا النفقات االستثمارية ونفقات الصيانة.زينب كريـ الداودي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص.130 ،128
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إف طريقة التقدير المباشر أو التخميف تتناسب وتقدير النفقات المتغيرة أكثر مف مالءمتيا لتقدير
النفقات الثابتة أو التحديدية.
وتختمؼ طريقة إدراج اإلعتمادات المخصصة لمنفقات االستثمارية كأبرز أنواع النفقات المتغيرة

في بريطانيا عنيا في فرنسا ،فوزير الخزانة البريطاني يعتمد إحدى الطريقتيف ،فيو إما أف يضع إحتياطات

رمزية لمحصوؿ عمى موافقة البرلماف عمى إنشاء مشروع ما ،وتعني الموافقة إف اإلعتمادات التكميمية لذلؾ

المشروع تمثؿ الكمفة الحقيقية لو ،أو أف يوزع الكمفة الحقيقية لممشروع عمى سنوات إنجازه بافتراض موافقة
البرلماف عميو سمفا.

غير أف النظاـ الفرنسي يعطي لمو ازرات صالحيات واسعة في وضع االعتمادات المالية تحت
تصرفيا ،لتأديتيا في أية سنة مف سنوات إنجاز المشروع وفؽ تفويض معتمد مف البرلماف لمحكومة ومف

األخيرة لمو ازرات.

د .1.2.تقدير النفقات العامة قياسا :يفترض ىذا األسموب وجود حد معيف مف اإلنفاؽ لسنوات سابقة يتـ
بناءا عميو تقدير مستوى اإلنفاؽ لمسنة أو السنوات المالية المقبمة.
وبناءا عمى ذلؾ يمكف القوؿ إف ىذا األسموب مناسب وبشكؿ كبير في تقدير النفقات ذات الصفة
الثابتة أو التحديدية ،التي ال تتغير مف سنة ألخرى دوف تدخؿ مف السمطة العامة في الدولة السيما
السمطة التشريعية ،لذا فإف مصادقتيا-أي السمطة التشريعية -عمى ىذا النوع مف النفقات تكوف منصبة
عمى مقدار النفقة والغرض منيا ،كرواتب الموظفيف وأجور العامميف في الدولة وأقساط الديف العاـ

....إلخ.
إف ىذه النفقات يمكف تحديدىا سمفا دوف جيد أو عناء ،إذ تكفي مراجعة جداوؿ رواتب الموظفيف

أو أجور العامميف وسجالت الديف العاـ لمعرفة ما تحتاج إليو مف إعتمادات مالية ،ومف ثـ تطمب الحكومة
مف البرلماف بعد تقديرىا ليذه النفقات فتح إعتماد ليا في القانوف السنوي لمموازنة.
د .2.تقدير اإليرادات :إف تقدير اإليرادات يثير صعوبات فنية ناشئة عف ارتباط حصيمة الضرائب بالنشاط
االقتصادي خالؿ السنة القادمة وليذا يجب دراسة ىذا النشاط بمختمؼ توقعاتو ،كمما كانت ىذه الدراسة

دقيقة كاف تقدير اإليرادات أقرب ما يكوف إلى الواقع ،إف تقدير اإليرادات بدقة يقتضي اإللماـ بكافة
المتغيرات االقتصادية المؤثرة في حجـ الدخؿ الوطني ،مف ثـ حصيمة الضرائب المحصمة لحساب الدولة

وىناؾ ثالثة أساليب لتقدير اإليرادات العامة ىي:
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د .1.2.طريقة التقدير المباشر :تستند ىذه الطريقة أساسا عمى التوقع أو التنبؤ باتجاىات كؿ مصدر

مف مصادر اإليرادات العامة عمى حدى ،وتقدير حصيمتو المتوقعة بناءا عمى ىذه الدراسة المباشرة ،1فيذه
الطريقة تترؾ حرية كبيرة لمقائميف بالتقدير ،فيمكف ليـ االسترشاد باإليرادات التي تحققت في السنوات

الماضية ،وكذلؾ بنتائج دراسة الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والتوقعات التي يمكف أف
تكوف عمييا الظروؼ خالؿ السنة المقبمة ودف شؾ إف ىذه الطريقة بما تضمنو لمقائميف عمى إعداد

الموازنة العامة مف حرية وما تكشفيـ ليـ الدراسات ستضمف إلى حد ما دقة في التقدير ومطابقة لمواقع

غير أف ىذه الحرية واف كانت سميمة مف ناحية ،فإنيا مشوبة بعيب ميـ يتمثؿ بإساءة الموظفيف
استعماليا ،إذ يغالوف في تقدير اإليرادات بالشكؿ الذي يغري القائميف بتقدير النفقات نحو التوسع في بنود
اإلنفاؽ.

2

وواقع األمر أف ىذا التوقع يرتبط بصورة وثيقة بمستوى وحجـ النشاط االقتصادي في الدولة ،ففي

فترات الرخاء و اإلنعاش تزداد الدخوؿ و الثروات والمبيعات واألرباح واالستيالؾ والواردات والصادرات
...إلخ  ،أي أف حركة األنشطة االقتصادية عموما تكوف في حالة إنعاش ورواج ،ويترتب عمى ذلؾ

بطبيعة الحاؿ زيادة في الحصيمة اإليرادية بصورة قد تفوؽ الحصيمة المتوقعة ،أما فترات الكساد فيحدث
العكس ،وبالتالي فيذا يمثؿ صعوبة عمى لجاف تقدير اإليرادات إذ أف ذلؾ يتطمب دراسة وتحميؿ لمتقمبات

االقتصادية الطارئة عمى االقتصاد القومي.

واذا كانت طريقة التقدير المباشر تمثؿ أفضؿ الطرؽ لتقدير اإليرادات ،فإف المجاف المتخصصة
جدا مف الواقع ،تتمثؿ في مبمغ اإليرادات الفعمية
يجب عمييا االسترشاد بعدة أمور لكي إلى تقديرات قريبة ً
السابؽ تحصيميا ومستوى النشاط االقتصادي المتوقع ،والتغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي ...إلخ.
د .2.2.اإلعتماد عمى حسابات السنة قبل األخيرة :ويراد بيذه الطريقة أف يتـ تقدير اإليرادات في موازنة
معينة عمى أساس اإليرادات الفعمية ألخر سنة مالية منتيية ،فعمى سبيؿ المثاؿ مقدار إيرادات موازنة عاـ
 2007وفقا ليذه الطريقة عمى أساس ما تحقؽ مف إيرادات فعمية لسنة  ،2005دوف إدخاؿ أي تعديؿ

عمى ىذه اإليرادات إال ما يدعو إليو سبب خاص مؤكد الحصوؿ كفرض ضرائب جديدة أو زيادة في

الضرائب القائمة.

1
2

3

سوزي عدلي ناشد  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .320
زينب كريـ الداودي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص  140ص .141

3زينب كريـ الداودي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .137
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وقد سميت ىذه الطريقة بطريقة حسابات السنة قبؿ األخيرة بالنظر إلى أف تحضير الموازنة إعتمادا عمى
السنة الجارية -التي تكوف السنة السابقة لموازنة العاـ المقبؿ -ال يكوف دقيقا ألف نتائجيا غير معروفة
وألنيا ال تكوف قد انتيت بعد ،لذا يؤخذ بحسابات السنة قبؿ األخيرة –الجاري التقدير فييا -لإلعتماد عمييا
في تقدير اإليرادات ،وتعرؼ ىذه الطريقة أيضا بطريقة التقدير اآللي ،ألف تقدير اإليرادات بموجبيا ال

يتطمب مجيودا سوى األخذ بنتائج السنة قبؿ األخيرة ،و تتسـ بالبساطة والوضوح وعدـ حاجة اإلدارة إلى

خبرة كبيرة لألخذ بيا.

لكف رغـ ما تتسـ بو ىذه الطريقة مف بساطة ووضوح ،إال أنو يؤخذ عمييا إغفاليا العالقة الوثيقة
بيف اإليرادات العامة واألوضاع االقتصادية المتغيرة والمتقمبة باستم ارر كحاالت التضخـ والركود ،مما

سيسفر عف عدـ الدقة في التقدير ،فمثال في فترة الرخاء االقتصادي يؤدي األخذ بيذه الطريقة إلى جعؿ

اإليرادات العامة المحتممة أقؿ مف اإليرادات الحقيقية ،ومف المعموـ إف االزدىار يؤدي إلى زيادة إيرادات
الدولة المتحققة سنة بعد أخرى ،وقد ينتج عف ذلؾ فائض في الموازنة ويحدث العكس في فترة االنكماش

فتؤدي ىذه الطريقة إلى أخطاء كبيرة في التقدير ،ألف السنة قبؿ األخيرة التي تتخذ أساسا لمتقدير قد تكوف
بداية ألزمة إقتصادية فتتسع وتتفاقـ فيما بعد ،وعندئذ تكوف اإليرادات المقدرة أكثر مف اإليرادات الحقيقية

مما يظير عجز الموازنة عند التطبيؽ.

كما إف الضرر المترتب عمى ظيور عجز في اإليرادات يؤدي إلى إصابة الموازنة بالعجز ،أما
في حالة تحقيؽ أرقاـ إيراديو تفوؽ التقدير ،فيؤخذ عمييا تأخر القياـ بمشاريع ،لسد الحاجات العامة ،كاف
منة الممكف القياـ بيا لو عمـ المشرع إف ىناؾ وفرة مالية تكفي إلنجازىا.

د .3.2.أسموب الزيادة السنوية :بموجبيا يتـ تقدير اإليرادات لموازنة السنة المالية المقبمة إستنادا إلى ما
تحقؽ مف إيرادات فعمية خالؿ السنة المالية قبؿ األخيرة مضافا إلييا متوسط اإليرادات لمسنوات الثالث أو

األربع أو الخمسة السابقة عمييا.

عمى سبيؿ المثاؿ ،لو أريد تقدير إيرادات موازنة السنة المالية لعاـ  2007بموجب ىذه الطريقة

فإنو يعتمد عمى اإليرادات الفعمية لسنة  ، 2005ولتكف ( 6تريميوف) مضافا إلييا متوسط إيرادات السنوات
الثالث السابقة عمييا أي السنوات ( 2002؛  2003؛  )2004؛ ولتكف إيراداتيا عمى التوالي ( 7تريميوف

؛  6تريميوف ؛  3تريميوف) فتحسب إيرادات  2007عمى النحو اآلتي:
 6تريميون  11=3/)3+5+7( +تريميون.
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ويعاب عمى ىذه الطريقة أنيا ال تؤوؿ مبدئيا إلى تقديرات حقيقية لكونيا ال تساير التطور
الطبيعي الذي يرافؽ األوضاع االقتصادية ،فإذا كاف االقتصاد يجتاز استقرار أو ازدىار فمف غير

المنطقي إيرادات عاـ  2007مماثمة إليرادات عاـ  2004؛ وال شؾ إف إيرادات  2007تكوف مختمفة

عنيا فبيف عاـ  2002وعاـ  2007تحصؿ الكثير مف التغيرات المحمية والدولية كارتفاع نسبة السكاف

أو عدد المكمفيف بدفع الضرائب بموجب قوانيف تصدر خالؿ تمؾ الفترة أو زيادة بالدخؿ القومي ،فتؤدي
بدورىا إلى زيادة اإليرادات المتوقعة .

ه .تبويب الموازنة العامة :تعتبر الدقة والوضوح مف المبادئ األساسية لمموازنة العامة ،إال أف مبدأ
الوضوح يرتبط ارتباطا وثيقا بشرط أخر ىو أف تظير الموازنة في صورة تسيؿ معيا عممية التحميؿ

االقتصادي الكمي.

ومف ىنا كاف البحث عف التبويب المناسب مف أىـ خطوات إعداد الموازنة ،كما أف التبويب
السميـ لمموازنة العامة يساعد عمى ربط الموازنة العامة بالسياسة االقتصادية ،أي ربط الموازنة بالخطة

العامة ،بحيث يكوف تناسؽ وعدـ التعارض بينيما .ىذا باإلضافة إلى تسيير تنفيذ الموازنة وأحكاـ الرقابة
المالية ومتابعة ما يتـ مف تنفيذه مع مقارنتو بالمستيدؼ ،وتسيير اتخاذ الق اررات االقتصادية والسياسية

وفي ما يمي سنحاوؿ استعراض أىـ التبويبات المتعارؼ عمييا لمموازنة العامة ىي:

1

ه .1.التبويب الوظيفي :يقصد بيذا النوع أف تقوـ بتبويب (ترتيب) عمميات الدولة حسب النشاط أو
الخدمة التي تؤدييا الدولة عمى أساس ما تقوـ بو مف وظائؼ كاألمف ،الدفاع والتعميـ...إلخ  ،وذلؾ بغض

النظر عف التبعية اإلدارية لمنشاط (الجياز الحكومي الذي يقوـ باإلنفاؽ) فمثال قد يكوف مستشفى تابع

لمقطاع العسكري  ،ولكف عممياتو يجب أف تظير في جانب اإلنفاؽ عمى الصحة وىكذا.
يتميز التبويب الوظيفي بتسيير دراسة مختمؼ أنواع النشاط الحكومي وأىميتيا النسبية في اإلنفاؽ

اإلجمالي كما يسمح بإجراء المقارنة فيما يتعمؽ بالنفقات العامة  ،وكيفية توزيعيا عمى وظائؼ الدولة
واتجاىات ىذا التوزيع ،ومف ثـ تحميؿ النشاط الحكومي والوقوؼ عمى التغيرات التي تحدث في طبيعة
ىذا النشاط مف عاـ إلى أخر .

1

سميماف الموزي  ،فيصؿ مراد  ،وائؿ العكشة  ،إدارة الموازنات العامة بيف النظرية والتطبيؽ  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع

والطباعة  ،عماف  ، 1997 ،ص . 181
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ه .2.التبويب اإلداري :يقصد بالتبويب (التقسيـ) اإلداري تصنيؼ النفقات واإليرادات العامة وفقا لموحدات

الحكومية في الدولة (الو ازرة ،المصالح والييئات ...إلخ )  ،فيو بذلؾ يعكس ىيكؿ التنظيـ اإلداري
لمسمطات العامة .
حسب ىذا التقسيـ فكؿ وحدة تساىـ في تحضير واعداد الموازنة العامة لمدولة مف خالؿ قياميا
بتحديد حجـ النفقات المستقبمية وايراداتيا المتوقعة خالؿ السنة المقبمة  ،كما أنو يمكف لمسمطة التشريعية

مف مناقشة واعتماد ومراقبة الموازنة بسيولة عف طريؽ دراسة الوضع المالي لكؿ وحدة حكومية عمى

حدى.

ه .3.التبويب االقتصادي :يقوـ ىذا النوع عمى أساس عمميات الدولة حسب طبيعتيا االقتصادية
وعرضيا في شكؿ تظير بو  ،وكأنيا جزء مف نظاـ أوسع يشمؿ عمميات كؿ القطاعات االقتصادية
وبالتالي يتـ ىذا التبويب حسب طبيعة العممية وحسب مف يقوـ بيذه العمميات  ،أي يتـ حسب العممية

وحسب القطاع .

 التبويب حسب العممية :ويتـ تبويب العمميات حسب طبيعتيا االقتصادية ،وبصفة عامة تقسـىذه العمميات إلى مجموعتيف متميزتيف ىما :العمميات الجارية والعمميات الرأسمالية.

 التقسيم حسب القطاع :ليس تبويب موازنة الدولة ىدفا في حد ذاتو  ،لكنو وسيمة ليجعؿ مفالموازنة أداة لتنفيذ السياسة المالية والسياسة االقتصادية العامة  ،وبالتالي يقضي المنطؽ تطبيؽ

التبويب ال عمى الموازنة وانما عمى االقتصاد الوطني سواء تـ بواسطة الحكومة (في الموازنة)

أو بواسطة القطاع العاـ أو بواسطة األفراد وحتى يتـ ذلؾ يمزـ التبويب حسب القطاع  ،أي يتـ
تقسيـ االقتصاد إلى قطاعات تضـ كؿ منيا مجموعات متناسقة  ،فاالقتصاد الوطني يتكوف مف

قطاع الحكومة  ،قطاع األعماؿ  ،أفراد ومؤسسات ال تستيدؼ الربح  ،وقطاع العالـ الخارجي
(غير المقيميف).
وال يعني ىذا أف كؿ إقتصاد البد وأف ينقسـ إلى ىذه المجموعات والقطاعات  ،بينما يتوقؼ ذلؾ

عمى طبيعة االقتصاد وأبعاده والفمسفة التي يقوـ عمييا  ،وعمى أساس ىذه المتغيرات أيضا يتوقؼ حجـ
ودور الموازنة العامة.
.2مرحمة االعتماد :إف مشروع الموازنة العامة الذي تعده الحكومة  ،ال يكوف قابال لمتنفيذ إال إذا وافؽ
عميو البرلماف  ،لذلؾ فإنو وبانتياء مرحمة التحضير عمى مستوى السمطة التنفيذية  ،فإف مشروع الموازنة

يودع لدى المجمس الشعبي الوطني مف أجؿ الشروع في إجراءات االعتماد وىي كما يمي :
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أ .المناقشة :تتطمب عممية المناقشة دراسة مشروع الموازنة أوال عمى مستوى لجنة المالية والموازنة لدى
المجمس الشعبي الوطني  ،ثـ الشروع في إجراءات المناقشة العامة ثانيا.
أ .1.دراسة مشروع الموازنة عمى مستوى لجنة المالية والموازنة :بمجرد إيداع مشروع قانوف المالية في
مكتب المجمس يتـ تحويمو لمجنة المالية والموازنة التي تقوـ بإعالـ النواب بأىـ محاور وأىداؼ مشروع

الموازنة ،حتى يتسنى ليـ أخذ صورة واضحة عف أىـ أبعاده وطموحاتو ، 1نظ ار لكوف مشروع الموازنة

عبارة عف خطة مالية تتضمف تقديرات مرقمة لقيمة اإليرادات والنفقات  ،كما أف وثائؽ الموازنة ذات طابع

محاسبي يقوـ عمى الدقة ،لذا قراءاتيا تحتاج إلى تبسيط وتوضيح بغية السماح لنواب البرلماف بتكويف فكرة
عامة عف السياسة المالية لمدولة المراد تنفيذىا مف خالؿ المصادقة عمى قانوف المالية .

وبالتالي فإف دور المج نة يبقى محوريا باعتبارىا المختصة تقنيا بدراسة قوانيف المالية وبإيضاحيا

وتفسيرىا لنواب البرلماف ،مف خالؿ مالحؽ وتقارير خاصة لذلؾ األمر الذي يسيؿ عمييـ إجراءات
المناقشة.

أ .2.إجراءات المناقشة :عند االنتياء مف الدراسة التقنية لمشروع قانوف المالية مف قبؿ لجنة المالية
والموازنة  ،تقوـ ىذه األخيرة بتوزيع التقرير التمييدي بشأف مضموف قانوف المالية عمى النواب الذي عمى

أساسو تتمحور إجراءات المناقشة .2وذلؾ إتباع المراحؿ التالية:

أوال :يقوـ مكتب المجمس الشعبي الوطني بإصدار مذكرة خاصة لمناقشة مشروع قانوف المالية  ،ييدؼ
إلى إعالـ النواب باإلجراءات التنظيمية التي تـ وفقيا مناقشة المشروع كعدد الجمسات في اليوـ تخصص
الجمسات  ،التسجيؿ لممداخمة  ،عدد التدخالت  ،مدة الداخمة  ،آجاؿ التعديؿ .
ثانيا :تبدأ إجراءات المناقشة بعرض يقدمو وزير المالية بشأف أىـ محاور المشروع ، 3حيث يظير فيو:
 تأثير الجباية البترولية عمى الموازنة العامة  ،مع اإلشارة إلى السعر المرجعي لممحروقات المعتمدفي إعدادىا ؛

 -نسب تغيير حجـ النفقات واإليرادات باالرتفاع واالنخفاض؛

 حجـ المديونية العمومية خاصة الخارجية منيا وتأثيرىما في السنوات القادمة ؛ العالقة بيف التضخـ ومؤشرات النمو االقتصادي ؛1

جماؿ لعمارة  ،منيجية الميزانية العامة في الجزائر ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .181

Yalua demidmi , la pratique du système budgétaire en Algérie , opu , alger , 2002 , p 329.

3

جماؿ لعمارة  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .187
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 -تقديـ اإلجراءات الجبائية خارج مجاؿ المحروقات.

ثالثا :بعد تسميـ النواب لمتوضيحات والشروحات المتضمنة في التقرير التمييدي الذي تعده لجنة الموازنة
ثـ استماعيـ لمعرض الذي يقدمو وزير المالية ،تبدأ التدخالت الشفوية والكتابية ،حيث يتـ طرح التساؤالت
واالستفسارات بشأف المسائؿ التي تبدو غير واضحة بالنسبة لمنواب أو يقترحوف تعديالت ليا كما يسجموف

مالحظات بشأنيا .

رابعا :بعدما تنتيي تدخالت النواب المسجميف يتولى وزير المالية الرد عمى المالحظات بصفة إجمالية  ،ثـ
يقوـ كؿ وزير معني بتقديـ الشروحات لمرد عمى المالحظات الشفوية والكتابية المتعمقة بقطاعو الوزاري .
ب.التعديل :ال يكتفي البرلماف بقبوؿ مشروع الحكومة أو رفضو غالبا دوف أف يدخؿ عميو تعديالت ،حيث
يستند في سمطتو في التعديؿ عمى نص الدستور ولكف وفؽ شروط معينة.
ب .1.أساس التعديل :يكرس الدستور سمطة البرلماف في تعديؿ مشاريع القوانيف المقدمة إليو ،وذلؾ في
المادة  ، 123كما أنو أقر لمبرلماف بحؽ التشريع في المجاالت المتعمقة بقانوف المالية وموازنة الدولة وذلؾ
وفقا لممادة  122مف الدستور.
ب .2.شروط تقديم التعديل :حتى يكوف التعديؿ مقبوًال فإف المادة  61مف النظاـ الداخمي لممجمس
الوطني الشعبي تقيده بالشروط التالية:

 أف يتـ تقديـ التعديؿ مف المجنة المختصة لمموازنة ،أو مف  10نواب عمى األقؿ؛ -أف يكوف معمال وأف يكوف لو عالقة مباشرة بمواد النص؛

 يوقع التعديؿ مف جميع النواب المقدميف لو ،ويودع في أجؿ  24ساعة إبتداءا مف الشروع فيمناقشة النص محؿ التعديؿ؛
وبعد إنتياء المدة المحددة تستدعي لجنة الموازنة أصحاب التعديؿ لمناقشة النص أو المواد المراد

تعديميا  ،وفي حاؿ اإلتفاؽ يسجؿ التعديؿ  ،أما في حالة الخالؼ فإف النص يعرض عمى المجمس
لمفصؿ فيو عف طريؽ التصويت.
ج -التصويت :التصويت ىو أخر مرحمة يمر بيا مشروع الموازنة وتتـ عمى مستوييف ووفؽ تحقؽ شروط
معينة.
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ج .1.عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني :تتـ عممية التصويت أوال عمى النصوص محؿ التعديؿ
وذلؾ مادة بمادة  ،وبعد التصويت عمييا يعرض رئيس المجمس الشعبي الوطني المواد التي بقيت كما
وردت في المشروع دوف تعديؿ عمى التصويت ويتـ ذلؾ بصيغة إجمالية.
ج .2.عمى مستوى مجمس األمة :بعد دراسة المشروع والتصويت عميو مف طرؼ المجمس الشعبي
الوطني  ،يحيؿ رئيس المجمس الشعبي الوطني النص المصوت عميو إلى رئيس مجمس األمة في غضوف

 10أياـ  ،حيث يصادؽ مجمس األمة عمى النص في آجاؿ أقصاىا  20يوما  ،بأغمبية ¾ مف أعضائو.

.3مرحمة تنفيذ الموازنة :ىي المرحمة األساسية التي تتضمف تحويؿ التقديرات الخاصة باإليرادات
والتقديرات الخاصة بالنفقات إلى إيرادات تتحقؽ فعال  ،ونفقات تتحقؽ فعال  ،وبما يقود الى تحقيؽ ما
يترتب عمييا مف آثار ونتائج تتحقؽ عف طريقيا األىداؼ االقتصادية واالجتماعية التي تسعى الدولة إلى

تحقيقيا مف خالؿ ىذه اإليرادات والنفقات التي تتضمنيا الموازنة العامة لمدولة بتحققيا الفعمي .
أ .السمطة المختصة بتنفيذ الموازنة :يقع عمى عائؽ السمطة التنفيذية وحدىا مسؤولية التنفيذ وتقوـ بو مف
خالؿ الو ازرات والييئات والمؤسسات العامة ،حيث يتـ في ىذه المرحمة القياـ بعقد النفقة وصرفيا ودفعيا

إلى مستحقييا في الحدود القانونية وفقا لالعتماد المخصص في الموازنة العامة وكذلؾ تبدأ عممية تحصيؿ
اإليرادات ،وتتـ ىذه اإلجراءات وفقا لمعايير وقواعد قانونية سواء حددىا قانوف الموازنة نفسو أو قوانيف
المالية األخرى ،وتتولى و ازرة المالية باعتبارىا عضوا مف أعضاء السمطة التنفيذية ميمة التنفيذ.

1

ب .عممية صرف النفقات :تييمف و ازرة المالية عمى عمميات الصرؼ في جميع األجيزة والمصالح
الحكومية التابعة ليا عف طريؽ مف ينوب عنيا  ،وتمر عممية الصرؼ بأربعة مراحؿ متتالية يمكف
تمخيصيا فيما يمي:

2

ب .1.اإلرتباط بالنفقة :ويحصؿ ىذا اإلرتباط عندما تتخذ السمطة التنفيذية قرار ينتج عنو ديف في ذمة
الدولة يجب سداده ،أو ىو الرابطة القانونية التي تنشأ بيف الدولة ودائنييا متى توافرت اإلعتمادات الالزمة
لصرؼ النفقة في موازنة الدولة العامة كقرار تعييف موظؼ أو االتفاؽ مع متعيد عمى القياـ بمشروع

معيف.

1
2

فميح حسف خمؼ  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .305
جياد سعيد خصاونة  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .353 ،352
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ب .2.تصفية (تحقق) النفقة :وىو التقدير الفعمي لممبمغ الواجب دفعو و التأكد مف حموؿ موعد استحقاقو
ومف أنو لـ يسبؽ دفعو أو تسويتو بواسطة المقاصة  ،وقد يتطمب األمر تقديـ بعض المستندات التي تثبت
ترتب الديف في ذمة الدولة.
ب .3.األمر بالدفع :ويعني صدور األمر بالدفع مف الموظؼ المختص إلى الخزينة العامة بصرؼ مبمغ
الديف  ،كما حددتو مرحمة تصفية النفقة أو ىو أمر خطي يوجيو ( آمر الصرؼ ) إلى المحاسب ليدفع

مبمغا محددا مف الماؿ إلى شخص معيف .

ب .4.دفع النفقة :ويقصد بو الدفع الفعمي لممبالغ الصادر بو أمر الدفع إلى صاحب الحؽ فيو.
ج .عممية تحصيل اإليرادات العامة :تقوـ الجيات الحكومية المختمفة وذات صاحبة االختصاص
بتحصيؿ ما ورد في الموازنة ( بنود اإليرادات العامة ) ،وىذا طبقا لمقوانيف المعموؿ بيا وال يجوز الى

ألي جية كانت أف تتجاوز صالحياتيا المخولة ليا قانونيا  ،والقاعدة ىي ( عدـ تخصيص اإليرادات
العامة ) وىي تعني أف تختمط جميع اإليرادات التي تحصميا الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة
بحيث تموؿ كافة النفقات العامة لمدولة دوف تمييز بيف إيراد وآخر حسب مصدره  ،في حيف أنو كثي ار ما

يحدث في الحياة العممية اختالؼ بيف اإليرادات المتوقعة واإليرادات المحصمة فعال.

فإذا كانت اإليرادات المحصمة فعال أكبر مف ما ىو متوقع ،أي أف ىناؾ فائض في الخزانة
العامة في ىذه الحالة يتـ تحويؿ الزيادة ( الفائض ) إلى الماؿ االحتياطي .
أما إذا كانت اإليرادات المتوقعة أكثر مف اإليرادات المحصمة فعال ،أي تصبح النفقات أكبر مف

اإليرادات المحصمة فعال  ،وبالتالي ظيور عجز في الموازنة ( الخزانة العامة)  ،وعمى الدولة أف تغطي
ىذا العجز وذلؾ عف طريؽ:
 فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدالت الضرائب القائمة؛ -اإلصدار النقدي الجديد؛

 كما تمجأ إلى االقتراض .أما إذا تبيف خالؿ عممية تنفيذ الموازنة أف اإلعتماد المخصص لغرض ما غير كافي سواء كاف

ذلؾ نتيجة خطأ في التقدير ،أو نتيجة ظروؼ طارئة ،فعندئذ تمجأ الحكومة إلى السمطة التشريعية لمموافقة
عمى فتح إعتمادات إضافية والتي تشمؿ:
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اإلعتمادات التكميمية :وىي التي تقرر لتكممة إعتمادات واردة في الموازنة  ،ولكف يتضح أثناء التنفيذعدـ كفايتيا.
اإلعتمادات غير العادية :وىي اإلعتمادات التي تقرر لمواجية نفقات جديدة لـ تكف واردة أصال فيالموازنة ،غير أنيا تكوف ضرورية وميمة بسبب حدوث ظروؼ كانت غير متوقعة أثناء إعداد الموازنة.
.4مرحمة الرقابة عمى تنفيذ الموازنة:
تعتبر الرقابة إحدى الوظائؼ األساسية التي تقوـ بيا أجيزة متعددة بغية الػتأكد مف تحقيؽ النشاط

المالي لمدولة غاياتو ،حسب ما تحدد في الموازنة العامة دوف إسراؼ أو إخالؿ حفاظا عمى حسف سير

اإلدارة الحكومية ماليا ، 1وحفاظا عمى األمواؿ العامة.

فمشروع الموازنة ىو خالصة المفاضالت بيف البرامج البديمة لتحقيؽ أىداؼ المجتمع واشباع رغباتو

واعتماد الموازنة ىو تصديؽ مف السمطة التشريعية عمى أفضمية ىذه البرامج وصالحيتيا لتحقيؽ أىداؼ
المجتمع االقتصادية واالجتماعية.

ومع ذلؾ فإف كؿ ىذا االىتماـ ،وىذه الجيود التي بذلت ال قيمة ليا وال ثمرة ترجى مف ورائيا ما لـ

يتـ تنفيذ الموازنة نصا وروحا كما اعتمدتيا السمطة التشريعية ،وليذا كاف عمى السمطة التنفيذية أف تبذؿ

كؿ ما في وسعيا لتضمف سالمة التنفيذ ،والبد أف تكوف ىناؾ مراقبة فعالة ليذا التنفيذ ومف عدة جيات
حتى يتـ التأكد مف كفاءة تنفيذ البرامج المعتمدة ،وعدـ خروج الحكومة عف السياسات المرسومة والتي

إعتمدتيا السمطة التشريعية طريقا لتحقيؽ أىداؼ المجتمع.

2

أ.اليدف من مراقبة تنفيذ الموازنة العامة:بالنسبة لإليرادات يكوف اليدؼ ىو التأكد مف تحصيؿ كؿ أنواع
اإليرادات المنصوص عمييا في الموازنة العامة ،مع إزالة كؿ العراقيؿ التي تعيؽ عممية التحصيؿ ،أما
مراقبة تنفيذ النفقات يكوف اليدؼ ىو التأكد مف أف اإلنفاؽ يتـ بالشكؿ الذي ارتضاه البرلماف لكونو الممثؿ

لمشعب ،باعتباره المموؿ األصمي لمدولة وما يدفعو مف ضرائب ىو جزء مف دخوؿ أفراد الشعب ،ولما
كانت الموازنة تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ اقتصادية ،اجتماعية وسياسية ،لذلؾ يمكف القوؿ أف مراقبة تنفيذ

الموازنة العامة ىي الضماف الحقيقي لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،ومف ثـ ضماف االستغالؿ األمثؿ لمموارد
االقتصادية المتاحة  ،وفي نفس الوقت التعرؼ عمى نقاط الضعؼ ومعالجتيا.

1
2
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إف مراقبة تنفيذ الموازنة تستمر بعد انتياء السنة المالية ،وذلؾ مف خالؿ دراسة الحسابات
الختامية ومقارنتيا بالتقديرات الواردة في الموازنة.
ب.أنواع وطرق مراقبة الموازنة العامة :تمارس الرقابة عمى تنفيذ الموازنة عف طريؽ أجيزة فنية مختصة
يعمموف فييا خبراء يتمتعوف بكفاءات سموكية  ،إدارية وقائية عالية  ،وتتعدد الرقابة تبعا لتعدد األنظمة

المالية المطبقة  ،أال أف أشيرىا تكمف في ثالثة أنواع ىي :الرقابة اإلدارية  ،الرقابة البرلمانية و الرقابة

المستقمة.

ب .1.الرقابة اإلدارية :يقصد بالرقابة اإلدارية الرقابة التي تقوـ بيا اإلدارة تابعة لجية التنفيذ نفسيا وىي
السمطة التي قامت بإعداد الموازنة العامة ،أي أنيا الرقابة المناطة بو ازرة المالية عمى غيرىا مف الو ازرات

والمصالح الحكومية ، 1ورقابة الرئيس اإلداري والمحاسب لكؿ وحدة مف وحدات اإلنفاؽ الحكومي
فالسمطة التنفيذية ممثمة بو ازرة المالية – في مجاؿ الموازنة العامة  -تكوف مسؤولة عف جميع الخطط

والبرامج المتعمقة باالقتصاد والجوانب المالية ،وتطبيؽ القوانيف واألنظمة النافذة بيذا الشأف وذلؾ كمو أماـ

السمطة التشريعية ،واألخير مسؤوال أماـ وزير المالية ومجمس الوزراء عف مستوى تنفيذ الخطط وااللتزاـ
بالقوانيف واألنظمة االقتصادية عموما ،وما يتعمؽ منيا بالموازنة خاصة.
وليذه الرقابة أىمية بالغة السيما إذا عممنا بأف ليا صو ار متعددة وقت إجرائيا ،وقد تكوف الرقابة

اإلدارية شكمية أو موضوعية ،وسابقة أو الحقة.

ب .1.1.الرقابة اإلدارية الشكمية :يقوـ بيا الوزير أو الرئيس عمى مرؤوسيو مف خالؿ التأكد مف مدى
تقيدىـ بالتعميمات ،أو المنشورات الموزعة عمييـ والتي تبيف ليـ كيفية التعامؿ مع بنود الموازنة وتنفيذىا

وبعبارة أخرى تمارس الرقابة الشكمية في شكؿ تعميمات ،وأوامر ونواىي وارشادات يتقيد بيا اإلداريوف
الماليوف في تنفيذىـ لبنود الموازنة بقسمييا اإلدارية واإلنفاقية  ،بحيث تبدو الرقابة عمى إنفاؽ األمواؿ

الحكومية أكثر وضوحا.

وتمارس ىذه الرقابة الشكمية أيضا مف خالؿ حصر سمطة الموافقة عمى و ازرة المالية بالنسبة
لمتصرؼ باألمواؿ الحكومية ،حيث يخضع تنفيذ أي عقد أو تصرؼ باألمواؿ العامة لموافقة وزير المالية

أو مف ينوب عنو.

1
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ب .1.2.الرقابة اإلدارية الموضوعية :يقوـ بيا أيضا الوزير أو الرئيس عمى مرؤوسيو لمتأكد مف تقيد
الموظفيف المالييف بالوثائؽ والمستندات المتعمقة بالتصرؼ بالنفقات العامة ،وبشكؿ ال يخالؼ القوانيف
والموائح واألنظمة المالية ،أو تحدث خمال في تنفيذ بنود الموازنة خاصة االنفاقية.
وبعبارة أخرى لمتأكد مف أف التصرؼ باألمواؿ الحكومية قد جاء سميما مف الناحية الموضوعية

العممية ،الواقعية والميدانية وأف ىذا التصرؼ قد أجيز مف قبؿ وزير المالية.

ب .3.1.الرقابة اإلدارية السابقة :تتـ عمميات الرقابة قبؿ الصرؼ ،وال يجوز ألي وحدة تنفيذية
االرتباط بااللتزاـ أو دفع أي مبمغ قبؿ الحصوؿ عمى موافقة الجية المختصة بالرقابة قبؿ الصرؼ
ومف البدييي أف عمميات الرقابة ىنا تتـ عمى جانب النفقات فقط ،حيث ال يتصور أف تتـ رقابة سابقة
عمى تحصيؿ اإليراد العاـ ،وقد تتولى الرقابة السابقة إدارة داخمية تتبع نفس الجية التي تقوـ بالصرؼ

مثؿ أقساـ المراجعة في الو ازرات والمصالح المختمفة ،أو قد تتبع و ازرة المالية مثؿ الم ارقب المالي بكؿ

و ازرة ،كما قد تتولى الرقابة السابقة ىيئة خارجية ،ومثاؿ ذلؾ رقابة المحاسب والمراجع العاـ في

بريطانيا ومحكمة المحاسبة اإليطالية ومحكمة المحاسبة البمجيكية.

1

وتتخذ الرقابة قبؿ الصرؼ أشكاال متعددة:
 قد تقتصر عمى مجرد التصريح لمبنؾ المركزي بوضع المبالغ التي وافقت عمييا السمطة التشريعيةتحت تصرؼ اآلمريف بالصرؼ في المصالح والو ازرات المختمفة لإلنفاؽ منيا؛

 قد تتضمف ضرورة الحصوؿ مقدما عمى إقرار مف الجية المختصة بصحة كؿ عممية عمى حدىمف الوجية القانونية؛

 قد تمتد الرقابة السابقة لتشمؿ فحص المستندات الخاصة بكؿ عممية والتثبت مف سالمة العمميةمف جميع الوجوه مثؿ وجود اعتماد ليذا النوع مف النفقة ،و أف إج ارءات االرتباط بااللتزاـ قد
تمت وفقا لمواقع والتعميمات المالية ،وأف البضاعة (أو موضوع النفقة ) قد تـ إستالميا فعال

وأف لجاف االستالـ ومحاضرىا وكذلؾ مستندات الصرؼ مطابقة لمنظـ المالية المعموؿ بيا

....إلخ .

ىذا وتتميز الرقابة السابقة إذا ما نفذت بنجاح بمنع ارتكاب المخالفات المالية ،لذلؾ يطمؽ

عمييا البعض اسـ الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة ،كما أنو يترتب عمى تطيؽ نظاـ الرقابة قبؿ الصرؼ

لمتحقيؽ مف درجة المسؤولية التي تتحمميا الو ازرات والمصالح المختمفة .
1
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ومع ذلؾ ال يخمو أسموب الرقابة السابقة مف عيوب ،فغالبا ما يصعب وفقا ليذا النظاـ مراقبة
العممية المالية في مجموعيا خاصة بالنسبة لالرتباطات المالية الكبيرة و المشروعات اإلنشائية ،و إنما

تتـ مراجعتيا خاصة كأجزاء متفرقة كمما بدئ بتنفيذ جزء منيا.

ب .4 .1.الرقابة اإلدارية الالحقة :وىي الرقابة التي تبدأ بعد انتياء السنة المالية  ،وقفؿ الحسابات
واستخراج الحساب الختامي لمدولة والرقابة الالحقة ال تشمؿ جانب النفقات فقط كما ىو الحاؿ بالنسبة
لمرقابة السابقة ولكنيا تمتد لتشمؿ جانب اإليرادات العامة ،لمتأكد مف تطبيؽ السمطة التنفيذية لمقوانيف
وعدـ تقاعس األخيرة عف تحصيؿ الضرائب المفروضة  ،وأف كؿ ما حصؿ قد ورد بالفعؿ الى خزانة

الدولة وتتخذ الرقابة الالحقة أشكاؿ متعددة ،فقد تقتصر عف المراجعة الحسابية والمستندية لجميع العمميات
المالية لكشؼ المخالفات المالية التي أرتكبت  ،وقد تمتد لتشمؿ بحث مدى كفاءة الوحدة اإلدارية باستخداـ

األمواؿ العامة.

1

واذا كانت الرقابة السابقة تيدؼ إلى منع حدوث خطأ قبؿ عممية الصرؼ  ،فإف الرقابة الالحقة
تيدؼ إلى كشؼ ىذا الخطأ بعد عممية الصرؼ ،ومف ثـ إعادة األمور المالية والمعامالت المالية الى
جادة السالمة بعيدا عف أي مخالفة لألنظمة والقوانيف وقواعد الصرؼ المالية.

لذلؾ تتأمؿ الرقابة الالحقة في شكؿ إجراء حسابات مالية ،تتضمنيا تقارير شيرية أو ربع أو

نصؼ سنوية عف سير أعماؿ و ازرة المالية ،ومنيا كيفية تحصيميا وانفاقيا لمواردىا المالية ومف ثـ
مراجعتيا مف قبؿ المراقب المالي لمو ازرة قبؿ إرساليا إلى الو ازرة المالية.
وأسموب الرقابة الالحقة يتفادى ما في أسموب الرقابة السابقة مف عيوب ،حيث يسيؿ مراجعة

جميع أجزاء العممية الواحدة ودراستيا دراسة دقيقة ومستفيضة ،والكشؼ عف االختالسات والتالعب

واألخطاء الفنية والرقابة الالحقة يتيح ليا مف الوقت ما يكفي إلتماـ ىذه الدراسات دوف أف يترتب عمى

ذلؾ أي تعميؿ لسير العمؿ الحكومي.

ولقد عاب البعض عمى الرقابة الالحقة أنيا ال تمكف مف اكتشاؼ المخالفات المالية أو الغش
واالختالس إال بعد أف تكوف األمواؿ العامة قد أنفقت فعال.

1
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ب .2.الرقابة البرلمانية :ويقوـ بيا البرلماف عادة  ،حيث ال يكتفي أف تراقب اإلدارة نفسيا واألصؿ في
الرقابة البرلمانية أف تكوف شاممة وسابقة والحقة وأثناء قياـ السمطة التنفيذية بنفقاتيا وصرؼ أمواليا ،أي
أثناء تنفيذ موازنتيا.
ويقوـ بممارسة الرقابة البرلمانية لجنة الشؤوف المالية ،أي المجنة المالية لمبرلماف تتولى رقابة

ومتابعة بنود الموازنة ،وبالتالي تتمتع بصالحية تدقيؽ البيانات اإلحصائيات والحسابات المقدمة مف

الدوائر الحكومية المختمفة كما ليا الحؽ في طمب الوثائؽ والكشوؼ والمستندات المتعمقة بالصرؼ  ،ومف
ثـ تدقيؽ الحساب الختامي لتمؾ الدوائر  ،واالطالع عمى الكشوؼ المالية والدوريات والموازنات والق اررات

والمعامالت المتعمقة بالصرؼ لمػتأكد مف سالمتو  ،وتوافقو مع التعميمات المالية المتعمقة بو ومف أجؿ ذلؾ

تتكفؿ الجنة المالية في ال برلماف بإعداد تقرير النتائج التي تتوصؿ إلييا بعد مناقشتيا لمحساب الختامي

لمدوائر الحكومية بعد إنتياء السنة المالية إلى البرلماف  ،ليجري تقييما شامال ألعماؿ الو ازرات ودوائرىا

الحكومية المتعمقة بنفقاتيا وتصرفاتيا باألمواؿ الحكومية إلجراء مساءلة قانونية لموظفي تمؾ الو ازرات
والدوائر بما فييـ الوزراء  ،وكبار الموظفيف ويبرر كؿ ذلؾ أف التشريعات والدساتير تعطي السمطة

التشريعية الحؽ األكبر في الرقابة عمى السمطة التنفيذية وعمى األخص الرقابة المتعمقة بأعماليا المالية
والمتوجو بما يسمى الحساب الختامي لإليرادات والنفقات الحكومية مما يساعد البرلماف عمى التقييـ األمثؿ
لمموازنة العامة السابقة والتي قامت الحكومة بتنفيذىا مما يسيؿ عمييا إصالح أخطائيا وتصحيح

تجاوزاتيا وتجاوز مخالفاتيا لمموازنة العامة القادمة.

ب .3.الرقابة المستقمة :وتعتبر ىذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فعالية ،ويقصد بيا الرقابة عمى تنفيذ
الموازنة العامة لمدولة عف طريؽ ىيئة مستقمة عف كؿ مف اإلدارة والسمطة التشريعية تنحصر ميمتيا في

رقابة تنفيذ الموازنة ،والتأكد مف أف عمميات النفقات واإليرادات قد تمت عمى النحو الصادرة بو إجازة
السمطة التشريعية وطبقا لمقواعد المالية المقررة في الدولة .

1

وتسمو ىذه الرقابة نظيرتيا اإلدارية والبرلمانية في بعدىا عف المؤثرات  ،الضغوطات الخارجية
مما يكسب أجيزتيا وموظفييا طبع أكثر إستقاللية وأكثر نزاىة وعدال وحزما وحسما ،وانصافا عند قياميا
بأعماؿ الرقابة عمى أجيزة وموظفي الدولة أثناء تنفيذىـ لبنود الموازنة.

إف الرقابة الخارجية المستقمة أكثر جدية مف الرقابة اإلدارية ،ألف ىذه األخيرة تجعؿ مف نفسيا
خصما ،وحكما في أف واحد  ،وتجعؿ مف نفسيا سمطة إدارية منفذة ورقابية في ذات الوقت ،وكذلؾ فإف

1
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الرقابة المستقمة أكثر فعالية مف الرقابة البرلمانية ألف كثي ار مف أعضاء البرلماف ينتموف إلى الحكومة إلى
حزبيا الفائز في االنتخابات ،مما يقمؿ مف فعاليتيا ،ويساىـ في تعميؽ مؤشرات المحسوبية حيث تجعؿ
الحكومة مف نوابيا في البرلماف رقباء عمى أعماليا ،ومنيا المالية ومف ىنا فقد تفقد الرقابة البرلمانية

فعاليتيا ،وتعجز عف معرفة الوضع المالي الحقيقي ألجيزة الدولة وبالتالي تعجز عف إجراء الفحص
الدقيؽ والتقييـ السميـ لمحساب الختامي لبنود الموازنة العامة.
ومف ىنا تتأتى أىمية ىذا النوع المستقؿ مف الرقابة ،فيي رقابة سابقة والحقة ألعماؿ الحكومة

المالية  ،وتمزـ موظفييا عمى التقيد بالتعميمات والنصوص القانونية ،واألنظمة المالية تحت طائمة
المسؤولية األدبية ،واألخالقية والقانونية في آف واحد ،وبالتالي فإف ىذا النوع مف الرقابة يمزـ األجيزة

الحكومية احتراـ القوانيف ويضعيا ضمف دائرة المحاسبة ،والمسؤولية القضائية.

وىي رقابة إدارية ومالية ،مستمرة قبؿ الصرؼ وأثناءه وبعده وأثناء انتياء السنة المالية  ،وقبؿ
الجرد السنوي وقبؿ الحساب الختامي وبعده  ،ويمارسيا مراقب الحسابات العامة كما في بريطانيا وديواف

المحاسبة كما في األردف  ،والجياز المركزي لممحاسبات كما في مصر  ،ومجمس المحاسبة في الجزائر.

فبالنسبة لمرقابة االدارية :فإنو يتوالىا رؤساء اإلدارات  ،وعمى رأسيـ الوزراء يمارسونيا عمى مرؤوسييـ
يدققوف أعماليـ المالية ومستنداتيـ وأوراقيـ وتصرفاتيـ سواء بالمكاشفة الشخصية أو التقارير التي

يكمفونيـ بإرساليا إلييـ ،أو إنتقاؿ الرئيس إلى دائرة المرؤوس لممناقشتو .

وبالنسبة لمرقابة البرلمانية :فإنيا تتوالىا المجنة المالية في مجمس النواب ،والتي تتمتع بصالحية اإلطالع
عمى البيانات والوثائؽ والمستندات ،وغيرىا مما لو عالقة بتنفيذ الموازنة عمى أف ترسؿ ىذه المجنة
بتقاريرىا إلى مجمس النواب .
وفي األخير تجدر اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف وجود بعض العيوب لكؿ نوع مف أنواع الرقابة

إال أف كال منيما يعتبر ضروريا لما لو مف مزايا ،وباعتبار أف األنواع المختمفة لمرقابة تكمؿ بعضيا
البعض .
رابعا :أنواع الموازنات العامة :
تدرجت النظرة إلى الموازنة العامة مف اعتبارىا وسيمة بيد السمطة التشريعية لمراقبة السمطة
التنفيذية في تنظيـ وانفاؽ الماؿ العاـ ،إلى اعتباره أداة لرفع كفاءة اإلدارة الحكومية وقياس أعماليا ،ثـ
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تحوؿ إىتماـ الموازنة العامة إلى خدمة العممية التخطيطية ،بعدىا إنتقؿ إىتماميا إلى إيجاد طريقة تحميمية
لدعـ اتخاذ الق اررات ،التي مف خالليا يتـ تحديد األىداؼ انطالقا مف نقطة الصفر .
.1الموازنة التقميدية :تعتبر الموازنة التقميدية أقدـ صور الموازنة العامة مف حيث التطور التاريخي  ،وىي
األكثر شيوعا واستعماال في معظـ دوؿ العالـ ،وتمتاز بالسيولة والبساطة في إعدادىا وتنفيذىا والرقابة

عمييا ،وبالتالي يسيؿ فيميا مف جانب غير المتخصصيف.

أ.تعريف الموازنة التقميدية :يطمؽ عمى الموازنة التقميدية عدة تسميات منيا:

1

 موازنة البنود :بسبب اعتمادىا عمى بنود الموازنة  ،وما يرصد فييا مف إعتمادات وضرورة التقيدبالبنود عند اإلنفاؽ.

 موازنة الرقابة :باعتبارىا أداة لمرقابة عمى النفقات العامة في الو ازرات والمصالح الحكومية مفحيث أوجو الصرؼ ،وحدود اإلجازة ،واقتناء السمع والخدمات التي مف أجميا رصدت اإلعتمادات
في الموازنة العامة .

 الموازنة المتزايدة :سبب اعتمادىا عمى نفقات السنة السابقة عند تقدير نفقات السنة القادمة  ،معزيادة صغيرة في معدالتيا لتغطية نفقات الزيادات المتوقعة في الحاجات الحكومية .
وتعرؼ الموازنة التقميدية عمى أنيا":أداة لمرقابة عمى أمواؿ الدولة مف أجؿ توجيييا إلى أغراض

محددة ،ولذا تـ تقسيـ الموازنة الى فصوؿ رئيسية  ،وبنود حسب الغرض مف الصرؼ وكذلؾ تقسيـ كؿ
بند إلى فروع".

2

كما تعرؼ عمى أنيا ":تقدير مفصؿ ومعتمد لمصروفات الدولة وايراداتيا خالؿ سنة مالية مقبمة

مبني عمى إيرادات ومصروفات السنيف السابقة  ،ومعدؿ بالتغيرات المتوقعة ،والتي ليا تأثير عمى أرقاـ
الموازنة في العاـ القادـ ومجاز مف السمطة التشريعية " .

3

1

جماؿ لعمارة  ،أساسيات الموازنة العامة لمدولة  :المفاىيـ والقواعد والمراحؿ واالتجاىات الحديثة  ،دار الفجر لمنشر

2

آدـ ميدي أحمد  ،مفاىيـ المالية العامة  ،دار بدار غريب لمطباعة  ،القاىرة  ، 2001 ،ص . 99 ، 98

والتوزيع  ،مصر  ، 2004،ص . 176 ، 175

3

عبد السالـ أحمد عبد اهلل  ،أساسيات المحاسبة الحكومية والمحميات  ،مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح  ،القاىرة

 ، 2000ص . 49
141

د /رشام كهينة

المالية العامة

فالموازنة التقميدية إذف وثيقة تقدر فييا نفقات الدولة وايراداتيا عف فترة زمنية مقبمة عادة سنة
وتخضع إلجازة السمطة التشريعية.
ب.تبويب الموازنة التقميدية :في ظؿ الموازنة التقميدية يأتي التبويب بحسب أنواع النفقات في المقاـ األوؿ
بيف طرؽ تبويب البيانات المختمفة وىو ما يعرؼ "بالتبويب وفقا لمبنود" ،وىذا التبويب يمكف مف التعرؼ

عمى نفقات الدولة طبقا لطبيعتيا  ،ويحتاج ىذا التبويب إلى أف يكوف مسبوقا بالتبويب اإلداري  ،إذ ال

توجد أىمية كبرى في استخداـ التبويب النوعي مف دوف التبويب اإلداري  ،بينما يمكف اإلكتفاء بالتبويب

اإلداري دوف األخر  ،1وعميو فإف الموازنة التقميدية ترتكز عمى عرض البيانات في مستوييف ىما:

ب .1.التبويب اإلداري  :بموجبو تقسـ النفقات العامة حسب الو ازرات والمصالح الحكومية التي تقوـ
باإلنفاؽ ،والتبويب اإلداري ىو تقسيـ أساسي تستخدمو كؿ دوؿ العالـ في موازنتيا العامة بحيث توزع
االعتمادات عمى الوحدات التنظيمية داخؿ التقسيـ الوظيفي لمياـ الدولة ( و ازرات  ،مصالح  ،إدارات) ثـ

يتـ توزيع النفقات داخؿ ىذه الوحدات ، 2لكف يعاب عمى ىذا التبويب أنو ال يمكف مف معرفة تكمفة

الخدمة  ،خاصة في حالة تداخؿ وظائؼ الدولة بيف العديد مف الوحدات اإلدارية.

ب .2.التبويب النوعي :وىذا التبويب أيضا شائع االستعماؿ في جميع الدوؿ ،يسمى أيضا التبويب حسب
بنود الصرؼ أو اإليرادات  ،ويقوـ ىذا التبويب وفقا لطبيعة النفقة أي الغرض الذي يخصص مف أجمو
االعتماد  ،ويالحظ أف الجيات اإلدارية المختمفة تشتري عادة مستمزمات سمعية وخدماتية متشابية كدفع
األجور  ،وبيع النفط والغاز  ،ومصروفات الصيانة...الخ  ،وذلؾ رغـ إختالؼ البرامج التي تسعى كؿ

جية لتنفيذىا  ،مما يساعد عمى وضع تقسيـ نوعي موحد لكافة الجيات اإلدارية  ،وىذا يمزـ رؤساؤىا
بالصرؼ في حدود اإلعتمادات المخصصة وطبقا لمقوانيف والموائح المالية لمدولة.
ويكوف تسمسؿ توزيع إعتمادات الموازنة بالنسبة لمبنود تسمسال عموديا ىي  ( :فصؿ  ،بند  ،فقرة)

حيث تأخذ الفصوؿ أرقاـ تسمسمية لإلدارة العامة التي تخصصيا اإلعتمادات ،بينما تأخذ البنود أرقاـ
تسمسمية داخؿ البنود المتفرعة ،عمما أف التبويب في الموازنة يتـ عمى أساس إداري .

1
2

فوزي عطوي  ،المالية العامة  ،النظـ الضريبية وموازنة الدولة بمنشورات الحمبي الحقوقية ،لبناف  ، 2003 ،ص .383
جماؿ لعمارة  ،أساسيات الموازنة العامة لمدولة  :المفاىيـ والقواعد والمراحؿ واالتجاىات الحديثة  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص

.179

3

3

نفس المرجع  ،ص .180
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ج .تقييم الموازنة التقميدية  :عمى الرغـ مف إيجابيات نظاـ الموازنة التقميدية ،والتي ساعدت عمى
اعتماده في كثير مف الدوؿ ،واستمرار العمؿ بو حتى بعد ظيور االتجاىات الحديثة ألنظمة الموازنة غير
أف ذلؾ لـ يحؿ دوف توجيو عدة انتقادات .
ج .1.مزايا الموازنة التقميدية :مف بينيا نذكر :
 تتميز الموازنة التقميدية بالشمولية والمرونة والبساطة والوضوح ،مما يسيؿ إجراء الدراساتوالمقارنة بيف إيرادات ونفقات السنوات السابقة؛

 سيولة إعدادىا وتنفيذىا بتوفير المعمومات الالزمة لذلؾ؛ تزيد الموازنة التقميدية مف درجة اإلنفاؽ بيف المشتركيف في عممية إعدادىا ومناقشتيا واقرارىا؛ -سيولة فيميا مف قبؿ جميع األطراؼ المستخدمة ليا؛

 تساعد الموازنة التقميدية عمى تحديد مسؤوليات كؿ جياز إداري مف أجيزة الدولة بدءا مف أدنىالمستويات اإلدارية وصوال إلى أعالىا ( الو ازرة ).
ج .2.االنتقادات الموجية لمموازنة التقميدية :منيا:
 االىتماـ فقط بالنواحي المالية والقانونية ،وخاصة التحقؽ مف نزاىة العامميف ،وحسف استخداميـاألمواؿ العامة؛

 توفير معمومات وبيانات غير كافية لمساعدة اإلدارة الحكومية ومساندتيا في أداء وظائفيا خاصةوظيفة التخطيط واتخاذ الق اررات ؛

 قدرتيا المحدودة عمى تشخيص المشاكؿ ،وتقديـ الحموؿ كأساس لرسـ السياسات االقتصاديةواالجتماعية ؛

 عدـ قدرتيا عمى التكيؼ مع الظروؼ غير المستقرة والمقبمة التي يتميز بيا ىذا العصر. .2موازنة األداء والبرامج :تعد موازنة األداء والبرامج مف المحاوالت األولى إلصالح موازنة البنود ،وقد
ظيرت في الواليات المتحدة األمريكية عاـ  1912وىي تيتـ بالتركيز عمى العمؿ المنجز بدؿ االىتماـ

بالوسائؿ الالزمة لمقياـ بالعمؿ .
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أ.تعريف موازنة األداء والبرامج :ترتبط موازنة األداء والبرامج" :بتقسيـ األنشطة إلى برامج وتقسيـ البرامج
إلى مشاريع تقوـ بإدارتيا الوحدات الحكومية  ،كما أف ىذا التقسيـ يؤدي إلى معرفة تكمفة كؿ برنامج
ومشروع ومعرفة األىداؼ المرجوة مف ىذه البرامج".

1

كما يمكف تعريؼ موازنة األداء والبرامج بأنيا ":مجموعة األىداؼ المقررة عمى أجيزة الحكومة

ووحداتيا المختمفة لتحقيقيا خالؿ فترة زمنية مقبمة  ،بعد تفصيميا تبعا لمبرامج واألنشطة والجيود الالزمة

ليذا التحقيؽ  ،مع تحديد التكمفة المقدرة لتنفيذ كؿ برنامج أو نشاط وتحديد معايير اإلنجاز  ،وقياس
الكفاية ".

2

مما سبؽ فإف موازنة البرامج واألداء تعتمد عمى التركيز عمى اليدؼ مف اإلنفاؽ وليس عمى اإلنفاؽ

في حد ذاتو  ،حيث تقسـ الموازنة إلى مجموعة مف الوظائؼ  ،وتقسـ كؿ وظيفة إلى مجموعة مف البرامج
ويقسـ كؿ برنامج إلى مجموعة مف األنشطة.
ب .التفرقة بين البرامج واألداء :يرى البعض أف موازنة األداء والبرامج ىي موازنة واحدة  ،تشكؿ نظاما
واحدا متكامال يصعب النظر إليو كموازنتيف منفصمتيف عف بعضيما البعض  ،إذ أف موازنة األداء ترتكز
عمى قياس المخرجات  ،فيي تعتمد عمى قواعد لقياس األداء بيدؼ تحسيف العمؿ اإلداري ،وذلؾ عف

طريؽ الربط بيف التكمفة وقياس النتائج وفقا لمعيار األداء ،أما موازنة البرامج فيي تربط األىداؼ بالبرامج

وتوضح اآللية الالزـ إتباعيا لموصوؿ إلى األىداؼ وذلؾ مف خالؿ رسـ البرامج ووضع آليات تنفيذىا
أما موازنة البرامج واألداء معا فيي نظاـ مترابط يجمع بيف الموازنتيف حيث يقوـ بتبويب الموازنة إلى

وظائؼ وبرامج وأنشطة لتحقيؽ األىداؼ الي تتبناىا الحكومة ،وبالتالي يمكف النظر إلى موازنة البرامج

واألداء باعتبارىا األسموب الذي يوضح األىداؼ ومعدالت األداء والبيانات الكمية الالزمة لقياس أداء

األنشطة لكؿ برنامج.
ج -ىيكل تبويب موازنة األداء والبرامج :يرتكز التبويب في موازنة األداء والبرامج عمى التبويب اليرمي
المتدرج مف الوظائؼ إلى البرامج ثـ األنشطة ووحدات األداء ،ولذلؾ فإف ىذا التبويب يقوـ عمى تحديد
ثالثة عناصر ىي الوظائؼ والبرامج واألنشطة كما جاء في دليؿ األمـ المتحدة:

1
2
3

3

آدـ ميدي أحمد  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص . 99
عماد الديف الطرابشي  ،المحاسبة الحكومية  ،منشورات جامعة حمب  ،كمية االقتصاد  ،سوريا  ، 2004 ،ص . 72
األمـ المتحدة  ،دليؿ موازنة األداء والبرامج  ،ترجمة محمد سعيد أحمد  ،ومحمد حامد إبراىيـ عثماف  ،المنظمة العربية

لمتنمية اإلدارية  ،مصر  ،ص . 26
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الشكل رقم ( :)02التسمسل اليرمي في تبويب موازنة األداء والبرامج.

وظائف
برامج
أنشطة
المصدر :قاسـ إبراىيـ حسيني  ،المحاسبة الحكومية والميزانية العامة لمدولة  ،مؤسسة الوراؽ  ،األردف
 ، 1999ص .117
ج .1.التبويب حسب الوثائق  :يتعمؽ المستوى األوؿ مف التبويب بالوثائؽ األساسية لمحكومة ثـ تقسيـ
ىذه الوظائؼ إلى وظائؼ فرعية  ،وبالتالي فإف المعيار المعتمد في ىذا التبويب ىو نوع الوظيفة التي
ينفؽ الماؿ العاـ مف أجميا ،بغض النظر عف اإلدارة الحكومية التي تقوـ باإلنفاؽ أو طبيعة األشياء

المقتناة بيذه النفقات  ،مما يعطي صورة واضحة عف األىداؼ التي يخدميا اإلنفاؽ العاـ.

ىي:

1

وبصفة عامة يمكف حصر الخدمات العامة التي تقوـ بيا الدولة اليوـ في أربع مجموعات رئيسية

 الخدمات العامة :وىي كؿ الخدمات المتعمقة بسيادة الدولة والتي البد مف القياـ بيا ،كخدماتاإلدارة العامة والعدالة ،واألمف والدفاع وما كاف في حكـ ذلؾ .

 الخدمات الجماعية :ىي الخدمات الضرورية لممعيشة المشتركة ألفراد المجتمع ،كخدمات الصحةوالوقاية وتوصيؿ الكيرباء ومياه الشرب ،واقامة الجسور والسدود وغيرىا.

1

جماؿ لعمارة  ،أساسيات الموازنة العامة لمدولة  :المفاىيـ والقواعد والمراحؿ واالتجاىات الحديثة  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص

.198
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 الخدمات االجتماعية :ىي كؿ أوجو النشاط العاـ المتعمقة بتقديـ الخدمات األساسية ألفرادالمجتمع كالتعميـ والصحة ،وىي الخدمات التي تعتمد عمى اإلعانات والتبرعات مف المواطنيف أو
مف الدولة .

 الخدمات االقتصادية :ىي كؿ الخدمات التي تقوـ بيا الدولة  ،وتتعمؽ بقطاع األعماؿ ،حتىواف كانت خدمات جماعية أو اجتماعية  ،طالما أف تقديميا يتـ عمى أساس تجاري ،ومنيا
خدمات الدولة في مجاالت الزراعة واستخراج الثروة المعدنية  ،وتنمية الصناعات المختمفة المفيدة

لالقتصاد الوطني .
ج .2.التبويب حسب البرامج :يتعمؽ ىذا المستوى مف التبويب بالبرامج أو األعماؿ الرئيسية والتي يتـ
تبويبيا فيما بعد إلى برامج فرعية تفصيمية وفقا لممناطؽ الجغرافية  ،وطبيعة األعماؿ المطموبة وتقسـ

البرامج حسب طبيعتيا إلى ثالثة أنواع :

 برامج تجارية :تتعمؽ بتسيير عمؿ جاري كإدارة مشروعات أو جامعة أو مستشفى أو عمؿ صيانةلطريؽ قديـ...إلخ.

 برامج استثمارية :تختص بتنفيذ مشاريع استثمارية ضرورية لتحقيؽ النمو االقتصادي خالؿ مدةالبرامج .

 برامج تحويالت رأسمالية :وتتعمؽ بسداد القروض طويمة األجؿ ،والدفعات المقدمة المتعمقةباالستثمار والتي سترد بعد انتياء السنة المالية  ،وااللتزامات الواجبة األداء خالؿ السنة موضوع

التقدير .

ج .3.التبويب حسب األنشطة :فالنشاط ىو مجموعة مف األعماؿ التي ينقسـ وفقيا البرنامج وىو السبيؿ
المستخدـ في إدارة العمميات بغية الوصوؿ إلى أىداؼ البرنامج ،ويجب أف يعكس النشاط عمى قدر
اإلمكاف مسؤولية محددة لكؿ قسـ مف أقساـ اإلدارة  ،ويكوف أساسا لمحسابات التي تسجميا اإلدارة .
د -تقييم موازنة األداء والبرامج  :إف استخداـ أسموب موازنة األداء والبرامج يحقؽ عدة مزايا ،غير أنو
تعرض النتقادات كثيرة كغيره.
د .1.مزايا موازنة األداء والبرامج :تتمثؿ في:
 -إعطاء فكرة واضحة ووصؼ دقيؽ لكؿ نشاط مقترح ضمف الموازنة المقترحة؛

 تساعد عمى توزيع اإلمكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة بشكؿ أفضؿ مف الموازنة التقميديةباعتبارىا ترتكز عمى العمؿ المنجز؛

146

د /رشام كهينة

المالية العامة
 -تطوير معايير أكثر دقة نتيجة التجربة والممارسة؛

 تنظيـ الموازنة عمى أساس األنشطة ورصد إعتمادات مؤيدة بتقديرات التكاليؼ .د .2.االنتقادات الموجية لموازنة األداء والبرامج :منيا :
 ارتفاع تكمفة تطبيقيا لما تتطمبو مف جيود وأعباء كثيرة؛ صعوبة تطبيقيا  ،إذ يتطمب ذلؾ وجود أنظمة محاسبية معمقة  ،ومعمومات تفصيمية عفنشاطات الحكومة؛

 صعوبة تحديد وحدات األداء لمنشاط اإلداري ،حيث تفقد بعض ىذه األنشطة وجود مقاييس ماديةممموسة لقياس األداء ،أو مدى اإلنجاز وترجع ىذه الصعوبة إلى طبيعة تمؾ الخدمات كونيا
غير ممموسة وغير متكررة أو نمطية نظ ار لغياب سوؽ لمثؿ ىذه السمع والخدمات  ،حيث
يقتصر تقديميا عمى األجيزة الحكومية .
.3موازنة التخطيط والبرمجة :ظيرت الحاجة الستخداـ ىذه الطريقة عند تحوؿ االىتماـ األساسي لمموازنة
العامة مف فرض الرقابة المالية وخدمة اإلدارة إلى خدمة عممية التخطيط الطويؿ األجؿ ،ووفقا ليذه
الطريقة تعتبر الموازنة وسيمة تمويؿ وتنفيذ خطة التنمية لمدولة ،حيث يتـ عف طريقيا الربط بيف السياسات

المالية واالقتصادية لمحكومة وبيف خطة اقتصادية محددة تنفذ عف طريؽ مجموعة مف البرامج واألنشطة .
أ.تعريف موازنة التخطيط والبرمجة":ىي الموازنة التي تربط بيف السياسة المالية واالقتصادية لمحكومة
بالخطة االقتصادية لمدولة ،عف طريؽ مجموعة مف البرامج واألنشطة التي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ

المالية واالقتصادية لمحكومة".

1

كما تعرؼ بأنيا ":أداة لمتخطيط  ،ووسيمة إلتخاذ الق اررات التي تتعمؽ بالمفاضمة بيف البرامج البديمة

الالزمة لتحقيؽ أىداؼ معينة  ،أو لتعديؿ تمؾ األىداؼ وتيدؼ إلى محاولة تبرير ق اررات المخطط
وتنظر إلى البرامج واألنشطة الحكومية عمى أنيا مجرد وسائؿ تيدؼ إلى تحويؿ الموارد العامة  ،أو
عوامؿ اإلنتاج إلى منتجات نيائية  ،ىي األىداؼ المطموب تحقيقيا".

1

محمد خالد الميايني  ،منيجية الموازنة العامة لمدولة في الجميورية العربية السورية  ،و ازرة الثقافة  ،سوريا ، 1994 ،ص

. 18

2

2

عماد الديف طرابيشي  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .73 ، 72
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مف التعاريؼ السابقة نستنتج أف موازنة التخطيط والبرمجة تيدؼ إلى الربط بيف اإلعتمادات وبيف
األىداؼ المخططة  ،وترجمة ىذه األىداؼ إلى مراحؿ العمؿ وبرمجة المستمزمات المطموبة في كؿ

مرحمة مف ىذه المراحؿ ثـ ترجمة ىذه المستمزمات المطموبة إلى متطمبات مالية.
ب .خصائص موازنة التخطيط والبرمجة :مف بينيا نذكر:

 التخطيط :تيتـ بتحديد األىداؼ ،أي تبيف برامج ومشروعات الو ازرات والمصالح الحكومية لعددمف السنوات المقبمة والنفقات المتوقعة ليا ،حيث توضع خطة طويمة األجؿ لمدة عشر سنوات أو

أكثر ،تكوف ىذه الخطة موجزة وتتضمف الخطوط العريضة دوف التفصيالت ،ويتضمف كؿ برنامج
المشروعات واألعماؿ التي تستنفذ خالؿ مدة البرنامج ،ثـ يقسـ البرنامج إلى خطط سنوية

(موازنات )  ،وتتضمف الموازنة النفقات الالزمة لتنفيذ القسـ المحدد في البرنامج في تمؾ السنة.

 البرنامج  :عند تطبيؽ موازنة التخطيط والبرمجة تحدد البرامج الرئيسية لكؿ و ازرة أو مصمحة ثـتقسـ البرامج األساسية إلى برامج فرعية والبرامج الفرعية إلى نشاطات وترصد اإلعتمادات الالزمة
لتنفيذ البرامج األساسية والفرعية والنشاطات في وثيقة الموازنة عمى الصفحات المخصصة ليا.

 البدائل  :يعد تحديد البرامج البديمة مف القواعد اليامة التي ترتكز عمييا موازنة التخطيط والبرمجةمما يساعد في عممية اتخاذ الق اررات ،حيث تجري دراسة تحميمية لكؿ بديؿ ( برنامج بديؿ )
لمعرفة نقاط القوة والضعؼ فيو وتكمفة كؿ بديؿ والعائد منو.

 التحميل :تستوجب موازنة التخطيط والبرمجة إجراء دراسات تحميمية لمبرامج الرئيسية والفرعية قبؿاتخاذ الق اررات ،وىناؾ مقاييس وقواعد يمكف االستعانة بيا وىي:
 طريقة تحميل تكمفة الفاعمية :وىي طريقة لتقييـ البدائؿ المختمفة ،فيبيف لنا التحميؿ
البديؿ األفضؿ لموصوؿ إلى اليدؼ بأقؿ التكاليؼ أو البديؿ األفضؿ لتحقيؽ أكبر الفوائد

أو النتائج مف إنفاؽ مبمغ مف الماؿ .

 طريقة تحميل تكمفة العائد :وىي طريقة لتقييـ البدائؿ المختمفة ،إذ تبيف االرتباط بيف
تكمفة البرامج والعائد ،ومف ثـ محاولة الحصوؿ عمى اإلجابة عمى األسئمة التالية :
 ىؿ العائد مقيما بالنقود أكبر مف التكمفة ؟ -ىؿ العائد يساوي التكمفة ؟

 -ىؿ العائد أقؿ مف الكمفة ؟
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 التقييم  :يقصد بو تقييـ اإلنجازات الناتجة عف تنفيذ البرامج والمشروعات  ،مقارنة ما تـ إنجازهفعال بما كاف مخطط قبؿ التنفيذ  ،والتأكد مف كفاءة الجيات المشرفة عمى التنفيذ  ،ومف ثـ حسف

سير العمؿ حسب المواعيد المقررة والمحددة ،عالوة عمى ما يقدمو التقييـ مف توضيح لممشكالت

التي تواجو التنفيذ لمعمؿ عمى تصحيحيا .

ج .مراحل موازنة التخطيط والبرمجة :تمر عممية إعداد موازنة التخطيط والبرمجة عمى المراحؿ التالية :
ج .1.صياغة األىداف :وتتمثؿ في تحديد طبيعة األىداؼ العامة لمدولة االقتصادية واالجتماعية
ومحاولة صياغة ىذه األىداؼ كميا ،وىذا االحتكاـ إلى معايير قابمة لمقياس ويتطمب ذلؾ:
 تحديد اإلطار العاـ لسياسات الدولة؛ -تحديد األىداؼ الرئيسية والفرعية؛

 تحديد نوعية الخدمات والسمع التي تقدميا األجيزة اإلدارية ،وىذا يقتضي تحديد الحجـ األمثؿلموحدات اإلدارية وامكانياتيا ،ويرتبط ذلؾ بسياسة التسعير وبنمط التوزيع واالعتبارات االجتماعية

ج .2.تحديد البرامج وتقييميا  :مف أىـ المقومات الرئيسية لنظاـ التخطيط والبرمجة ،التعرؼ عمى
الوسائؿ الالزمة لتحقيؽ األىداؼ ،والتي تتمثؿ في مجموعة متكاممة أو متبادلة مف البرامج  ،ويقتضي ىذا
ترشيد عممية إتخاذ الق اررات فيما يتعمؽ بأفضؿ الطرؽ لتوزيع واستخداـ اإلمكانيات المتوفرة لدى الدولة

وكذا إعداد الجداوؿ الزمنية لتنفيذ البرامج  ،وذلؾ بتوزيع األنشطة التي يتكوف منيا البرنامج عمى فترات

زمنية .

ج .3.تحديد المسؤوليات  :يتطمب ىذا النظاـ تقسيـ الجياز اإلداري إلى وحدات إدارية ،وتحديد البرامج
أو األنشطة التي تدخؿ في نطاؽ مسؤولية كؿ وحدة إدارية ،وبالتالي الحد مف مشكمة التعارض بيف
متطمبات التنظيـ مف حيث الوحدات المسؤولة عف تنفيذ برنامج معيف .
ج .4.تحديد المعايير  :وفي ىذه المرحمة يتـ وضع معدالت ومؤشرات األداء ،حيث تستخدـ ىذه
المعدالت والمؤشرات كأساس لتقييـ أداء الوحدات اإلدارية أو مراكز المسؤولية .
د .تقييم موازنة التخطيط والبرمجة  :عمى الرغـ مف المزايا والفوائد العديدة التي رافقت ظيور ىذا النظاـ
إال أنو سرعاف ما واجيتو مشاكؿ كثيرة  ،مما دفع إدارة الموازنة بالواليات المتحدة األمريكية اإلعالف رسميا
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عف إغالؽ البرنامج المخصص ليذا الغرض وتخمييا عف تطبيؽ موازنة التخطيط والبرمجة بعد ستة
سنوات فقط مف بدايتو  ،وتعود أسباب ذلؾ إلى :

1

 -عدـ وجود إرتباط وثيؽ بيف السياسة المالية والواقع الفعمي؛

 عدـ توفر قاعدة مثبتة مف البيانات السميمة التي يتـ االعتماد عمييا في تحقيؽ العمميات الرياضيةالتي يتطمبيا ىذا النظاـ باستمرار؛

 عدـ إمكانية التوفيؽ بيف ىذا النظاـ والعمميات المتبعة ماليا في إعداد الموازنة ،وكاف ىذا واضحامف البداية؛

 ظيور العديد مف االحتماالت التي رجحت تحوؿ ىذا النظاـ إلى مجرد التزاـ سياسي أكثر مفكونو رصيدا سياسيا مضافا إلى رصيد الحكومة .

.4الموازنة ذات األساس الصفري  :تعتبر موازنة األساس الصفري المرحمة الرابعة إلصالح نظـ الموازنة
العامة  ،ظيرت نتيجة المشاكؿ التي واجيت موازنة التخطيط والبرمجة .
أ.تعريف موازنة األساس الصفري  :حسب مؤتمر األمـ المتحدة المنعقد بالدانمارؾ عاـ ": 1967الموازنة
ذات األساس الصفري ىي نظاـ يفترض عدـ وجود أية خدمة أو نفقة في البداية  ،واألخذ في االعتبار
أكثر الطرؽ فعالية لمحصوؿ عمى مجموعة مف المخرجات بأدنى تكمفة ممكنة ،ووضع اإلطار الذي يمكف
بموجبو تقييـ فعالية مستويات النفقات الجارية المتعددة وفقا ليذه االعتبارات".

2

وحسب مكتب اإلدارة والموازنة األمريكي ،الموازنة ذات األساس الصفري ىي كؿ عمؿ إداري منظـ

يتضمف األخذ باالعتبار جميع البرامج والنشاطات التي تواجو متطمبات تحضير الموازنة وتخطيط البرامج.
يتضح مما سبؽ أف موازنة األساس الصفري تفترض عدـ وجود قيود واعتمادات سابقة وبالتالي اعتبار
جميع األنشطة والبرامج ،أنيا جديدة غير مرتبطة باعتمادات سابقة  ،وىي تؤدي إما إلى تطوير وتحسيف

األنشطة والبرامج  ،أو تخفيضيا أو إلغائيا إذا ثبت عدـ جدواىا  ،وبغض النظر عف المراحؿ التي وصؿ

إلييا البرنامج .

ب.مراحل إعداد موازنة األساس الصفري :يتـ إعداد موازنة األساس الصفري وفؽ أربع خطوات رئيسية
ىي :
1

كارؿ تايمور  ،فشؿ العمؿ بنظاـ موازنة التخطيط والبرامج في تطوير نظاـ التخطيط والبرمجة خالؿ الفترة 1973-1961

ترجمة أنور عبد الخالؽ  ،المنظمة العربية لمعموـ اإلدارية  ،القاىرة  ،ص . 61 ، 60

2

محمد شاكر عصفور  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص .236
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ب .1.تحديد وتكوين وحدات القرار  :حيث أف الوحدات الق اررية ىي برامج أو مراكز المسؤولية عف تكمفة
أو قسـ أو نشاط معيف  ،أو بند مف بنود الموازنة وتختمؼ وحدات القرار مف نشاط ألخر ،ويتطمب ذلؾ
المعمومات التالية:

1

 -وصؼ وحدات القرار وأىدافيا؛

 المنافع المتوقعة مف تخصيص الموارد لتنفيذ النشاط والنتائج المترتبة عمى عدـ التخصيص؛ تحديد التكاليؼ التقديرية لموحدات الق اررية ؛ -معدالت تقويـ اإلنجازات؛

 البدائؿ المتاحة ألداء نفس النشاط .ب .2.تحديد وتحميل المجموعات القرارية :يجب أف تحدد مجموعة مف القرار في أدنى مستوى تنظيمي
أو مراكز تكمفة  ،حيث تكوف أقدر مف غيرىا عمى وضع وصؼ كامؿ لألنشطة  ،وىذا يؤدي بدوره إلى
زيادة مشا ركة العامميف في وضع الخطة مما يسيؿ عممية الربط بيف التكمفة والعائد  ،أو الفعالية لكؿ
برنامج أو نشاط .

وتنقسـ المجموعات الق اررية إلى ثالث مستويات  :أوليا المستوى األدنى ألداء الوظيفة وثانييا
المستوى الحالي ألداء الوظيفة  ،وثالثيا األداء المتطور ألدائيا أو األمواؿ الالزمة لتحسيف الخدمات

المقدمة.

ب .3.تقويم وترتيب مجموعة الق اررات ترتيبا تفاضميا :تتطمب عممية التقويـ وترتيب وتنسيؽ مجموعة
الق اررات حسب األىمية النسبية في سمـ أولويات المجتمع الختيار مجموعات القرار المناسبة  ،وتقوـ

عممية الترتيب ىذه عمى أساس النتائج المنتظر أف تحققيا كؿ مجموعة ق اررية  ،مف خالؿ تحميؿ وفورات
التكمفة وصافي العوائد بالشكؿ الذي يسمح بالتخصيص األمثؿ لمموارد المحدودة.
ووفقا لذلؾ يكوف أماـ اإلدارة العميا البدائؿ التالية :

2

 إلغاء النشاط أو البرنامج  ،ومف ثـ إلغاء االعتمادات في حالة عدـ الموافقة عمى مجموعة القرارالمخصصة لو ويكوف ذلؾ إذا تبيف إنخفاض العائد وعدـ جدواه .

1

عبد الباسط أحمد رضواف  ،اتجاىات معاصرة في الموازنة العامة  ،في مجمة االقتصاد واإلدارة  ،المجمد  ، 14العدد ، 1

 ،2000ص . 135

2

نفس المرجع  ،ص . 136
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 اإلبقاء عمى مستوى النشاط أو الخدمات  ،وتخصيص إعتمادات لو في السنة القادمة مساويةإلعتمادات السنة الحالية ليبقى عمى نفس المستوى مف ناحية التكاليؼ والنتائج ؛

-

تخفيض اإلعتمادات إلى أدنى مستوى يتناسب مع العائد  ،وىذا في حالة الموافقة عمى مجموعة

الق اررات التي تشمؿ المستوى األدنى ؛

 -زيادة االعتمادات عمى المستوى الحالي  ،في حالة الموافقة عمى مجموعة القرار التي تمثؿ

مستوى أعمى مف المستوى الحالي  ،ويتضمف زيادة أو تحسيف في الناتج  ،وزيادة في حجـ

اإلنفاؽ ؛
ب .4.إعداد الموازنات  :بعد أف يتـ تحديد وحدات القرار  ،وتحميؿ كؿ منيا إلى مجموعات مف الق اررات
حسب األولويات  ،يتـ تحديد المخصصات المالية لألنشطة المقبولة  ،ويتـ إعداد الموازنة النيائية بأخذ

الرزـ التي يوافؽ عمى تمويميا ومف ثـ تطبيقيا في وحدات الموازنة المناسبة  ،واضافة التكاليؼ المحددة

لكؿ رزمة مف أجؿ تحديد كؿ وحدة تنظيمية عمى حدى .

ج .تقييم موازنة األساس الصفري  :يحقؽ استخداـ موازنة األساس الصفري فوائد كثيرة غير أف تطبيقو
يتطمب تكمفة أعمى مف الموازنة التقميدية  ،بسبب حاجاتو إلى بيانات ومعمومات كثيرة تستمزـ جيدا أكبر

ووقتا أطوؿ .

ج .1.مزايا إستخدام موازنة األساس الصفري :تتمثؿ أىـ مزايا استخداـ موازنة األساس الصفري في
النقاط التالية :
 -تقوـ موازنة األساس الصفري بحصر النفقات وتبوبيا بصورة يمكف التحكـ فييا وربطيا مع اإلدارة

العميا – مركز القرارات -وبالتالي ىناؾ إمكانية أكبر عمى إنجاز المياـ واألنشطة بفعالية وكفاءة

أكبر ؛

 تستطيع الموازنة الصفرية مساعدة المدراء في تشخيص المشاكؿ التي تواجييـ وتحديد المجاالتالتي تمكف تحسيف عمميات التشغيؿ فييا الربحية ؛

 -تسمح الموازنة الصفرية بمشاركة أكبر عدد ممكف مف المسؤوليف في إتخاذ الق اررات ؛

 قد تؤدي الموازنة الصفرية إلى تخفيض معدالت الضرائب عمى المدى البعيد عف طريؽ ما توفرهمف موارد نتيجة ترشيد اإلنفاؽ ،وما يترتب عميو مف خفض متوسط تكمفة وحدة الخدمة الحكومية

1

1

جماؿ لعمارة  ،أساسيات الموازنة العامة لمدولة  :المفاىيـ والقواعد والمراحؿ واالتجاىات الحديثة  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص
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 تساعد الموازنة الصفرية عمى تنمية ميارات العامميف في وحدات الجياز اإلداري مف خالؿمشاركتيـ في عممية التخطيط وتقويـ التنفيذ.

ج .2.مشاكل وصعوبات تطبيق نظام موازنة األساس الصفري :إف تطبيؽ ىذا النظاـ يواجو بعض
المشاكؿ والصعوبات نذكر منيا:
 إف إستخداـ نظاـ األساس الصفري لمموازنة يتطمب مضاعفة الجيود المبذولة مف المسؤوليف عمىإعداد الموازنة ؛

 قمة الخبرة لدى العامميف في التعامؿ مع أجيزة الموازنة  ،يتطمب المزيد مف الجيود لتدريبالعامميف عمى أجيزة الموازنة وذلؾ بغية إستخداـ ىذا األسموب الجديد ؛

 معارضة العامميف في إعداد وتنفيذ موازنة األساس الصفري لشعورىـ بأف برامجيـ تخضع لمتقويـوذلؾ لمعرفة مقدار الكفاءة التي يتمتع بيا ىؤالء العماؿ ؛

 صعوبة تحديد العالقة بيف العائد والتكمفة في الكثير مف البرامج المختمفة ،نتيجة نقص المعاييرالضرورية لعممية تقييـ مخرجات البرامج؛

 عدـ االىتماـ بما إذا كاف المشروع سينتيي أـ ال في النياية المطاؼ ،فيي تقوـ بفتح اعتمادا لولكف تترؾ أمر المتابعة لمجيات اإلدارية المختمفة ،وبالتالي فيي لـ تقـ بوضع الضوابط الخاصة

بتشطيب أو إنياء المشروعات.
خامسا :الموازنة العامة والتوازن الكمي
تعتمد الموازنة العامة في أي دولة مف دوؿ العالـ عمى االقتصاد الوطني بشكؿ أساسي  ،وىي
تتأثر بو وتؤثر فيو  ،ومف المالحظ أف حجـ الموازنة العامة قد كبر كثي ار في معظـ دوؿ العالـ السيما

في النصؼ الثاني مف القرف العشريف الميالدي  ،وكاف ذلؾ نتيجة لمتغيرات التي حدثت عمى وظائؼ
الدولة  ،مما أدى إلى زيادة في حجـ النفقات واإليرادات وكبر في حجـ الموازنة العامة .
وترتب عمى كبر حجـ الموازنة العامة زيادة أىميتيا وشدة تأثرىا بأوضاع البالد االقتصادية وعظـ

تأثيرىا عمى المجاليف االقتصادي واالجتماعي في البالد  ،وأصبحت الموازنة العامة تعتبر أداة تستخدميا
الدولة لتحقيؽ أىداؼ السياسة االقتصادية واالجتماعية التي تتبناىا ،كما أنيا أصبحت تعتبر وسيمة ىامة

لتحقيؽ االستمرار المالي االقتصادي واالجتماعي ،وتحقيؽ معدالت نمو اقتصادية مرتفعة في البالد .
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 .1الموازنة العامة والتوازن المالي  :بقصد بالتوازف المالي لمموازنة العامة في الفكر المالي التقميدي أف
تتساوى النفقات العامة العادية فييا مع اإليرادات العامة العادية سنويا  ،فال يكوف في الموازنة العامة
عجز أو فائض وعمى الموازنة أف تحافظ عمى ىذا التوازف في حالتي اإلزدىار والكساد اإلقتصادي .
واستنادا إلى مبدأ التوازف المالي فإنو يتوجب عمى معدي الموازنة العامة – كي ال يختؿ التوازف-

أف يتبعوا في حالة اإلزدىار االقتصادي ( حيث تزيد اإليرادات العامة أحد أمريف :

1

 -إما زيادة النفقات العامة بنسبة زيادة اإليرادات العامة (المتوقعة) ؛

 أو إلغاء أو تخفيض بعض الضرائب بنفس نسبة زيادة اإليرادات العامة (المتوقعة).ومف الواضح أف تنفيذ أحد ىذيف األمريف قد يضر االقتصاد الوطني عمى المدى البعيد  ،وال

يساعد في العودة إلى التوازف االقتصادي  ،ألف زيادة كمية النفقات العامة في الموازنة تساعد عمى زيادة

حالة اإلزدىار  ،فترتفع تبعا لذلؾ ويحدث التضخـ  ،كما أف إلغاء أو تخفيض بعض الضرائب قد يؤدي

إلى عودة قسـ مف اإليرادات العامة ( الذي كاف سيقتطع بموجب الضرائب ) إلى حقؿ القطاع الخاص
في الوقت الذي ال يكوف ىذا القطاع بحاجة إليو مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار وحدوث التضخـ .

أما في حالة الكساد االقتصادي ( حيث تنخفض اإليرادات العامة ) فإنو يتوجب عمى المسؤوليف
عف إعداد الموازنة العامة إنطالقا مف مبدأ التوازف المالي لمموازنة  ،أف يتبعوا مف أجؿ المحافظة عمى

التوازف المالي أحد أمريف :

2

 إما تخفيض النفقات؛ -أو زيادة الضرائب.

ومف المعموـ أف تنفيذ أحد ىذيف األمريف قد يضر باالقتصاد الوطني عمى المدى البعيد ويتنافى

مع المصمحة العامة لمبالد  ،ألف تخفيض النفقات في مرحمة الكساد االقتصادي يؤدي إلى ارتفاع نسبة

البطالة والى تفاقـ األزمة االقتصادية واشتداد حدتيا  ،في الوقت الذي يتطمب الوضع االقتصادي زيادة
في حجـ النفقات العامة ،وتنفيذ العديد مف المشاريع الكبيرة لتأميف العمؿ لممواطنيف وتوفير قوة شرائية

جديدة ليـ .

1
2

محمد شاكر عصفور  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص . 355
محمد شاكر عصفور  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص . 356 ، 355
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كما أف زيادة الضرائب في حالة الكساد االقتصادي تساعد عمى حدة األزمة  ،ألف الضرائب
تقتطع قسما مف دخوؿ المكمفيف وتحوليا إلى الدولة  ،وبذلؾ تحرـ ىؤالء المكمفيف مف إستخداـ بعض

إمكانياتيـ المالية التي بحاجة ماسة إلييا الستخداميا إما بإنفاقيا لشراء سمع وخدمات أو باستثمارىا

مما سبؽ يتضح أف إتباع سياسة التوازف المالي لمموازنة العامة حسب مفيوـ الفكر المالي
التقميدي تضر أحيانا باالقتصاد الوطني عمى المدى البعيد  ،ولذا سمح الفكر المالي الحديث بالخروج
عمى مبدأ توازف الموازنة السنوي إذا كاف اليدؼ ىو معالجة مشكالت االقتصاد الوطني  ،وحؿ األزمات
الطارئة عميو  ،وأصبح االىتماـ بالتوازف الكمي العاـ والذي يعتبر التوازف المالي أحد ركائزه األساسية .

.2الموازنة العامة والتوازن االقتصادي  :لـ يعد ينظر إلى الموازنة العامة بأنيا موازنة مالية بحتة تعني
بتوازف النفقات واإليرادات  ،وأنيا محايدة ال تأثير ليا عمى األوضاع االقتصادية  ،بؿ أصبح ينظر إلييا
عمى أنيا جزء ىاـ مف االقتصاد الوطني ( تصؿ نسبتيا إلى  %40مف الدخؿ الوطني أو أكثر في بعض

الدوؿ ) ، 1وأنيا تتأثر بو وتِؤثر فيو  ،وأصبح االتجاه الحديث ىو استخداـ الموازنة العامة كوسيمة لخدمة
االقتصاد الوطني  ،ولعالج مشكالتو ( حاالت الكساد والبطالة والتضخـ ) ولممساعدة في تحقيؽ التنمية

االقتصادية واالجتماعية في البالد.

وقد أخذ عمماء المالية العامة ( الحديثوف ) يؤكدوف أف القضايا المالية جزء مف القضايا االقتصادية

واالجتماعية ،واف التوازف المالي ال يمكف فصمو عف التوازف االقتصادي واالجتماعي ،لذا أصبحوا
ييتموف بالتوازف العاـ في الحياة االقتصادية واالجتماعية  ،وبالتوازف المالي في إطار التوازف االقتصادي

و أروا أف ذلؾ يتحقؽ عف طريقيف ىما :
 نظرية العجز المتراكـ ؛ -الموازنات الدورية.

أ .نظرية العجز المتراكم :تعتمد فكرة ىذه النظرية عمى السماح بوجود عجز في الموازنة العامة في فترات
الكساد االقتصادي  ،وعند إرتفاع نسبة البطالة وذلؾ لمعالجة مشكالت اإلقتصاد الوطني وانعاشو .

1

محمد سعيد فرىود  ،عمـ المالية العامة  ،معيد اإلدارة العامة  ،الرياض  ،بدوف سنة النشر  ،ص . 146
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تفترض ىذه النظرية وجوب تخفيض الضرائب وزيادة النفقات العامة والمجوء إلى القروض (لتمويؿ
العجز الحاصؿ في الموازنة نتيجة لزيادة النفقات العامة وتخفيض الضرائب ) وذلؾ لمعالجة الكساد

االقتصادي الذي يتـ كالتالي:

1

 تخفيض الضرائب يؤدي إلى زيادة اإلستيالؾ لدى األفراد ( نتيجة إلبقاء األمواؿ في أيدييـ )والى زيادة الطمب عمى السمع  ،مما يؤدي إلى تشجيع المؤسسات والشركات اإلنتاجية  ،ودفعا إلى

زيادة اإلنتاج ؛

 زيادة النفقات العامة يؤدي إلى مايمي: يؤدي إلى زيادة اإلعانات والتعويضات لمفقراء مما يدفعيـ إلى زيادة الطمب عمى السمع
لدى أصحاب الدخوؿ الصغيرة،

 زيادة النفقات المتصمة في تنفيذ المشروعات العامة ذات النفع العاـ كالطرؽ والمباني
الحكومية التي تنفذىا الدولة بيدؼ زيادة فرص العمؿ وتشغيؿ األيدي العاممة العاطمة

عف العمؿ يؤدي إلى توفير قوة شرائية لدى العامميف تزيد مف الطمب عمى السمع مما
يشجع المؤسسات عمى زيادة اإلنتاج  ،ويؤدي بالتالي إلى إيجاد فرص عمؿ جديدة

أخرى لمعاطميف عف العمؿ والتخمص مف البطالة بصورة تدريجية .
وىكذا يستخدـ عجز الموازنة العامة لمعالجة حالتي الكساد والبطالة ولتحقيؽ االزدىار والتوازف

االقتصادي  ،وتجدر اإلشارة بأنو ال خوؼ مف تراكـ العجز في الموازنة سنة بعد أخرى  ،إذ عندما ينتعش
االقتصاد ويعود إلى حالة اإلزدىار  ،فإف اإليرادات العامة تزيد عف النفقات العامة وتتمكف الدولة مف
تغطية العجز المتراكـ في موازنات السنوات السابقة .

مما سبؽ نالحظ أنو ينتج عف التوازف االقتصادي عند حصوؿ توازف مالي في الموازنة واف
التوازف االقتصادي قد يتحقؽ عف طريؽ العجز في الموازنة العامة  ،واف العجز قد يستخدـ كوسيمة

لإلنماء االقتصادي وحؿ األزمات االقتصادية الطارئة .

ب .الموازنة الدورية  :ال تشترط ىذه الموازنة وجوب التوازف المالي السنوي ( اإليرادات والنفقات ) في
الموازنة العامة لمدولة  ،وانم ا ترى أف يتـ ذلؾ خالؿ عدة سنوات ( سنوات الدورة االقتصادية التي تتراوح
بيف  7و 11سنة )  ،وتستيدؼ تحقيؽ التوازف االقتصادي خالؿ سنوات الدورة االقتصادية ،إذ تتعاوف
الموازنات التي بيا فائض في سنوات اإلزدىار مع الموازنات التي بيا عجز في سنوات الكساد  ،بحيث
1

محمد شاكر عصفور  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص . 358
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يؤدي ىذا التعاوف إلى حصوؿ توازف إقتصادي ومالي في نياية الدورة االقتصادية ( ويتـ ذلؾ عف طريؽ

المقاصة بيف الوفر والعجز في الموازنة الدورية ) ، 1بدال مف حصولو سنويا .

.3الموازنة العامة والتوازن االجتماعي  :تؤثر الموازنة العامة في المجاؿ االجتماعي  ،فيي تساىـ في
تقميؿ الفوارؽ بيف الطبقات االجتماعية وفي التقريب بينيما كما تساعد في تحقيؽ التوازف االجتماعي في

البالد .

وبخصوص تأثير الموازنة العامة في تحقيؽ التوازف االجتماعي والطرؽ التي يمكف أف تسير عمييا
ألجؿ تحقيؽ ذلؾ  ،فيناؾ عدد مف النظريات تعالج ىذا الموضوع مف أىميا نظريتاف ىما:
 نظرية تعادؿ الدخوؿ؛ -نظرية تكافؤ الفرص.

أ.نظرية تعادل الدخول  :تتمخص نظرية تعادؿ الدخوؿ في وجوب تحقيؽ المساواة المطمقة في الدخوؿ
بيف المواطنيف ويمكف أف تتحقؽ بواسطة معرفة المعدؿ الوسطي لدخؿ الفرد  ،ثـ بقياـ الدولة بفرض

ضرائب عمى المكمفيف الذيف يتمتعوف بدخوؿ كبيرة المتصاص أجزاء الدخوؿ التي تزيد عف المعدؿ
الوسطي ،ثـ بتحويؿ ىذه المبالغ إلى المواطنيف الذيف تنقص دخوليـ عف المعدؿ الوسطي  ،وبذلؾ
يتساوى دخؿ كؿ واحد منيـ عمى أساس المعدؿ الوسطي  ،وتتحقؽ المساواة المطمقة بينيـ .

2

إال أف ىذا األمر يعتبر مف األمور الصعبة مف الناحية التطبيقية  ،لذا اخذ بعض المفكريف ينادوف
بتبني الدولة لنظاـ مالي ييدؼ إلى النيوض بالطبقات الفقيرة عمى حساب الطبقات الغنية ،ويكوف ذلؾ

باالستعانة بالموازنة العامة ،عف طريؽ الضرائب التصاعدية عمى الدخوؿ وال سيما دخوؿ الطبقات
الغنية باقتطاع أقساـ مف دخوليـ  ،ثـ إنفاؽ حصيمتيا عمى الطبقات الفقيرة عف طريؽ توفير التعميـ
المجاني والخدمات الصحية ليا  ،وبيذا يمكف النيوض بالطبقات الفقيرة وتحسيف مستواىا .

فبواسطة الموازنة العامة يمكف اإلسياـ في تقميؿ الفوارؽ بيف الطبقات والمساعدة في تحقيؽ قدر مف

التوازف االجتماعي .

ب.نظرية تكافؤ الفرص  :تركز نظرية تكافؤ الفرص عمى وجوب تييئة اإلمكانيات المادية والمعنوية
لجميع المواطنيف بالتساوي ،بحيث تكوف الدولة المنزلة االجتماعية لكؿ فرد مستمدة مف كفاءتو
1
2

حسف عواضو  ،المالية العامة  ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر  ،بيروت  ،1983 ،ص . 326
خطار شمبي  ،العموـ المالية  ،بيروت  ، 1965 ،ص .222
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الشخصية الطبيعية وليس مف عناصر خارجية ال دخؿ لمكفاءة الشخصية بيا ( كالثروة والممكية الفردية
والمحيط االجتماعي والتربية ).
وقد وجد العمماء أف الممكية الفردية ( التفاوت فييا ) ىي السبب الرئيسي  ،لعدـ تعادؿ الدخوؿ

ولمتفاوت االجتماعي بإعتبار أف الثروة تضفي عمى صاحبيا إمكانيات كثيرة تؤىمو إلنتاج أفضؿ
وبالتالي لتضخـ جديد في الثروة ولزيادة في الدخؿ  ،كما أنيا تنتقؿ عف طريؽ اإلرث مف شخص ألخر.

ولعالج ىذا الوضع يرى عمماء المالية العامة ضرورة فرض ضرائب عالية عمى اإلرث ( التركات )

وعمى رؤوس األمواؿ (الممتمكات الخاصة )  ،ثـ إستخداـ حصيمة ذلؾ بواسطة الموازنة العامة لتعميـ

التعميـ المجاني والخدمات الصحية االجتماعية وتوفير فرص العمؿ لمعامميف  ،فيذا مف شأنو أف يسيـ
في التخفيؼ مف حدة التفاوت االجتماعي بيف المواطنيف .

1

وخالصة القوؿ  :فإف الموازنة العامة ال تستطيع أف تحقؽ التوازف االجتماعي في حقمي تعادؿ

الدخوؿ  ،وتكافؤ الفرص بشكؿ مطمؽ لكنيا تسيـ في التخفيؼ مف حدة التفاوت االجتماعي بيف
المواطنيف وفي التقميؿ مف الفوارؽ بيف الطبقات.

1

محمد شاكر عصفور  ،مرجع سبؽ ذكره  ،ص . 361
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الخاتمة العامة:

تحتؿ المالية العامة أىمية كبيرة مف خالؿ ما تتضمنو مف نفقات عامة وايرادات عامة  ،عف

طريؽ الميزانية العامة في إطار سياستيا المالية  ،وبالذات نتيجة إتساع وتزايد دور المالية العامة لمدولة
ونشاطيا المالي إرتباطا بإتساع وتزايد دور الدولة المعاصرة وبدرجة كبيرة في كافة الدوؿ  ،ونظ ار ألف دور

الدولة ىو ال محدد الياـ واألساسي لدور المالية العامة وأىميتيا  ،وباعتبار أف دور المالية العامة ىو دالة
لدور الدولة  ،أي أف دور المالية العامة يعتمد عمى دور الدولة ومشتؽ منو  ،إال أف إتساع وزيادة دور

الدولة  ،ومف ثـ إتساع وتزايد دور المالية العامة وأىميتيا يتبايف في مداه بيف دولة وأخرى  ،ومف وقت

ألخر حسب طبيعة النظاـ االقتصادي واالجتماعي السائد في الدولة المعنية ودرجة تطورىا  ،والظروؼ
واألوضاع التي تعيشيا  ،ومواردىا وامكانياتيا  ،والحالة التي ىي عمييا  ،واحتياجاتيا .
وبيذا باتت الموازنة العامة تطبيقا لفمسفة السمطة في إدارة البالد  ،وألف تمؾ الفمسفة تتغير في كؿ

بدءا مف تحديد مفيوـ ليا
مرحمة مف مراحؿ الفكر اإلنساني إنعكس ذلؾ التغيير عمى الموازنة العامة ً
وانتياءا بكيفية تطبيقيا عمى صعيد الواقع  ،فكاف أقرب المفاىيـ التشريعية لمموازنة العامة مف الموضوعية
أحدثيا صدو ار لوعي مشرعييا بالتطورات المتسارعة في واجبات الدولة ووظائفيا ،كما أف إختالؼ الفقو

في وضع مفيوـ ليا كاف مرده إلى نشأة الموازنة العامة في أروقة البرلماف  ،مما جعؿ بعض الباحثيف
يعتمد المعيار الشكمي في تعريفيا فيما كاف ىناؾ إتجاه معاكس أخذ المعيار الموضوعي  ،غير أنو ال
غنى لمفيوـ الموازنة عف إعتماد المعياريف معا وال أدؿ عمى القوؿ مف اإلبقاء لمسمطة التشريعية عمى

حقيا في تعديؿ ما تضعو الحكومة مف مقترحات لتقر أو ترفض ما قدـ إلييا  ،فانصراؼ الحكومة لوضع

تقديرات جدولي الموازنة عمى أساس مف الواقع وسعيا منيا لتحقيؽ أىداؼ معينة أو المرحمة التي تمر بيا

الدولة .

وفي األخير يمكف القوؿ بأف المالية العامة مترجمة في الموازنة العامة ىي وسيمة في يد الحكومة
تحت رقابة السمطة التشريعية لتحقيؽ أىداؼ إقتصادية واجتماعية في إطار خدمة أفراد المجتمع وتحقيؽ
التوازف االقتصادي الكمي تحت شعار تحقيؽ العدؿ والمساواة االجتماعية .
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