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شكر وعرفان
امحلد هلل ػىل سائر هؼمو وػىل فضهل امؼظمي أن وفلين وكدّ رين ػىل امتام
امسالم ػىل أرشف اخلوق س يدان محمد وػىل أهل
ىذا امؼمل ،و ّ
امطالة و ّ
وحصبو الطيار ما ثؼاكب انويل واههنار.
يرشفين أن أثلدم خبامص امؼرفان وامتلدير اىل الس تاذ املرشف ادلكتور
"حاج موىس سييةل" ،واىل أساثذة لكية امؼووم الاكتطادية وامؼووم امتجارية
وػووم امتس يري اذلين أرشفوا ػىل ثأطريان خالل املسار ادلرايس ،كام ال
يفوثين أن أشكر زماليئ دفؼة املاسرت صخطص مامية وجباية ،دون أن أوس
امتناين اىل لك من كدّ م يل يد املساػدة من كريب أو بؼيد.
وأثلدم بؼميق امشكر واالحرتام اىل الساثذة الفاضل أغضاء جلنة املناكشة
تكرهمم بتليمي ىذا امبحث.
ػىل كبوهلم و ّ

االىداء
اىل من جرع امكس فارغ ًا ميسليين كطرة حب
اىل من لكّت أانمهل ميلدم منا حلظة سؼادة
اىل من حطد الشواك غن دريب همييد يل طريق امؼمل
اىل املوب امكبري وادلي امؼزيز
اىل من أرضؼتين احلب واحلنان
اىل رمز احلب وبوسم امشفاء
اىل املوب امناضع ابمبياض وادليت احلبيبة
اىل املووب امطاىرة امركيلة وامنفوس امربيئة اىل رايحني حيايت اخويت
اىل الرواح اميت سكنت حتت تراب اموطن احلبيب امشيداء امؼظام
الن ثفتح الرشػة وترفع املرساة متنطوق امسفينة يف غرض حبر واسع مظمل
ىو حبر احلياة ويف ىذه امظومة ال ييضء اال كنديل اذلكرايت ذكرايت
الخوة امبؼيدة اىل اذلين أحببهتم وأحبوين أضدكايئ
اىل اذلين بذموا لك هج ٍد وغطاء ميك أضل اىل ىذه انوحظة أساثذيت امكرام
اميمك مجيؼ ًا أىدي ىذا امؼمل
هاجر

تم بحمد هللا
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مقدمة عامة ……………………………………………………………..
تمهيد
تمثل الميزانية العامة إحدى أىم المؤشرات االقتصادية الكبرى المستعممة من طرف
حد سواء ،جعمتيا تحتل مكانة ىامة في التحميل االقتصادي
الدول المتقدمة والنامية عمى ّ
ألنيا تستطيع أن تقوم بدور كبير في تحقيق األىداف التي ينشدىا االقتصاد الوطني ،وذلك
بفضل أدواتيا المتعددة التي تعد من أىم األدوات في تحقيق التنمية االقتصادية والقضاء عمى
المشاكل التي تعوق االستقرار االقتصادي ،فباإلضافة إلى اآلثار التوزيعية والتخصصية
ألدوات السياسة المالية توجد آثار استق اررية تتمثل في دور اإلنفاق الحكومي والضرائب في
التأثير عمى الطمب الكمي ومن ثم عمى المتغيرات االقتصادية الكمية ،لذا أصبح عمى السياسة
المالية أن توازن مالية الدولة بما يتفق ويتالءم مع توازن االقتصاد الوطني وتنفيذ خطة الدولة
االقتصادية واالجتماعية لخدمة السياسة العاممة ومصالح االقتصاد الوطني.
ومع تطورات وانتقال االقتصاديات العالمية من مغمقة الى منفتحة عمى العالم
الخارجي ،وكما ىو معموم أن لكل دولة معامالتيا الخارجية التي ينتج عنيا استحقاقات يجب
تسويتيا عاجال أم آجال والتزامات يجب الوفاء بيا اتجاه الغير وفي تاريخ معين ،حيث يتعين
عمى كل دولة إعداد بيانات كافية وشاممة تسجل فييا ما ليا عمى الخارج من حقوق وما
عمييا من التزامات ،وىذا البيان ىو ما يسمى بميزان المدفوعات الذي يعطي صورة واضحة
عن نقاط القوة والضعف في الموقف الخارجي لالقتصاد الوطني وكذلك تأثير المعامالت
الخارجية عمى االقتصاد القومي.
والجزائر مثل بقية الدول النامية قامت بالتوسع في استخدام أدوات الميزانية العامة
وميزان المدفوعات في إطار ما تسمح بو التشريعات المختمفة لو ازرة المالية بسياساتيا االنفاقية
واإلرادية بيدف تحقيق أىداف السياسة االقتصادية لمبالد ،ومن ىنا تظير أىمية تحميل
العالقة بين تطور ميزان المدفوعات وتطور الميزانية العامة.
أ
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ومن خالل ىذا العر

الموجز يمكن طرح السؤال الرئيسي لمبحث كما يمي:

هل توجد عالقة بين تطور ميزان المدفوعات والميزانية العامة لمدولة في الجزائر؟
 األسئمة الفرعية:
من خالل السؤال الرئيسي تنبثق بع

التساؤالت الفرعية والتي نصوغيا كاآلتي:

_ما المقصود بالميزانية العامة ،وما ىي مبادئيا؟
_ ما المقصود بميزان المدفوعات ،وما ىي مكوناتو؟
_ ىل توجد عالقة بين تطور ميزان المدفوعات والميزانية العامة لمجزائر خالل الفترة
 0202-0222؟ وما نوعيا؟
 فرضيات البحث:
بعد إيضاح المشكمة وطرح االسئمة كان من الضروري تقديم بع

الفرضيات التي

ستكون منطمقا لمبحث ،وىي كما يمي:
 -0الميزانية وثيقة مصدق عمييا من السمطة التشريعية المختصة تحدد نفقات الدولة
وايراداتيا خالل فترة زمنية محددة؛
 -0ميزان المدفوعات سجل محاسبي يبين جميع المبادالت االقتصادية التي تحدث بين
المواطنين المقيمين في تمك الدولة والمواطنين في دولة اجنبية اخرى خالل فترة زمنية
معينة عادة سنة؛
 -2توجد عالقة طردية بين تطور ميزان المدفوعات والميزانية العامة لمجزائر خالل الفترة
.0202-0222

ب
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 اهداف البحث:
 -0إعطاء مفاىيم عامة حول الميزانية العامة ،وابراز تطور ميزانية الجزائر خالل الفترة
0202-0222؛
 -0االحاطة باإلطار النظري لميزان المدفوعات ،وتسميط الضوء عمى تطور رصيد ميزان
المدفوعات في الجزائر خالل 0202-0222؛
 -2تحميل وقياس العالقة بين الميزانية العامة وميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة
.0202-0222
 اهمية البحث:
تنبع اىمية ىذا الدراسة من اىمية متغيراتيا والمتمثمة في الميزانية العامة كونيا
الوسيمة الفعالة في يد الدولة لتحقيق اىدافيا المسطرة ،وميزان المدفوعات باعتباره يعكس لنا
درجة التقدم االقتصادي في الدولة ويمكننا من تحديد مركزىا المالي بالنسبة لمعالم الخارجي
ولما ليما من عالقة فيما بينيما وما تستوجب ىذه المتغيرات من دراسة وتحميل بشقييا
النظري والتطبيقي خالل فترة الدراسة .0202-0222
 أسباب اختيار موضوع البحث:
المبررات الذاتية:
 الميول الشخصي لممواضيع ذات الصمة بالعالقات االقتصادية الدولية؛ توافق الموضوع مع مسار التخصص.المبررات موضوعية:
 تعتبر ىذه الدراسة لب انشغال الدولة الجزائرية في الوقت الحاضر؛ج
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 معرفة مستقبل االقتصاد الجزائري والدولة الجزائرية؛ لم تحظ الدراسات الخاصة بالعالقة بين الميزانية العامة وميزان المدفوعات من قبلالطمبة ب القسط الكافي من الدراسة ،ولم تنل ما تستحقو من اىتمام الباحثين مقارنة
مع الدراسات التي تحظى بيا المالية العامة بصفة عامة.
 المنهج المستخدم:
اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي في جانبيا النظري من اجل وصف
المتغيرات البحث ،كما استخدمنا المنيج التحميمي عن طريق استعمال االدوات االحصائية من
احصائيات وبيانات لتحميل المعطيات الخاصة بدراستنا في الجانب التطبيقي وذلك باستخدام
برنامج .Excel
 حدود البحث:
 الحدود الزمانية :يتم معالجة موضوع البحث خالل الفترة 0202-0222
 الحدود المكانية :دراسة حالة الجزائر
 الدراسات السابقة:
 -0بربري محمد امين ،سياسة التحرير التدريجي لمدينار وانعكاساتها عمى تطور
وضعية عناصر ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة  ،3112-0991شيادة
مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجيستر ،جامعة الشمف ،0222 ،وقد
توصمت ىذه الدراسة الى اىم النتائج التالية:

د
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 يضير لنا ميزان المدفوعات المركز المالي لمدولة اتجاه العالم الخارجي ومستوىنشاطيا االقتصادي ،كما يعتبر دائما متوازنا من الناحية المحاسبية ولكن مختال
من الناحية االقتصادية في غالب االحيان؛
 وقصد استرجاع الميزان لتوازنو ال بد عمى الحكومة ان تتحكم بشكل جيد فيالسي اسة النقدية والمالية باالضافة الى االختيار الحسن لوجية تحرك سعر صرف
العممة المحمية.
 -0عمر مؤذن ،تغير سعر صرف الدينار الجزائري واثره عمى ميزان المدفوعات
في الفترة ما بين ( ،)3101-0991شيادة مقدمة ضمن متطمبات نيل
شيادة الماجيستر ،جامعة المدية ،0200 ،وتوصمت ىذه الدراسة الى اىم
النتائج التالية:
 ادراك العالقة الموجودة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات ،والتي يمكن انيكون سعر الصرف اداة تاثير عمى ميزان المدفوعات؛
 ان النتائج التي تحققت في الفترة ()0202-0111عمى مستوى التوازن الكمي منتحسن لرصيد ميزان المدفوعات ،وارتفاع حجم احتياطي الصرف وتراجع المديونية
الخارجية وانخفا

خدمات الديون وغيرىا ،كانت نتيجة ارتفاع اسعار

المحروقات.
 -2سيالم حمزة ،فعالية السياسة المالية في تحقيق االصالح االقتصادي-دراسة
حالة الجزائر ،شيادة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة الماستر ،جامعة
البويرة ،0202،توصمت ىذه الدراسة الى اىم النتائج التالية:

ه
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 عند معالجة ادوات السياسة المالية تبين لنا ان االيرادات العامة واالنفاق العامباالضافة الى الميزانية العامة ليا دور فعال في تعديل الييكل االقتصادي
واالجتماعي في المجتمع؛
 تحقيق عجز الميزانية العامة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات من الوصفاتالناجعة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي التي تقوم باالصالحات
االقتصادية.
 -2قطاف لويزة ،التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات واثارها في تحسين
ميزان المدفوعات في الجزائر  ،3102-3111مذكرة مقدمة ضمن متطمبات
نيل شيادة الماستر ،جامعة البويرة ،0202 ،توصمت الى اىم النتائج التالية:
 -تتأ ثر التجارة الخارجية الجزائرية باسعار المحروقات حيث ان الفائ

المسجل في

الميزان التجاري كان نتيجة ارتفاع اسعار النفط في االسواق الدولية وىو ما ساىم
في تحسين ميزان المدفوعات ككل.
 صعوبات البحث:
وفي سياق اعداد ىذه الدراسة واجيتنا عدة صعوبات في جمع المعمومات الالزمة
ونقص المراجع ،وخاصة في جانب المعطيات االساسية المستعممة في الجانب التطبيقي
لمبحث.

و
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 هيكل البحث:
لإللمام بجميع جوانب موضوع الدراسة واالجابة عمى االشكالية المطروحة واثبات
الفرضيات ،تم تقسيم البحث الى ثالثة فصول ،وكل فصل الى ثالثة مباحث ،وقد جاءت
عمى النحو التالي:
الفصل االول :االطار النظري لمميزانية العامة ،وتم تقسيم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث
التالية:
 المبحث األول :عموميات حول الميزانية العامة
 المبحث الثاني :مراحل اعداد الميزانية العامة
 المبحث الثالث :نفقات الميزانية العامة وايراداتيا
الفصل الثاني :االطار النظري لميزان المدفوعات ،وتم فيو إدراج مبحثين ىما


المبحث األول :مفاىيم عامة حول ميزان المدفوعات



المبحث الثاني :التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات وعالجو

الفصل الثالث  :يتمحور ىذا الفصل حول الدراسة التحميمية لتطور ميزان المدفوعات والميزانية
العامة خالل الفترة الممتدى  ،0202-0222وتم تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين:
المبحث األول :تطور الميزانية العامة وميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة -0222
0202
المبحث الثاني :التحميل النظري والتطبيقي لمعالقة بين تطور الميزانية العامة وميزان
المدفوعات في الجزائر خالل الفترة 0202-0222

ز

الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
تمهيد:
إف غاية كافة الدكؿ ىي تحقيؽ التقدـ كالرفاىية لشعكبيا ،لذا فيي تستعيف بمختمؼ
الكسائؿ التي تمكنيا مف تحقيؽ ذلؾ ،كعمى رأسيا الميزانية العامة ،التي تعتبر األداة
الرئيسية التي تستخدميا الدكلة في المجاؿ المالي لتحقيؽ أىدافيا االقتصادية،
االجتماعية ،كالسياسية.
فالميزانية العامة ما ىي إال انعكاس لدكر الدكلة في النشاط االقتصادم كمجاؿ
تدخميا ،كلقد تطكرت الميزانية العامة تبعا لمتطكر الذم عرفتو ادكار الدكؿ عمى مر
العصكر ،السيما الدكر االقتصادم ،ىذا التطكر أدل إلى التخمي عمى بعض المبادئ
التي تقكـ عمييا الميزانية العامة ،كالتي أصبحت ال تتماشى مع التطكرات االقتصادية
الحاصمة ،أىميا مبدأ تكازف الميزانية.
لذلؾ سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى اإلطار النظرم لممكازنة العامة ،الذم
سنتناكؿ فيو المباحث الثبلثة التالية9
. عمكميات حكؿ الميزانية العامة
 . مراحؿ اعداد الميزانية العامة
. نفقات الميزانية العامة كايراداتيا
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
المبحث األول :عموميات حول الميزانية العامة
تدكف إيرادات الدكلة كنفقاتيا في كثيقة تسمى بالميزانية العامة ،كىي بمثابة المحكر
الذم تدكر حكلو أعماؿ الدكلة ،كتطكرت الميزانية العامة لمدكلة بتطكر ىذه األخيرة ،سكؼ
نحاكؿ ضمف ىذا المبحث التطرؽ إلى مفيكـ الميزانية ثـ استخبلص أىـ خصائصيا،
كمف ثمة نشأتيا.
المطمب األول:مفهوم الميزانية العامـــــــــــــــــة
كردت عدة مفاىيـ كتعاريؼ لمميزانية العامة نكجز منيا ما يمي9
أوال :مفهوم الميزانية العامة
تعددت التعاريؼ التي تناكلت مكضكع الميزانية كفيما يمي نسرد البعض منيا
قصد تكضيح بعض المفاىيـ المتعمقة بيا91
 تعني كممة ميزانية في المغة العربية عدة معاني منيا المساكاة ،المقابمة ،كىي مشتقة
مف كممة ميزاف كيعني ىذا األخير العدؿ كيقاؿ في لغة العرب كازف بيف شيئيف مكازنة.
 كأطمؽ لفظ الميزانية في بادئ األمر عمى حقيبة النقكد أك المحفظة العامة ثـ قصد
بيا بعد ذلؾ مالية الدكلة ،كفي جميع الحاالت تعني كممة الميزانية العامة اإليرادات
كالنفقات العامة لمدكلة ،كاستخداـ لفظ الميزانية ألكؿ مرة في بريطانيا كيقصد بو الحقيبة
التي يحمؿ فييا كزير الخزانة ببياف الحككمة مف مكارد الدكلة كحاجاتيا إلى البرلماف؛ ثـ
استخدـ المفظ بعد ذلؾ لئلشارة إلى مجمكعة الكثائؽ التي تحتكييا حقيبة كزير الخزانة ،أم
1

بف حمادم عبد القادر ،تحميؿ المكازنة العامة في ظؿ اإلصبلحات ،بحث مقدـ ضمف الجمعية العممية نادم الدراسات

االقتصادية ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة الخركبة ،الجزائر ،بدكف سنة ،ص.4
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
الخطة المالية الحككمة كىك بصدد تقديميا لمبرلماف لمحصكؿ عمى مكافقة الييئة
التشريعية.
 فالميزانية العامة عبارة عف برنامج عمؿ متفؽ عميو فيو تقدير اإلنفاؽ العاـ لمدكلة،
كمكاردىا لفترة الحقة تمتزـ بو الدكلة كتككف مسؤكلة عف تنفيذه ،كتتككف المكازنة العامة
مف جانبيف يشمؿ األكؿ النفقات العامة(االستخدامات) ،كيشمؿ الجانب الثاني كافة
اإليرادات التي تؤكؿ إلى خزينة الدكلة ميما كاف مصدرىا.
 تمثؿ الميزانية العامة الكثيقة األساسية لدراسة المالية العامة ألم دكلة مف الدكؿ ،إذ
أنيا تشمؿ بنكد اإلنفاؽ العاـ ،ككيفية تكزيع مكارد الدكلة عمى مختمؼ الخدمات التي
تقدميا لمكاطنييا ،باإلضافة إلى أنيا تبيف لنا كيفية حصكؿ الدكلة عمى مختمؼ اإليرادات
العامة التي تمكؿ بيا ىذا اإلنفاؽ.1
نستنتج مف ىذا التعريؼ اآلتي92
 أف الميزانية كثيقة مصدؽ عمييا مف السمطة التشريعية المختصة ،كمعنى ىذا انو قبؿالتصديؽ كانت في حكـ المشركع ،كبعد تصديؽ السمطة التشريعية المختصة ،تصبح في
حكـ القانكف الذم يخكؿ لمسمطة التنفيذية تحصيؿ اإليرادات كجباية الضرائب بالشكؿ
الذم كرد بالميزانية.
 تحدد نفقات الدكلة كايراداتيا ،أم بياف مفصؿ لما تعتزـ الدكلة عمى إنفاقو كبياف مفصؿعف اإليرادات البلزمة لتغطية اإلنفاؽ كمصادر الحصكؿ عمييا ،بذلؾ تحدد الميزانية
بكضكح السياسة المالية لمدكلة كمشركعاتيا.

 -1مجدم محمد شياب ،االقتصاد المالي ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،9888 ،ص.159
 -2حسيف مصطفى حسيف ،المالية العامة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1005 ،ص.64
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
 خبلؿ فترة زمنية متصمة ،كجرت العادة عمى أف تككف ىذه الفترة محددة بسنة كقديحدث في بعض األحياف أف تككف اقؿ أك أكثر مف سنة ،كذلؾ في حالة إرادة تغيير
مكعد بدء السنة المالية.
كيعني ىذا أف الميزانية تعد مف أىـ أدكات تنفيذ الخطة االقتصادية كىي ترتبط بيا ارتباطا
كثيقا مف نكاح متعددة.
كما يمكف تعريفيا كا ألتي91
 يرل الدكتكر قحطاب بالسيوفي بأف الميزانية العامة ىك صؾ تعدد السمطة التنفيذية،
يتضمف تقديرات مفصمة لنفقات الدكلة التي تمتزـ القياـ بيا ك لمكاردىا البلزمة لتمكيؿ ىذه
النفقات ،حيث يعرض عمى السمطة التشريعية مناقشة ما تراه مناسبا منو في صيغة
قانكنية ،يسمح بمكجبيا لمسمطة التنفيذية القياـ بمياميا الجبائية كاإلنفاؽ خبلؿ فترة زمنية
محدكدة.
 كما يعرفيا المفكر باسل في كتابو "ميزانية الدكلة" عمى أنيا عبارة عف أداة مف خبلليا
تقكـ الحككمة باقتطاع كتكزيع جزء مف الثركة المنشأة االقتصاد بغية تحقيؽ سياستيا
االقتصادية كاالجتماعية.
 كالتعريؼ الخاص بي ىك اف الميزانية كثيقة صدؽ عمييا مف السمطة التشريعية
المختصة ،تحدد نفقات الدكلة كايراداتيا خبلؿ فترة زمنية متصمة.
ثانيا :خصائـــــص الميزانية العـــــــــــامة
بناءا عمى ما سبؽ مف مفاىيـ حكؿ الميزانية العامة ،نستنتج الخصائص التالية9
-1

2

تقدير مفصل إليرادات الدولة ونفقاتها :بمعنى أف الميزانية العامة ليست فقط أرقاـ

إجمالية لئليرادات كالنفقات العامة كأرقاـ مالية لبنكد ىذه اإليرادات كالنفقات ،بؿ أيضا
 -1بف حمادم عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.1.
2

طارؽ الحاج ،المالية العامة ،دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ،األردف ،9888 ،ص.959-947
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
تكضيح مفصؿ لمصادر اإليرادات كأكجو اإلنفاؽ ،فيجب أف تحتكم الميزانية عمى جميع
المصادر لمحصكؿ عمى الماؿ العامة مف الضرائب ،كقركض ،كرسكـ.
كتتكقؼ فاعمية الميزانية عمى مدل دقة التنبؤات لئليرادات كالنفقات العامة كمكضكعيتيا،
مما يتطمب دراسة عممية مستفيضة لمكضع االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي السائد في
الدكلة ،كلمتغيرات المتكقعة خبلؿ الفترة محؿ البحث ،كالدكلة عمى عكس األفراد ،إذ تحدد
إيراداتيا عمى ضكء نفقاتيا المتكقعة.
 -1وثيقة معتمدة من السمطة التشريعية :مف الناحية الدستكرية ال يعتبر تقدير اإليرادات
كالنفقات العامة مكازنة إال بعد اعتمادىا مف السمطة التشريعية كىي المجالس النيابية في
األنظمة الديمقراطية ،أما قبؿ ىذا اإلجراء فيطمؽ عمييا "بمشركع المكازنة" ،كال
يجكزلمسمطة التنفيذية البدء بتطبيؽ بنكد المكازنة كىي في مرحمة "مشركع المكازنة" لذا فاف
اعتمادىا مف قبؿ السمطة التشريعية أمر ضركرم كىاـ ،حتى يمكف تطبيقيا عمى ارض
الكاقع ،كبعد ذلؾ المحاسبة عمييا ،كتختمؼ اإلجراءات التفصيمية العتماد المكازنة مف
مجتمع ألخر كفقا لمكثير مف العكامؿ االقتصادية كالسياسية كالتاريخية كاالجتماعية
كاإلدارية حيث تختمؼ عدد المجالس التي تتككف منيا السمطة التشريعية كعدد المجاف
المتخصصة المنبثقة مف كؿ مجمس ،كتختمؼ المدة الزمنية البلزمة إلتماـ إجراءات
االعتماد ،كمف ثـ يختمؼ المكعد الذم يجب أف يقدـ فيو مشركع المكازنة إلى السمطة
التشريعية لمناقشة كتعديؿ بعض بنكد مشركع المكازنة كاضافة بنكد جديدة ،يجب أف ننكه
ىنا أف المكازنة العامة قانكف مف حيث الشكؿ فقط ،إذ تعتمدىا السمطة التشريعية كىي
التي تصدر القكانيف ،غير أنيا ال تعتبر قانكنا مف حيث المكضكع ألف القانكف بيذا
المعنى ينطكم عمى قكاعد دائمة.
 -3تعبير مالي عن أهداف المجتمع :الميزانية ىي كسيمة الحككمة في تحقيؽ برنامج
العمؿ الذم تعتزـ تنفيذه ،أم أصبحت اإلطار الذم يكضح اختيار الحككمة ألىدافيا
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
ككسائؿ الكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ ،فاألىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالمالية
يمكف الكصكؿ إلييا كتحقيقيا مف خبلؿ المكازنة العامة أيضا.
-4

تعبير عن خطة عمل مالية لفترة زمنية قادمة :كقد جعمت مدة الميزانية العامة

سنة كاممة ألنو لك كضعت الميزانية لسنتيف أك ثبلث سنكات مثبل لكاف مف المعتذر التنبؤ
بما ستككف عميو اإليرادات كالنفقات طكاؿ ىذه المدة كخاصة حيف تكثر تقمبات األسعار.
كمف جية أخرل لك كانت ىذه المدة اقؿ مف سنة ،لكانت اإليرادات تختمؼ في كؿ ميزانية
عنيا في الميزانية السابقة تبعا الختبلؼ المكاسـ كتبايف المحاصيؿ الزراعية ،كبما إف
النفقات تتسـ عادة بالثبات فانو يتعذر لذلؾ مكازنة الميزانية في الفترات التي تقؿ فييا
اإليرادات؛ ىذا باإلضافة إلى أف إعداد الميزانية كاعتمادىا يتطمباف بذؿ مجيكد شاؽ
تشترؾ فيو السمطات التنفيذية كالتشريعية ما يحسف معو إال تتكرر ىذه األعماؿ األكثر مف
مره في السنة ،كذلؾ تشترط مكافقة المجمس التشريعي عمى مشركع الميزانية في كؿ سنة
حتى يتسنى لممثمي الشعب االطبلع عمى الخطة التي سكؼ تنتجيا الحككمة في السنة
التالية قبؿ تنفيذىا.
المطمب الثاني :مبادئ الميزانية العامة
يراعى في إعداد الميزانية عدة مبادئ تتعمؽ بأصكؿ تنظيميا بشكؿ يدعـ الرقابة عمى
األمكاؿ العمكمية كتتمثؿ ىذه المبادئ فيما يمي9
-1

1

مبدأ السنوية :أم سرياف الميزانية سنة كاممة ( 91شيرا) ،كاقرار الفكر المالي

كالنظـ المالية عمى أف السنة ىي انسب فترة لتكقع نفقات كايرادات الدكلة ،كاف لعدة
اعتبارات منيا9

 -1يمس شاكش بشير ،المالية العامة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر  ،1092ص.910
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
أ -االعتبارات المالية :الف السنة تمارس فييا اغمب النشاطات االقتصادية الحتكائيا
عمى دكرة كاممة الفصكؿ ككمما فاقت المدة السنة كمما اثر ذلؾ عمى دقة البيانات نظ ار
لمتقمبات كالتغيرات المالية (مثبل أسعار البتركؿ)
ب -االعتبارات السياسية :ىذه المدة كفيمة لدكاـ رقابة البرلماف عمى السمطة التنفيذية
(الحككمة) التي تجد نفسيا مضطرة لمرجكع إلى البرلماف في كؿ سنة لمحصكؿ عمى
مكافقتو.
كمف نتائج ىذا المبدأ نذكر9
 تقدير النفقات كاإليرادات يجب أف يككف لسنة كاحدة؛ اإلذف بالجباية كاإلنفاؽ يتجدد كؿ سنة؛ كؿ ما جاء في الميزانية يجب أف ينفذ خبلؿ سنة مالية كاحدة ،بحيث تمغى كؿاالعتمادات غير المستعممة في اليكـ األخير ،كتتكقؼ عممية تحصيؿ اإليرادات في اليكـ
األخير مف السنة.
*االستثناءات الواردة عمى هذا المبدأ:
مبدأ السنكية ليس مطمقا ،حيث ترد فيو بعض االستثناءات كما يمي9
 حالة االعتمادات التي تقؿ عف السنة( :االعتمادات المؤقتة) ،كيقصد بيا االعتمادات
المرخص بيا كحؿ مؤقت لمكاجية آلة تأخر البرلماف في التصكيت عمى الميزانية الجديدة،
كقد أكضحت المادة 58مف القانكف المتعمؽ بقكانيف المالية9
-بالنسبة لنفقات التسيير مكاصمة تنفيذىا في حدكد (

( ) ⁄الميزانية االثني عشرية) مف

مبمغ االعتمادات المفتكحة لمسنة المالية السابقة شيريا كلمدة ثبلث أشير
بالنسبة لنفقات التجييز (االستثمار) في حدكد ربع الحصة المالية المخصصة لكؿ قطاعأم ( ) ⁄
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 االعتمادات التي تتجاكز السنة :كتتمثؿ فيما يمي
-االعتمادات التعيد:

وىي اعتمادات تفتح لمدة تتجاكز السنة لتنفيذ المشاريع

االستثمارية كالتي ال يمكف انجازىا في سنة (مثؿ بناء سدكد) حيث يمكف لئلدارة المعنية
عقد النفقة في حدكد المبمغ كالشركع في األشغاؿ ألنيا متأكدة أف االعتمادات ستمحؽ
فيما بعد.
تأجيؿ االعتمادات :يمدد ىذا األسمكب ترخيص لمميزانية إلى ما بعد نياية السنة الماليةكاليدؼ منو منع اإلدارات مف التسرع في استيبلؾ كافة االعتمادات قبؿ نياية السنة
المالية ،ففي ما يخص نفقات التسيير فقد رخص القانكف الصادر في  91يناير 9877
لممؤسسة العمكمية ذات الطابع اإلدارم المحافظة عمى اإلعانات أك التخصيصات
الممنكحة ليا كالتي لـ تستعمؿ بمجمميا فتبقى مكتسبة ليا ،أما نفقات التجييز فاف
االعتمادات التي لـ تستعمؿ قبؿ  29ديسمبر يمكف نقميا إلى ميزانيات الحقة.
 -2مبدأ الوحدة :1يقتضي االلتزاـ بيذا المبدأ أف تدرج الحككمة كؿ اإليرادات كالنفقات
في كثيقة كاحدة ،أم تككف لمدكلة مكازنة كاحدة ،كحدة الميزانية تعتبر نتيجة طبيعية لكحدة
الجياز المركزم لمحككمة ككحدة المكارد التي يستعيف بيا لتأدية ميمتو ،فالحككمة تمثؿ
كحدة متكاممة في الكظائؼ التي تقكـ بيا عف طريؽ أقساميا المختمفة.
ترجع أىمية ىذا المبدأ إلى انو يؤدم إلى عرض المكازنة في ابسط صكرة ممكنة ،حتى
يتسنى لمف ييمو األمر التعرؼ كبسرعة عمى كميات كأنكاع النفقات كاإليرادات الكاردة في
مشركع المكازنة كما يسيؿ ميمة السمطة التشريعية في االعتماد.
*استثناءات مبدأ وحدة الموازنة9
تكجد عدة استثناءات في ىذا المبدأ يمكف إيجازىا في النقاط التالية9

 -1بف حمادم عبد القادر ،مرجع سابؽ ،ص.94
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 المكازنات المستقمة 9كىي مكازنات منفصمة عف المكازنة العامة ،كتعكد إلى مؤسسات
مستقمة أم ميزانيات المصالح التي تتمتع بالشخصية االعتبارية.
 المكازنات االستثنائية 9كىي مكازنات منفصمة عف المكازنة العامة كتتضمف نفقات
كايرادات استثنائية لمشاريع إنمائية عامة.
 حركة النقكد(عمميات اإلخراج مف المكازنة العامة) 9كيقصد بيا العممية التي يتـ مف
خبلليا نفقة إلى ذلؾ الحيف كانت مسجمة في المكازنة أك كاف ينبغي أف تدرج نظريا ليتـ
قيدىا في حسابات أخرل مثؿ تمكيؿ االستثمارات المخططة ،المساىمات الخارجية...الخ.
 -3مبدأ عمومية الميزانية :ييدؼ ىذا المبدأ إلى تسجيؿ كؿ اإليرادات العامة كالنفقات
العامة في كثيقة المكازنة دكف إجراء أية مقاصة بينيا ،معنى ذلؾ أف يتـ تسجيؿ كؿ تقدير
بنفقة ككؿ تقدير بإيراد دكف إجراء أية مقاصة بيف نفقات كايرادات.يعني االلتزاـ بمبدأ
عمكمية المكازنة األخذ بالميزانية اإلجمالية حيث تظير كافة تقديرات نفقات المرافؽ ككافة
تقديرات إيراداتو ،كبعبارة أخرل فاف المكازنة العامة يجب أف تشمؿ جميع أكجو النشاط
لمحككمة ميما كاف صغي ار أك كبي ار كيبرر ىذا االلتزاـ اعتبارات سياسية كمالية1
لتحقيؽ أىداؼ ىذا المبدأ كاتاحة الظركؼ المييأة لفاعميتو يقتضي األمر مراعاة الحككمة
قاعدتيف فرعيتيف 2في إعداد كتحضير ميزانية الدكلة ،كىما :قاعدة عدـ تخصيص
اإليرادات كقاعدة تخصيص النفقات ،فاألكلى تقضي عدـ تخصيص إيراد معيف لنفقة
معينة أم تحصيؿ كافة اإليرادات لصالح خزينة الدكلة ثـ اإلنفاؽ منيا عمى كافة المرافؽ
دكف أدنى تخصيص3.

1

محمد الشيخ ،محمكد الظاىر ،مقدمة في اقتصاديات المالية العامة ،مطابع جامعة الممؾ مسعكد ،9881 ،ص.393

 -2حامػػد عبػػد المجي ػػد دراز ،سػػميرة إبػػراىيـ أي ػػكب ،مبػػادئ الماليػػة العام ػػة ،ال ػػدار الجامعيػػة ،اإلس ػػكندرية ،1001 ،ص
ص.80 ،78

 -3مجدم محمد شياب ،مرجع سابؽ ،ص.168
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أما قاعدة تخصيص االعتمادات يقصد بيا أف اعتماد البرلماف لمنفقات العامة ال يجكز أف
يككف إجماليا بؿ يجب أف يخصص مبمغ معيف لكؿ كجو مف كجكه اإلنفاؽ العاـ1.
* كلمبدأ عمكمية المكازنة استثناءات مف أىميا9


المكازنات الممحقة كالمستقمة 9كىي مكازنات منفصمة عف المكازنة العامة لمدكلة



كترتبط بيا عف طريؽ حسابات الصافي فإذا حققت ىذه المكازنات فائضا أكردتو



المكازنة العامة كإيراد في حساباتيا ،أماإذا حققت عج از فتسدد المكازنة العامة

لمدكلة؛
صافي بعض أنكاع اإليرادات مثؿ إيرادات رسكـ الطكابع الذم يحسـ منيا عمكلة بائعيا.
 -4مبدأ التوازن :2في الفكر المالي التقميدم يعني ىذا المبدأ أف تتساكل اإليرادات
العامة مع النفقات العامة ،كفي حالة ظيكر فائض في المكازنة( أم عندما تككف اإليرادات
اكبر مف النفقات)،فاف ىذا يعني حسب الفكر المالي التقميدم أف القائميف عمى المكازنة لـ
يستطيعكا أف يقدركا اإليرادات العامة كالنفقات العامة بشكؿ جيد كدقيؽ،كفي حالة ظيكر
عجز في المكازنة( أم عندما تككف النفقات العامة اكبر مف اإليرادات العامة )فيذا يعني
أف المسؤكليف عف المكازنة العامة لـ يقدركا بنكد المكازنة بشكؿ صحيح ،كما قد يعني
كجكد اختبلسات كتسيب في عممية اإلنفاؽ.
كالسبب الذم جعؿ مبدأ التكازف ذكا أىمية ككنو مؤشر عمى حسف استخداـ الماؿ العاـ
ككضماف االستمرار الثقة في مالية الحككمية كالمحافظة عمى االستقرار المالي
كاالقتصادم كالسياسي لمدكلة؛
كلكف مع ظيكر األزمات المالية التي حمت في العالـ بداية ىذا القرف ،ككثرة الحركب،
خاصة الحرب العالمية األكلى كالثانية ،جاء العمـ المالي الحديث بمفيكـ أخر ليذا المبدأ،

 -1السيد عطية عبد الكاحد ،المكازنة العامة لمدكلة ،دار النيضة العربية ،الطبعة األكلى ،القاىرة ،9885 ،ص.996
-2طارؽ الحاج ،المالية العامة ،دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،9888 ،ص.958
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
إذ يعني أف تككف النفقات العامة لمدكلة في حدكد مكاردىا كبما يتناسب مع الكضع
االقتصادم كالمالي كاالجتماعي كالسياسي لمدكلة؛ فأصبح ىدؼ المكازنة ليس فقط تكازف
اإليرادات مع النفقات بؿ يمكف استخداميا لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية كاجتماعية كمالية
...الخ  .فنجد بعض الدكؿ قد تحقؽ عجز مؤقت في مكازنتيا ألسباب اقتصادية معينة،
كمعالجة أزمة الكساد مثبل ،كذلؾ عف طريؽ تخفيض الضرائب مما يقمؿ مف اإليرادات
كقد تحدث عجز ،أك عف طريؽ زيادة حجـ اإلنفاؽ العاـ.
المطمب الثالث :نشأة الميزانية وأهميتها
سكؼ يتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلى نشأة الميزانية العامة لمدكلة كأىميتيا9
أوال :نشأة الميزانية
فكرة الميزانية ليست حديثة بؿ تعكد إلى عقكد قديمة ،حيث أشار إلييا القراف
الكريـ في سكرة يكسؼ عندما قاـ سيدنا يكسؼ عميو السبلـ بكضع مكازنة عامة اإلدارة
اج َع ْم ِني َع َم ٰى
الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية لمصرفي ذلؾ الكقت .قاؿ تعالى ﴿:قَا َل ْ
ِ
ِٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِفي ْاأل َْر ِ
ِ
ض َيتََب َّوأُ ِم ْن َها
وس َ
يم (َ )55و َك َذل َك َم َّك َّنا ل ُي ُ
َخ َزائ ِن ْاأل َْرض ۖ إ ِّني َحفيظٌ َعم ٌ
شاء ۖ وَال ُن ِ
ِ
ِ
ين)1﴾ (56
َح ْي ُ
ث َي َ
َج َر ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
ضيعُ أ ْ
اء ۖ نُص ُ
يب ِب َر ْح َمت َنا َمن َّن َ ُ َ
ش ُ
كيرجع نشأة الميزانية في النظاـ الحديث إلى القرف السابع عشر عندما قامت في انجمت ار

ثكرة سنة  1688ـ ثـ انتشر نظاـ الميزانية في بمداف العالـ كمف بينيا فرنسا حيث
اجتمعت الجمعية الكطنية الفرنسية في سنة  1789كقررت عدـ قانكنية كؿ ضريبة ال
تفرضيا السمطة التشريعية ،كقد كاف اليدؼ مف إقرار نظاـ الميزانية يرمى إلى فرض رقابة
السمطة التشريعية عمى الحككمة حيث قرر البرلماف ضركرة مكافقة النكاب عمى ما يفرض
مف ضرائب ثـ امتدت إلى ضركرة رقابة كيفية إنفاؽ الماؿ العاـ كىكذا أخذت الميزانية
 -1سكرة يكسؼ ،اآلية .45-44
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شكميا النيائي كأصبح مف الضركرم مكافقة المجالس النيابية عمى إيرادات الحككمة
كنفقاتيا لمدة سنة مقبمة كأصبحت ظاىرة مكافقة المجالس النيابية عمى الميزانية مف ابرز
ما تميزت بو الديمقراطيات التقميدية منذ القرف التاسع عشر ككانت الميزانية في الدكؿ
اإلسبلمية عبارة عف ما يتجمع عند رسكؿ اهلل(ص)مف الصدقات كالزكاة ينفقيا عمى
المصمحة العامة فتكضع في بيت الماؿ كتكزع عمى المسمميف بعد إخراج خمسيا لمنبي
كأىؿ بيتو كفي عيد الخمفاء الراشديف تكسعت مكارد الخزينة كانتظمت نفقاتيا كقسـ في
كتاب الخراج مكارد الدكلة إلى ثبلث خزائف ،خزينة األخماس كخزينة الخراج كخزينة
الصدقات
أما في الجزائر ،فقبؿ االحتبلؿ الفرنسي كانت شؤكنيا المالية تضبط حسب ىذا
النظاـ أم حسب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مف حيث اإليرادات كالنفقات ،ككانت تصؾ
نقكدىا كتنظـ ميزانيتيا حسب األنماط المرعية في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالذم كاف
يتكمؼ بيت الماؿ ىك" الخزناجي "كىك بمثابة كزير المالية في الكقت الحالي ،كبعد
االحتبلؿ مباشرة احدث المحتؿ الفرنسي لجنة الحككمة كألغيت كظيفة الخزناجي كألحقت
أمكاؿ الدكلة الجزائرية بأمكاؿ الدكلة الفرنسية كرغـ ىذا العمؿ االستعمارم بقي األمير عبد
القادر يدير شؤكف دكلتو التي نظـ أمكاليا حسبما كاف جارم بو العمؿ قبؿ االحتبلؿ مع
بعض اإلضافات التي اقتضتيا حالة الحرب التي كانت قائمة ضد الكجكد الفرنسي ،كحتى
بعد سقكط دكلة األمير عبد القادر ظيرت تنظيمات مالية خاصة بالمقاكمة الجزائرية عبر
كفاحيا مف اجؿ استرداد سيادة الجزائر ،كفي ىذا الصدد لقد شكمت الثكرة الجزائرية التي
اندلعت في أكؿ نكفمبر  1954قيادة ليا كمفت بتسيير شؤكف الثكرة بما فييا األمكاؿ
العامة حيث عيف السنة  1957عضك مف لجنة التنسيؽ كالتنفيذ كمؼ بمالية الثكرة
الجزائرية ككانت تتككف الميزانية مف اإليرادات التي تأتي مف التبرعات كاالشتراكات كغيرىا
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كتنفؽ عمى شراء األسمحة كالتمكيف الخاص بجيش التحرير الكطني كاألجيزة التابعة
لمثكرة.
كفي شير  19سبتمبر  1958شكمت الحككمة مؤقتة لمجميكرية الجزائرية كعيف كزير
المالية مف بيف أعضائيا كمف ميامو إعداد الميزانية كبعد إعادة دكلة الجزائر سيرىا
اىتمت بالميزانية1.
ثانيا :أهمية الميزانية العامة
كشفت التجارب المالية في مختمؼ دكؿ العالـ كباألخص منذ الثبلثينات عف تطكر
كظائؼ المكازنة العامة مما جعميا تحظى بأىمية متزايدة ذات إبعاد اقتصادية كاجتماعية
كسياسية في جميع الدكؿ نبرز أىميا فيما يمي92
 -1األهمية االقتصادية لمموازنة العامة :لقد أصبحت الميزانية العامة في المالية
الحديثة أىـ كثيقة اقتصادية تممكيا الدكلة لككنيا تكفر المعمكمات تتعمؽ بأثر السياسات
الحككمية في استخداـ المكارد عمى مستكل التكظيؼ كالنمك االقتصادم كتكزيع المكارد
داخؿ االقتصاد ،قد تستخدـ الميزانية العامة لتحقيؽ ىدؼ العمالة الكاممة كما تستخدـ
أيضا ككسيمة لتحقيؽ االستقرار االقتصادم ،كليذا أصبحت الميزانية األداة الرئيسية
لمتدخؿ في الحياة االقتصادية كتكجيييا نحك تحقيؽ أىداؼ التكازف االقتصادم ،كليذا
أصبحت الميزانية األداة الرئيسية لمتدخؿ في الحياة االقتصادية كتكجيييا نحك تحقيؽ
أىداؼ التكازف االقتصادم ،كما تعتبر جزء مف الخطة المالية أداة لتنفيذىا.
 -2األهمية االجتماعية لمميزانية :تستخدـ الميزانية العامة كأداة لتحقيؽ أغراض
اجتماعية ،فيي تعمؿ عمى تحقيؽ التكازف االجتماعي كالقضاء عمى التفاكت بيف دخكؿ

 -1عمي زغدكد ،المالية العامة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1004 ،ص-ص.58-56
 -2طارؽ الحاج ،مرجع سابؽ ،ص-ص959-947
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األفراد ،مع ضماف كصكؿ بعض الخدمات العامة دكف مقابؿ لمفئة عديمة الدخؿ أك ذات
الدخؿ.
 -3األهمية المحاسبية لمميزانية :إف أىمية الميزانية مف الناحية المحاسبية تبدك كاضحة
فيما يتعمؽ بتحديد أنكاع حسابات اإليرادات كالنفقات التي ينبغي عمى المصالح الحككمية
إمساكيا لتنظيـ معامبلتيا المالية ،إذ يمسؾ لكؿ نكع مف اإليرادات كالنفقات حساب خاص
كفقا لطريقة كمدة اعتماد الميزانية.

23

الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
المبحث الثاني :مراحل إعداد الميزانية العامة
يمر إعداد الميزانية بمراحؿ كاجراءات معينة تمتزـ بيا السمطة التنفيذية ،كلكنيا عند
اتخاذ ىذه الخطكات تراعي مجمكعة مف القكاعد التي يقررىا عمـ المالية ،كعميو سكؼ
نتطرؽ إلى مراحؿ إعداد الميزانية.
المطمب األول :مرحمة تحضير الميزانية العامة
تتكلى الحككمة ميمة تحضير الميزانية العامة مف حيث اإليرادات كالنفقات حتى
يتسنى إدراجيا في مشركع الميزانية بحيث91
 -9تتحمؿ السمطة التنفيذية أم الحككمة في مختمؼ ببلد العالـ مسؤكلية تحضير الميزانية
كقد تشارؾ بعض المجالس البرلمانية في بعض الببلد في عممية تحضير الميزانية،
كيبقى مع ذلؾ عبء مسؤكلية تحضير الميزانية عمى عاتؽ الحككمة بصفة أساسية.
 -1كيرجع تحمؿ السمطة التنفيذية ليذه المسؤكلية لعدد مف األسباب مف أىميا أف
الحككمة بأجيزتيا المختمفة اقدر عمى تقدير اإليرادات العامة كالنفقات العامة مف
المجالس البرلمانية التي قد تنتزع إلرضاء الناخبيف إلى المبالغة في النفقات العامة بما
ينطكم عمى اإلسراؼ الضار.
 -2كفي كثير مف البمداف العالـ يتكلى كزير المالية الدكر الرئيسي في تحضير الميزانية،
كيعطي ىذا الدكر لكزير المالية نفكذا سياسيا ال يتمتع بو غيره مف الكزراء.
 -3كيتـ االتفاؽ بيف كزير المالية كبيف كؿ مف زمبلئو الكزراء عمى ميزانية كؿ ك ازرة أك
قطاع ،كعند االختبلؼ في الرأم يعرض الخبلؼ عادة عمى رئيس الجميكرية كاذا كاف
 -1عمي زغدكد ،مرجع سابؽ ،ص.909
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كزير المالية ىك الذم يتكلى بصفة أساسية تحضير الميزانية في كثير مف البمداف
كانجمت ار كفرنسا كالجزائر فاف بعض الدكؿ األخرل ال تتبع ىذا األسمكب ،كالكاليات
المتحدة األمريكية إذ يتركز تحضير الميزانية بيف يد رئيس الجميكرية كيتـ إعداد
مشركع الميزانية بناء عمى تكجيياتو لمعاكنيو في ىذا الخصكص كيعد تقدير اإليرادات
العامة الذم تغمب عميو الطبيعة الفنية ،كتقدير النفقات العامة الذم يثير الكثير مف
البحث الذم يتجاكز التقدير الفني لمنفقات العامة كيتعمؽ باألكلكيات التي يتـ اإلنفاؽ
عمييا كفقا لخطة الدكلة أك سياستيا في ىذا الخصكص.
كىكذا فاف مف الحكمة بمكاف أف تتكلى الحككمة تحضير المكازنة العامة ،كتبدأ
ىذه المرحمة عادة بقياـ اصغر الكحدات الحككمة التابعة لمك ازرات كالمؤسسات كالييئات
كالمصالح العامة ،كؿ كاحدة منيا بإعداد تقديراتيا لما يمزميا مف نفقات ،كما تتكقع أف
تحصؿ عميو مف إيرادات خبلؿ السنة المالية ،كاذا كاف ىناؾ اتفاؽ حكؿ ضركرة قياـ
السمطة التنفيذية بتحضير الميزانية ،فاف ىناؾ اختبلؼ حكؿ تسمية الجية كدكرىا في
التحضير اإلعداد ،ففي انكمت ار يتمتع كزير المالية (الخزانة)بمركز خاص كسمطات كاسعة
تجاه زمبلءه تكصياتو ،التي تقدر النفقات في إطارىا ،كما يجمع تقدير اإليرادات لمك ازرات
المختمفة ،كقد يطمب إجراء بعض التعديبلت أك يقبؿ أك يرفض التقديرات التي يضعيا
الكزراء اآلخركف.
كالبد أف يراعي أثناء كضع مشركع ميزانية نفقات كؿ ك ازرة األمكر التالية91
 الخطة االقتصادية لمدكلة كنصيب كؿ ك ازرة مف المشاريع المقررة بمكجب ىذه الخطة؛ التعميمات الصادرة كالمقررة في مجمس الكزراء؛ حالة الخزينة العامة.يقكـ كزير المالية بدكر أساسي في إعداد الميزانية مف خبلؿ المياـ التالية9
 -1الدكتكرخالد الخطيب ،الدكتكر احمد الشامية ،المالية العامة ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،االردف ،1006ص.200
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 يجمع مشاريع ميزانيات النفقات الكاردة إليو مف مختمؼ الك ازرات؛ يتحمؿ مسؤكلية تحقيؽ التكازف بيف اإليرادات كالنفقات.ميما تعددت أنظمة تحضير المكازنة العامة فانو مف المتفؽ عميو أف تقكـ السمطة
التنفيذية بتحضير المكازنة كاعدادىا ،كيرجع ذلؾ إلى العديد مف المبررات أىميا9
 معرفة إدارات الحككمة باحتياجاتيا مف النفقات مما يجعميا اقدر مف غيرىا عمى
تحمؿ مسؤكلية إعداد التقديرات المتعمقة بيذه النفقات؛
 تكافر إمكانيات تحيد الحاجات العامة كأكلكياتيا لدل السمطة التنفيذية بأقؿ تأثير
ممكف مف جانب الضغكط الخاصة فالسمطة التنفيذية تككف اقدر مف الييئة النيابية
عمى تحديد مسار النمك االقتصادم كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية لمبمد كفقا لما
تحصؿ عميو إداراتيا مف بيانات كاحصاءات كخبرات تمكنيا مف سبلمة تقدير
اإلمكانات المتاحة لمبمد.
كليذا تتكلى السمطة التنفيذية (الحككمة) ميمة تحضير كاعداد المكازنة العامة
حيث تقكـ كؿ ك ازرة كالييئات كالكحدات التابعة ليا بإعداد تقديراتيا مف النفقات كما تتكقع
أف تحصؿ عميو مف إيرادات خبلؿ السنة المالية المطمكبة إعداد مكازنتيا الف ىذه
الكحدات كالييئات اقدر مف غيرىا عمى كضع منياج نفقات كايراداتيا ثـ تتكلى الك ازرة
المتخصصة كىي ك ازرة المالية بفحص تقدير كافة الك ازرات كتقييميا ثـ تنسيقيا في مشركع
كاحد متكامؿ كىي المكازنة العامة ثـ ترفع مع البياف المالي إلى السمطة التشريعية
لفحصيا كاعتمادىا.
كتمر أشغاؿ تحضير الميزانية بعدة مراحؿ ىي91
-9

األشغال التمهيدية :تنطمؽ أشغاؿ تحضير الميزانية بك ازرة المالية كباألخص في
مديرية الميزانية بمساعدة المصالح األخرل (الك ازرة المالية)(مديريات الضرائب،

 -1يمس شاكش بشير ،مرجع سابؽ ،ص.69-55
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الخزينة ،التاميف ،المراقبة ،المالية...الخ) ،كذلؾ بإجراء تقدير أكلي لمجمؿ مكارد
كنفقات الدكلة ،كما يشمؿ التقرير المكجو إلى الحككمة إضافة إلى ذلؾ اقتراح
تكجييات تخص الميزانية.
-1

مناقشات مجمس الحكومة :كبناءا عمى تقرير ك ازرة المالية (مديرية الميزانية ) ككذا
السياسة االقتصادية لمببلد يحدد مجمس الحككمة التكجييات العامة كالمبادئ التي
يجب أف تقكد أشغاؿ تحضير الميزانية ،كما يحدد القطاعات التي تحظى باألكلكية
كيكصى بترشيد النفقات كاإلقبلؿ منيا إف أمكف ،كقد تنطمؽ ىذه األشغاؿ بناءا
عمى تكجييات رئيس الجميكرية الكاجب احتراميا (عند كضع الميزانية) ،كتنتيي
مداكالت الحككمة بتقديـ تكجييات لكزير المالية عند كضع الميزانية.

-2

منشورات مديرية الميزانية :تقكـ مديرية الميزانية بإعداد منشكر لكافة الك ازرات
تحدد ليـ المبادئ الكاجب احتراميا عند إعداد الميزانية نذكر منيا9
إعبلـ كافة الك ازرات باإلمكانيات المالية المحدكدة لمدكلة؛التذكير بمبدأ التقشؼ كضركرة االستخداـ المحكـ لؤلمكاؿ العامة؛ التأكيد عمى ضركرة تقديـ االقتراحات في جدكؿ معيف كارفاقيا بتقرير عاـلتبريرىا.

-3

تحضيرات الميزانية عمى مستوى الدوائر الوزارية :بمجرد تمقي الك ازرات لمنشكر
مديرية الميزانية ،تقكـ المديرية العامة لممالية مكؿ ك ازرة بتحضير مشركع ميزانيتيا
كجمع كافة الكثائؽ المتعمقة بيذه العممية كتكييفيا مع تكجييات كؿ مف الحككمة
كمديرية الميزانية ،كعندما تضبط جميع االقتراحات كتتـ المصادقة عمييا مف طرؼ
الكزير المعني تقكـ المديرية العامة لممالية بتحديد مشركع ميزانية الك ازرة الذم
يعرض عمى كزير المالية.
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-4

الفحص النقدي لالقتراحات الوزارية :أثناء تحضير كؿ ك ازرة لمشركع ميزانيتيا
تقكـ مديرية المالية لك ازرة المالية بجمع المعمكمات كالكثائؽ التي تمكنيا مف تقدير
احتياجات كؿ ك ازرة ،مثؿ فحص الكضعية الحسابية لمسنة المالية المنصرمة،
تقارير المراقب المالي ،كضعية االلتزاـ بالنفقة لغاية أكؿ أكت مف السنة
الجارية...الخ ،كبمجرد حصكليا عمى جميع مشاريع ميزانيات كؿ ك ازرة تقكـ
بفحصيا كتقييميا السيما المبمغ اإلجمالي لئلعتمادات المطمكبة ،كتنتيي ىذه
الفحكص إما بمنح المكافقة عمى ىذه االقتراحات أك طمب تعديميا؛ كعمى ىذا
األساس تنطمؽ المناقشات بيف ك ازرة المالية كممثمي الك ازرات األخرل ،في جية
تدافع الك ازرات عمى اقتراحاتيا ،بينما تطالب ك ازرة المالية بضركرة تخفيض
االعتمادات خاصة إذا كانت مبالغ فييا ،كذلؾ قصد تقريب كجيات النظر.
كبعد تذليؿ الصعاب يتكفؿ كزير المالية بكضع المشركع التمييدم لمميزانية الذم

يعرض عمى مجمسي الحككمة كالكزراء لممصادقة عميو قبؿ أف يقدـ إلى البرلماف لمناقشتو
كالتصكيت عميو.
* أساليب تقدير الميزانية :يقصد بتقدير الميزانية تقدير النفقات كاإليرادات.


تقدير النفقات 9ال تكجد قاعدة معينة لتقدير النفقات ،فيك متركؾ لممكظفيف

المسؤكليف عمى عممية تحضير الميزانية ،إال انو تراعي في ذلؾ عادة النفقات التي
صرفت فعبل في السنكات المالية السابقة كيتقرر عمى أساسيا ما تدعك الحاجة إلى زيادتو
أك ما يمكف إنقاصو.


تقدير اإليرادات 9كىي مف اختصاص ك ازرة المالية كحدىا فيي عممية جد صعبة

نظ ار لمعكامؿ المتقمبة التي تتحكـ فييا .كمف األساليب المستعممة نذكر9
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 التقدير القياسي :أم تقدير أرقاـ إيرادات السنة القادمة بالقياس إلى أرقاـ اإليراداتالفعمية المحصؿ عمييا في الدكرة المالية األخيرة ،فمثبل لتقدير ميزانية  1008يجب
االعتماد عمى أرقاـ الجباية بالنسبة لدكرة  ،1006مف مزايا ىذا األسمكب أنو سيؿ
االستعماؿ .أما مف عيكبو فأنو أسمكب آلي حيث يفترض اقتصادا مستق ار كال يراعي
التقمبات االقتصادية (أم الدكرات االقتصادية ،حيث إذا كانت نسبة القياس مزدىرة سيككف
ىناؾ فائض كالعكس).
 أسمكب التقدير الكسيطي 9يعتمد ىذا األسمكب عمى أرقاـ اإليرادات المحصؿ عمييافعبل في عدد مف السنكات سابقة ،فتأخذ المعدؿ الكسطي ليا كيعتبر رقما تقديريا لمجباية
بالنسبة لمسنة المالية القادمة.
الجدول رقم ( :)1-1أسموب التقدير الوسيطي
الوحدة :مميار دج
الســــنـــــــــة

مبمغ اإليرادات

مقدار الزيادة %

1001

9400

_

1002

9349

()-38

1003

9417

66

1004

9524

906

1005

9527

2

1006

9729

982

1008

؟؟؟

؟؟؟

المصدر 9يمس شاكش بشير ،مرجع سابؽ ،ص.61
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إذف يككف متكسط الزيادة كمايمي9
43

3

07

77

4

66

كبالتالي لتقدير إيرادات سنة  1008نضيؼ معدؿ الزيادة إلى آخر سنة مالية
 978661 = 5561 + 9729مميار دج.
لكف ىذا األسمكب لـ يؤدم إلى نتائج مطابقة ،إذ لـ يراعي الدكرة االقتصادية.
 أسمكب التقدير المباشر 9مف مميزات ىذا األسمكب أنو يترؾ الحرية لممسؤكليف عندعممية تقدي ار اإليرادات عمى أف تككف الحككمة مسؤكلة عف نتائج ىذا التقدير أماـ
البرلماف ،حيث لـ يعد تحضير الميزانية حسابية ميما بؿ أصبح ميمة تحميمية تأخذ بعيف
االعتبار جميع العكامؿ االقتصادية ك االجتماعية ك القانكنية المؤثرة في اإليرادات؛عمى
سبيؿ المثاؿ تـ تحضير قانكف المالية لسنة  1007عمى أساس المؤشرات التالية91
 سعر البرميؿ النفط الخاـ ب  98دكالر؛ المعادلة النقدية دينار /دكالر (سعر الصرؼ) محددة ب  61دينار لمدكالر الكاحد؛ زيادة الكاردات ب %90؛ النمك االقتصادم بنسبة %467؛ -سنة التضخـ قدرىا .%2

 -1يمس شاكش بشير ،مرجع سابؽ ،ص.72
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المطمب الثاني :مرحــــــــــــمة اعتماد الميزانية (التصويت)
ال يعتبر مشركع الميزانية العامة ميزانية تمتزـ الحككمة بتنفيذىا إال بعد اعتماده مف
السمطة المختصة طبقا لمنظاـ السياسي لكؿ دكلة ،كالسبب الرئيسي في ذلؾ أف الميزانية
العامة تمثؿ تدفقات مالية يترتب عمييا إعادة تكزيع الدخؿ القكمي الحقيقي بيف الطبقات
كالفئات كاألفراد ،كبالتالي تحرص الدكؿ المحتمة عمى ضركرة اعتماد السمطة الممثمة
لمشعب أم السمطة التشريعية ،لمشركع الميزانية حتى يصبح قاببل لمتنفيذ كالسمطة
المختصة باعتماد الميزانية ىي المجمس التشريعي ،كيتـ اعتماد الميزانية داخمو بإجراءات
معينة تختمؼ باختبلؼ دستكر كؿ دكلة.1
فمرحمة اعتماد الميزانية 2ىك مبدأ جارم العمؿ بو في معظـ الدكؿ أم ال تككف
ميزانية الدكلة قابمة لمتنفيذ إال بعد التصديؽ عمييا مف طرؼ السمطة التشريعية .كفي
الجزائر فاف القكاعد المتعمقة بالمصادقة عمى الميزانية العامة في الدستكر أكال ثـ القانكف
 96-73كالقانكف العضكم المتضمف تنظيـ المجمس الشعبي الكطني كالمجمس األمة
(قانكف رقـ  01-88المؤرخ في  7مارس  ،9888الجريدة الرسمية العدد .)94
 -9المناقشة :لتمكيف البرلماف مف أداء كظيفتو عمى أحسف كجو ال بد مف منحو متسع
مف الكقت لدراسة المشركع ،حيث حددت المادة  56بعد تعديميا (أم قانكف رقـ
 13-78المؤرخ في  29ديسمبر  9878يعدؿ كيتمـ القانكف رقـ ،96-73
الجريدة الرسمية العدد  )9تاريخ  20سبتمبر مف السنة التي تسبؽ السنة المالية
المعنية كحد أقصى لمحككمة إليداع مشركع قانكف المالية.

-1محرزم محمد عباس ،اقتصاديات المالية العامة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1004 ،ص.328
 -2يمس شاكش بشير ،مرجع سابؽ ،ص.63
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ثـ تجرم مناقشة المشركع بالنسبة لغرفتي البرلماف (المجمس الشعبي ك المجمس
األمة) عمى مستكييف9
 عمى مستكل المجاف  9حيث تضـ غرفتي البرلماف عدة لجاف أىميا لجنة التخطيطكالمالية المكمفة بدراسة مشركع الميزانية دراسة مدققة تمييدا لممناقشات التي سيقكـ بيا
النكاب في جمسة عامة.
 في جمسة العامة 9تتـ دراسة المشركع عمى مرحمتيف متتاليتيف 9المناقشة العامةكالمناقشة مادة مادة ،حيث يشرع في المناقشة باالستماع إلى ممثؿ الحككمة كىك كزير
المالية عادة الذم يكضح لمنكاب سياسة الحككمة كأسباب كضع المشركع بالشكؿ
المعركض ،كيتقدـ بعد ذلؾ مقرر المجنة المالية ليتمك تقريره يحمؿ مف خبللو مشركع
الميزانية كيشرح أسباب التعديبلت المقترحة إف كجدت ،ثـ يتدخؿ بعد ذلؾ النكاب ليبدكا
بآرائيـ لتتـ عممية التصكيت.
 -1التصويت :يجرم التصكيت عمى مشركع الميزانية كقانكف المالية طبقا لؤلحكاـ
المنصكص عمييا في المادة  60مف القانكف  ،96-73حيث يتـ التصكيت عمى
مكارد الميزانية بصفة إجمالية ،أما فيما يخص النفقات فيصكت عمى نفقات
التسيير المكزعة ،حسب كؿ دائرة ك ازرية ،كما يصكت عمى نفقات التجييز المكزعة
حسب كؿ قطاع(في حالة عدـ التصكيت اطمع عمى المادة  58مف القانكف -73
.)96
مالحظة :أكجب دستكر  9885عمى البرلماف أف يصادؽ عمى قانكف المالية خبلؿ مدة
أقصاىا  64يكـ مف التاريخ إيداعو ،كفي حدكد ىذه اآلجاؿ منح القانكف المجمس الشعبي
الكطني مدة  36يكـ ،كالمجمس األمة مدة  10يكـ لمتصكيت .كفي حالة الخبلؼ بيف
الغرفتيف يمنح لمجنة متساكية األعضاء أجؿ  7أياـ لمبث في شأنو.
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تقكـ السمطة التشريعية باعتماد كايجاز الميزانية كىي السمطة التشريعية فيذا االعتماد شرط
أساس ال غنى عنو لكضع الميزانية مكضع التنفيذ كذلؾ طبقا لمقاعدة المشيكرة "أسبقية
االعتماد عمى التنفيذ".
كقد تنشا حؽ السمطة التشريعية في اعتماد المكازنة كاقرارىا مف حقيا في المكافقة
عمى الضرائب كعمى مراقبة مكارد الدكلة عامة ،إذ مف الكاضح أف ىذا الحؽ ،أم عمى
النفقات كىذا أمر بدييي ،إذ ال فائدة ترجى مف مراقبة اإليرادات طالما أف الحككمة
ستستشار بسمطة إنفاقيا كيفما يحمك ليا.
كيمر اعتماد المكازنة داخؿ المجمس التشريعي بثبلث مراحؿ عمى النحك التالي9
أ -مرحمة المناقشة العام ػ ػ ػ ػػة :حيث يعرض مشركع الميزانية العامة لممناقشة العامة في
البرلماف كىذه المناقشة تنصب غالبا ،عمى كميات الميزانية العامة كارتباطيا
باألىداؼ القكمية كما يراىا أعضاء المجمس.
ب-

مرحمة المناقشة التفصيمية المتخصصة :كتضطمع بو لجنة متخصصة

متفرعة عف المجمس النيابي (لجنة الشؤكف االقتصادية كالمالية) كليا أف تستعيف
بما تراه مف خبراء استشارييف مف خارج البرلماف ،كتقكـ المجنة بمناقشة مشركع
الميزانية في جكانبيا التفصيمية ثـ ترفع بعد ذلؾ تقريرىا إلى المجمس.
ج -مرحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المناقشة النػ ػػيائية :حيث يناقش المجمس مجتمعنا تقرير المجنة ،ثـ
يصير التصكيت عمى الميزانية العامة بأبكابيا كفركعيا كفقا لمدستكر كالقكانيف
المعمكؿ بيا في ىذا الشأف.
كبطبيعة الحاؿ ،تتكقؼ كفاءة السمطة التشريعية في فحصيا لمشركع الميزانية
العامة عمى االعتبارات متعددة منيا تكفر قدر كافي مف اإلحاطة بمختمؼ جكانب النشاط
الحككمي كمككنات ميزانية الدكلة ،فضبل عف تكفر المعمكمات المالية كاالقتصادية لدل
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المجمس ككصكليا إليو في الكقت المناسب ،مدل نضج المؤسسات السياسية كاالقتصادية
كالنقابية ،حيث كمما كانت ىذه المؤسسات ناضجة تكفرت لمسمطة التشريعية قكة سياسية
يمكف أف ترفع تأثير تمؾ السمطة في اعتماد كاقرار البرامج االقتصادية كالمالية ،كعمى
العكس كمما كانت ىذه المؤسسات غير ناضجة كمما كانت السمطة التشريعية ضعيفة
ككاف تأثير السمطة التنفيذية أقكل.
إذا كافؽ البرلماف عمى مشركع الميزانية العامة ،فانو يقكـ بإصدارىا بمقتضى قانكف
يطمؽ عميو "قانكف المالية" كىك قانكف يحدد الرقـ اإلجمالي لكؿ مف النفقات العامة
كاإليرادات العامة ،كيرفؽ بو جدكالف 9يتضمف األكؿ بيانا تفصيميا لمنفقات ،كالثاني بيانا
تفصيميا لئليرادات.
كلقد ثار الخبلؼ حكؿ ما إذا كاف قانكف المالية يعد قانكنا بالمعنى الفني الدقيؽ
لمكممة ،خاصة كانو ال يقرر قكاعد عامة مجردة كانما يقرر فحسب اعتماد البرلماف لمبالغ
اإليرادات كالنفقات الكاردة في الميزانية ،كدكف ما دخكؿ في تفاصيؿ النقاش حكؿ ىذا
المكضكع فإف قانكف المالية يعد قانكنا بالمعنى العضكم لككنو صاد ار مف السمطة
المختصة بالتشريع.
المطمب الثالث :مرحمة تنفيذ الميزانية
تتكلى السمطة التنفيذية ميمة تنفيذ الميزانية ،مف خبلؿ ك ازرة المالية بصكرة أساسية
ككذلؾ مف خبلؿ سائر الك ازرات كفقا لئلعتمادات التي فتحت ليا في الميزانية؛ عمى أف ما
تقكـ بو الحككمة مف أعماؿ في مجاؿ تنفيذ الميزانية ينقسـ إلى أعماؿ إدارية يقكـ بو
مكظفكف إداريكف يرتبكف عمى الدكلة حقكقا لمغير ،كالى أعماؿ حسابية يتكالىا أمناء
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الصناديؽ ك الجباية .كاذا كاف المكظفكف ك اإلداريكف يتكلكف سمطة األمر كاإلقرار ،فاف
أمناء الصناديؽ يتكلكف ميمة التنفيذ المادم.1
كبمعنى أخر ،فاف ىذه المرحمة تمثؿ انتقاؿ الميزانية العامة مف التطبيؽ النظرم
إلى حيز التطبيؽ العممي المممكس فتتكلى الحككمة ،ممثمة في ك ازرة المالية ،تحصيؿ
كجباية اإليرادات الكاردة كالمقدرة في الميزانية ،كما تتكلى اإلنفاؽ عمى األكجو المدرجة في
الميزانية ،كلضماف تنفيذ الميزانية في األكجو المحددة ليا ،فقد اقتضى األمر إيجاد كسائؿ
مختمفة لمراقبة الميزانية لمتأكد مف مراعاة كاحتراـ المكمفيف بالتنفيذ كافة القكاعد المالية
أثناء ممارستيـ لكظائفيـ.2
أوال :مراحل تنفيذ النفقات العامة
تمر عممية صرؼ النفقة بمرحمتيف متتاليتيف9

المرحمة اإلدارية ينفذىا األمر

بالصرؼ كتمييا المرحمة الحسابية كيقكـ بيا المحاسب العمكمي.
-1المرحمة اإلدارية:
تنفذ ىذه المرحمة مف خبلؿ ثبلث فترات كما يمي93
أ -االلتزاـ بالنفقة :عرفتو المادة  98مف القانكف المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية عمى انو
"اإلجراء الذم يتـ بمكجبو إثبات نشكء الديف" .بمعنى سبب أك عمة كجكد النفقة.
كيجب عمى اآلمر بالصرؼ قبؿ اإلقداـ عمى عممية االلتزاـ بالنفقة أف يتأكد مف
تكفر االعتمادات المخصصة ليذه النفقة ككفايتيا كما عميو أف يراعي تاريخ اختتاـ
االلتزاـ بالنفقة.

 -1فكزم عطكم ،المالية العامة ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،لبناف ،1002 ،ص . 286

-2سكزم عدلي ناشد ،المالية العامة ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،لبناف ،1002 ،ص . 222
 -3يمس شاكش بشير ،مرجع سابؽ ،ص.910
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تصفية النفقة :تسمح التصفية طبقا لممادة  10مف قانكف المحاسبة

ب-

العمكمية "بالتحقيؽ عمى أساس الكثائؽ الحسابية كتحديد المبمغ الصحيح لمنفقات
العمكمية" ،كيرجع سبب تمييز االلتزاـ بالنفقة عف التصفية إلى عدـ قدرة اإلدارات
العمكمية في كثير مف الحاالت عمى تحديد المبمغ الصحيح كالدقيؽ لمنفقة كفؽ
االلتزاـ بيا ،حيث تكتفي بكضع مبمغ تقديرم إلى حيف تحقيؽ المبمغ الحقيقي بعد
تأدية الخدمة الفعمية ،مثال :اليدفع المرتب الشيرم لممكظؼ العاـ إال عند نياية
الشير.
ج -األمر بالصرؼ (دفع)النفقة :كىك أمر كتابي يكجيو األمر بالصرؼ إلى
المحاسب العمكمي ليدفع لشخص معيف مبمغ الديف المحدد مقداره كطبيعتو،
فحسب المادة  19مف قانكف المحاسبة العمكمية "يعد األمر بالصرؼ أك تحرير
الحكاالت .اإلجراء الذم يأمر بمكجبو دفع النفقات العمكمية" .بمعنى يتخذ ىذا
األمر الكتابي شكؿ الحكالة.
-2المرحمة الحسابية (دفع النفقات) :تتمثؿ ىذه الرحمة في دفع النقكد مف الخزينة
العمكمية لمدائنيف كما عرفتو المادة  11مف قانكف المحاسبة العمكمية بأنو
"اإلجراء الذم يتـ بمكجبو دفع الديف العمكمي" ،بمعنى انو التصرؼ الذم تتحرر
بكاسطة الييئات العمكمية مف ديكنيا كيقكـ المحاسب العمكمي بتنفيذ ىذه العممية
باإلضافة إلى ميمة مراقبة النفقة كالتأكد مف صحتيا.

ثانيا :مراحل تحصيل اإليرادات العامــــــــة
تتـ عممية تحصيؿ اإليرادات العامة بثبلث عمميات مراحؿ إدارية عمى اإلثبات
كالتصفية كاألمر بالتحصيؿ لتكتمؿ بمرحمة محاسبية كىي التحصيؿ كما يمي9
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 -9المرحمة اإلدارية :كتتـ مف خبلؿ ثبلث عمميات
أ -اإلثبات :أم إثبات حؽ الخزينة العمكمية (الدكلة) عمى الغير (ففي الضريبة
مثبل يأتي اإلثبات بعد حدكث الفعؿ المنشأ لمضريبة).
ب-

التصفية :تحديد الحساب الدقيؽ لمديف.

ج -األمر بالتحصيؿ :كىك سند يصدره األمر بالصرؼ يستدعي فيو المكمؼ لدفع
ما عميو اتجاه الخزينة العامػ ػ ػػة.
 -1المرحمة المحاسبية :أك التحصيؿ كىك إجراء يقكـ بو المحاسب العمكمي يتـ
بمكجبو إبراء ذمة األشخاص مف اتجاه الخزينة العامة(.يتحصؿ المحاسب عمى
المبمغ المحدد في السند مف األشخاص المدينيف).

المطمب الرابع :مرحمة الرقابة عمى تنفيذ الميزانية العامــــــــــــــــــة:
تعد ىذه المرحمة ىي المرحمة األخيرة التي تمر بيا الميزانية العامة لمدكلة ،كتسمى
مرحمة مراجعة تنفيذ الميزانية ،كاليدؼ منيا ىك التأكد مف أف تنفيذ المكازنة قد تـ عمى
الكجو المحدد لمسياسة التي كضعتيا السمطة التنفيذية كأجازتيا السمطة التشريعية ،كبمعنى
أخر أف كؿ عممية مالية يقكـ بيا أم مشركع تستمزـ كجكد رقابة مالية مف نكع معيف ،فمف
باب أك ليتككف الحاجة إلى المراقبة عمى تنفيذ المكازنة العامة أكثر ضركرة كحيكية ،كذلؾ
بسبب 9كبر حجـ عممياتيا ،كما ترتبط بو ىذه العمميات مف آثار تكزيعية لمدخؿ القكمي
الحقيقي بيف األفراد كالفئات كالطبقات ،أخي ار ما تسيـ بو ىذه المكازنة في التطكر العاـ،
االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي لممجتمع.1

-1محمكد حسيف الكادم كآخركف ،المالية العامة ،دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ،عماف ،1000 ،ص.50
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كبناء عمى ذلؾ فإف اليدؼ األساسي مف الرقابة عمى تنفيذ المكازنة ىك ضماف
تحقيقيا ألقصى قدر مف المنافع لممجتمع في حدكد الساسة العامة لمدكلة.
تمارس الرقابة عمى تنفيذ الميزانية حسب األشكاؿ الثبلثة التالية91
-1الرقابة اإلدارية :ىذه الرقابة تقكـ بيا السمطة التنفيذية عمى نفسيا ،فقد يقكـ بيا
الرؤساء عمى مرؤسييـ أك مكظفك ك ازرة المالية عمى الك ازرات األخرل ،كيطمؽ
عمييا أيضا بالرقابة الداخمية ،كىذه الرقابة عمى نكعيف9
أ -رقابة الحقة لمصرؼ :وىي التي تحصؿ بعد االنتياء مف صرؼ األمكاؿ أك
مع انتياء السنة المالية ،فيي إذف كسيمة لممحاسبة كالعقاب ألنيا تكتشؼ
األخطاء بعد كقكعيا كال تمنع المخالفة المالية ،كتككف ىذه الرقابة إما عمى
الحسابات ،كتتمخص في إعداد حسابات شيرية ،كربع شيرية كسنكية لكؿ ك ازرة
أك دائرة أك ىيئة حككمية ،كيقكـ محاسب كؿ جية حككمية عند إعداد
الحسابات بالتأكد مف سبلمة المركز المالي لمك ازرة أك ىيئة الحككمية ،كبمراجعة
دفاتر الحسابات المختمفة كيضع عف كؿ ىذا تقرير يرسمو مع الحسابات إلى
الجيات المختصة في ك ازرة المالية ،كأما عمى الخزائف المالية ،كيقصد مف ىذه
الرقابة التأكد مف عدـ حدكث سرقات مالية كغيرىا.
كتشمؿ الرقابة البلحقة لمصرؼ عمى اإليرادات العامة أيضا كليس فقط
النفقات العامة فقط.
ب-

رقابة سابقة لمصرؼ 9كىي رقابة كقائية ،تمنع كقكع الخطأ المالي ،كتعالجو

قبؿ حدكثو يقكـ بيا الرؤساء كمكظفك ك ازرة المالية في جميع ك ازرات كىيئات

 -1طارؽ الحاج ،مرجع سابؽ ،ص.972-979
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الدكلة ،كعمى المحاسبييف التأكد مف أف أكامر الصرؼ منسجمة مع القكانيف
كاألنظمة كالتعميمات المالية الصادرة بيذا الخصكص.
-2الرقابة البرلمانية :كىي رقابة خارجية تقكـ بيا السمطة التشريعية عف طريؽ مراقبة
تنفيذ السمطة التنفيذية لممكازنة ،كتستطيع السمطة التشريعية أف تباشر ىذا الحؽ
بكسائؿ ثبلث9
أ -طمب تبديؿ االعتمادات الكاردة في المكازنة كنقميا مف باب آلخر ،أك طمب فتح
اعتمادات جديدة.
ب-

استعماؿ أعضاء السمطة التشريعية لحقيـ في استجكاب أعضاء الك ازرة

كسؤاليـ عف أم معمكمة مالية.
ج -مناقشة كاعتماد الحساب الختامي لمدكلة ،كتؤدم الرقابة البرلمانية إلى مسؤكلية
الكزراء سياسيا ،بؿ كالى مسؤكليتيـ المدنية كالجزائية في بعض الدكؿ.
 -2الرقابة عن طريق هيئة مستقمة :كىي رقابة خارجية ،تتكاله ىيئة مستقمة كاستقبلؿ
القضاء ،كال تستطيع أم جية أف تتدخؿ في عمميا أك تكقفو ،كمسميات ىذه
الييئات المستقمة تختمؼ مف دكلة ألخرل ،ففي فرنسا يطمؽ عمييا "محكمة
الحسابات"كفي انجمت ار "المحاسب العاـ"…الخ.

39

الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
المبحث الثالث :نفقات الميزانية العامة وايراداتها

لكي تقكـ الدكلة باالنفاؽ العاـ ،فبل بد اف تتكفر ليا المكارد البلزمة لذلؾ ،ام اف
الكسائؿ التمكيمية كتمثؿ ىذه االخيرة دخكال لمدكلة يطمؽ عمييا االيرادات ك النفقات العامة.
المطمب األول :النفقات العامـــــــــــــــــة
تعكس النفقات العامة دكر الدكلة كتطكرىا ،فمع تطكر دكر الدكلة مف الدكلة
الحارسة إلى الدكلة المتدخمة إلى الدكلة المنتجة تطكرت النفقات العامة حيث زاد حجميا
كتعددت أنكاعيا ،كأصبحت أداة رئيسية مف أدكات السياسة المالية كالسياسة االقتصادية.
كتيدؼ دراسة النفقات العامة إلى معرفة األثر الذم تكلده في حياة المكاطنيف االقتصادية
كاالجتماعية كاالسترشاد بيذا األثر في كضع قكاعد عامة تسير عمييا سياسة اإلنفاؽ العاـ
عمى النحك الذم يحقؽ أىداؼ السياسة االقتصادية لمدكلة.1
كعمى ىذا األساس ،فاف دراستنا لمنفقات العامة تتضمف النقاط التالية9
أوال :تعريف النفقات العامة
يمكف تعريؼ النفقة العامة عمى أنيا مبمغ مف النقكد يقكـ بإنفاقو شخص معنكم
عاـ بيدؼ تحقيؽ نفع عاـ.2
كيتضح مف ىذا التعريؼ أف النفقة العامة تتككف مف ثبلث عناصر كما يمي93
 -1عمي لطفي ،المالية العامة ،دراسة تحميمية ،مكتبة عيف الشمس ،مصر ،9884 ،ص.971
 -2احمد جامع ،عمـ المالية العامة ،الجزء األكؿ ،دار النيضة العربية.9860 ،

 -3دركاسي مسعكد ،السياسة المالية كدكرىا في تحقيؽ التكازف االقتصادم ( ،)1003-9880أطركحة مقدمة ضمف

متطمبات نيؿ شيادة الدكتكراه ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،قسـ العمكـ االقتصادية ،جامعة الجزائر-1004 ،
 ،1005ص.950
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-1

النفقة العامة مبمغ نقدي :تقكـ الدكلة بإنفاؽ مبالغ نقدية لمحصكؿ عمى السمع

الخدمات البلزمة لممارسة نشاطيا ،أم كؿ ما تنفقو الدكلة سكاء مف اجؿ الحصكؿ عمى
السمع كالخدمات البلزمة لتسيير المرافؽ العامة ،أك شراء السمع الرأسمالية البلزمة لعمميات
اإلنتاجية ،أك منح اإلعانات كالمساعدات بأشكاليا المختمفة ،يجب أف يتخذ الشكؿ النقدم
حتى يدخؿ في مجاؿ النفقات العامة.
كعمى ىذا األساس ،فاف الكسائؿ غير النقدية التي تتبعيا الدكلة لمحصكؿ عمى
متطمباتيا جب ار كبدكف مقابؿ كما في حاالت السخرة كاالستيبلء أك بدفعيا مقابؿ محدكد
بجانب منحيا لبعض المزايا العينية مثؿ إتاحة السكف المجاني لبعض مكظفييا في بعض
المباني التابعة ليا ال تدخؿ في إطار النفقات العامة.
إف اشتراط أف تتخذ النفقة العامة شكبل نقديا قد جاء نتيجة تفاعؿ مجمكعة مف
العكامؿ عبر التطكر االقتصادم أىميا9
أ -االنتقاؿ مف االقتصاد العيني أيف أصبحت النقكد ىي الكسيمة الكحيدة لكؿ
المعامبلت ،كقد اندثر نظاـ المقايضة؛
ب -انتشار األفكار الديمقراطية كتخمي الدكلة مف عنصر القكة(عمؿ السخرة كاالستيبلء
الجبرم)؛
ج -محاكلة تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف أفراد المجتمع(إعادة تكزيع الدخؿ)؛
د -تيسير عممية الرقابة عمى تنفيذ النفقات بيدؼ تحقيقيا األىداؼ التي خصصت ليا،
كمف الكاضح أف ىذه الرقابة تككف صعبة في حالة النفقات غير النقدية.
 -2صدور النفقة من الدولة أو احد تنظيماتها :بعد اشتراط صدكر النفقة مف جية
عامة-الدكلة أك تنظيماتيا-ركنا أساسيا لكجكد النفقة ،كيدخؿ في عداد النفقات العامة تمؾ
النفقات التي تقكـ بيا األشخاص المعنكية العامة ك الدكلة ك الييئات العامة الكطنية
كالمؤسسات العامة ،كما يندرج تحتيا أيضا نفقات المشركعات العامة ،فخضكع ىذه
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المنشآت لتنظيـ تجارم في إدارتيا كسعييا لتحقيؽ الربح ال يخفي طبيعتيا كجياز مف
أجيزة الدكلة يقكـ بنشاط مميز قصد تحقيؽ أىداؼ اقتصادية ك اجتماعية معينة ،فالجية
الكحيدة التي تتكلى عممية اإلنفاؽ العاـ ىي الدكلة مف خبلؿ أجيزتيا المختمفة ضمف
القكانيف المعمكؿ بيا ك المصادؽ عمييا مف طرؼ البرلماف.
أما إذا صدرت النفقة مف أفراد أك مؤسسات خاصة (خيرية مثبل) فبل تعد نفقة عامة ألنيا
لـ تخرج مف خزينة الدكلة.
كأخي ار لكي تعد النفقة مف النفقات العامة يشترط أف يككف اآلمر بيا شخص معنكم
عاـ ،فالطبيعة القانكنية لآلمر باإلنفاؽ عنصر أساسي في تحديد ما إذا كانت ىذه النفقة
عامة أك الخاصة ،كالمقصكد بالشخص المعنكم العاـ ذلؾ الشخص الذم تنظـ قكاعد
القانكف العاـ عبلقاتو بغيره مف األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف.
كل قد استند الفكر المالي في سبيؿ تحديد طبيعة ىذا االتفاؽ معياريف إحداىما
قانكني كالثاني كظيفي ،كما يمي91
أ -المعيار القانكني :فطبقا ليذا المعيار ،تتحدد طبيعة النفقات عمى أساس الجية التي
تقكـ باإلنفاؽ كبناء عمى ىذا تعتبر النفقات عمى أساس الجية التي تقكـ باإلنفاؽ كبناء
عمى ىذا تعتبر النفقات عامة إذا صدرت عف شخص معنكم عاـ ،كتعتبر خاصة إذا قاـ
بيا األفراد ك المؤسسات الخاصة ،أم أف ىذا المعيار يستند إلى اختبلؼ طبيعة نشاط
أشخاص القانكف العاـ عف طبيعة نشاط أشخاص القانكف الخاص ،ىذا باإلضافة إلى أف
نشاط القانكف العاـ ييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة كيعتمد عمى السمطات اآلمرة ،في
حيف ييدؼ نشاط أشخاص القانكف الخاص إلى تحقيؽ المصمحة الخاصة معتمدا في ذلؾ
عمى التعاقد.

 -1دركاسي مسعكد ،مرجع سابؽ ،ص.951
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ب -المعيار الكظيفي :يستند ىذا المعيار أساسا عمى طبيعة الكظيفة كاالقتصادية
لمشخص القائـ باإلنفاؽ ،كليس عمى الطبيعة القانكنية لمشخص القائـ بو ،كبناء عمى ذلؾ
تعتبر النفقات عامة إذا قامت بيا الدكلة بمكجب سمطتيا اآلمرة كسيادتيا ،أما النفقات التي
تقكـ بيا األشخاص الخاصة فإنيا تعتبر نفقات خاصة كقد تعتبر النفقات التي تقكـ بيا
األشخاص الخاصة التي فكضتيـ الدكلة في استخداـ سمطتيا اآلمرة نفقات عامة بشرط
أف تككف ىذه النفقات العامة نتيجة استخداـ سمطتيا السيادية.
يتضح أف المعيار القانكني أكضح مف الكظيفي لمتمييز بيف النفقات كىذا حتى ال تستعبد
نفقات القطاع العاـ مف النفقات العامة.
مما سبؽ ،يتضح فإف مفيكـ النفقات العامة يجب أف يتسع ليشمؿ جميع النفقات
التي تقكـ بيا الحككمة المركزية كالحككمات المحمية كالمؤسسات كالييئات العامة
كمؤسسات القطاع العاـ التابعة لمدكلة.
-2

الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع العام :ينبغي أف يككف اليدؼ مف النفقات

العامة ىك إشباع الحاجات العامة كمف ثـ تحقيؽ النفع أك المصمحة العامة ،كبالتالي ال
تعتبر مف قبيؿ النفقات العامة تمؾ النفقات التي تيدؼ إلى إشباع حاجة خاصة أم
تحقيؽ نفع خاص.1
ثانيا :أنواع النفقات العامة(تقسيماتها)
مع تخمي الحككمات المعاصرة عف سياسة الحياد المالية تسع نطاؽ اإلنفاؽ العاـ
كتعددت كظائفو كاألىداؼ التي يمكف أف يرمي إلى تحقيقيا ،كتنكعت كتعددت كبالتالي
صكر اإلنفاؽ العاـ ،ككاف طبيعيا أف تتكلى الدراسات الحالية أىمية متزايدة لمحاكالت
تجميع كتطبيؽ النفقات العامة في مجمكعات محدكدة كفقا لمعايير كأسس معينة كتبعا
 -1سكزم عدلي ناشد ،الكجيزة المالية العامة ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية ،1000 ،ص22
43

الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
لمخصائص المشتركة بالرغـ مف أف لكؿ دكلة تقسيميا الخاص بيا الذم يتبلءـ مع
ظركفيا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كىذا ما يسمى بالتقسيـ الكضعي لمنفقات.
كنحاكؿ أف نعرض في ىذه النقطة تقسيمات النفقات العامة كفقا لممعايير التالية9
حسب معيار التأثير في الدخؿ الكطني أم القكة الشرائية(النفقات الحقيقية كالنفقاتالتحكيمية)
حسب معيار التكرار كالدكرية (نفقات عادية كنفقات غير عادية)التصنيؼ الكظيفي(حسب كظائؼ الدكلة)أوال :تقسيم النفقات حسب معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة الشرائية
-9

النفقات الحقيقية 9تعني النفقات الحقيقية استخداـ الدكلة لجزء مف القكة الشرائية
لمحصكؿ عمى السمع كالخدمات المختمفة إلقامة المشاريع التي تشبع حاجات
عامة ،كتؤدم النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الكطني كصرؼ
األمكاؿ العامة عمى األجكر كالركاتب لمعامميف ،كذلؾ شراء السمع كالخدمات
البلزمة لسير عمؿ اإلدارات كأجيزة الدكلة.

-1

النفقات التحويمية 9ىي تحكيؿ مبالغ نقدية مف فئة إلى أخرل في المجتمع كىذه
النفقات ليس ليا مقابؿ مباشرة كال تؤدم إلى زيادة في اإلنتاج الكطني بؿ تؤدم
إلى إعادة تكزيعو ،1أم أف ىذا النكع مف النفقات مف شانيا نقؿ القكة الشرائية مف
فئة إلى أخرل ،أم تيدؼ إلى أحداث تغيير في نمط تكزيع الدخؿ الكطني.

-1رفعت محجكب ،المالية العامة ،مكتبة النيضة العربية ،9881 ،ص81
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ثانيا :تقسيم النفقات حسب معيار التكرار والدورية
 -9النفقات العادية والنفقات غير العادية 91إف تطكر دكر الدكلة عبر التاريخ باتجاه
المزيد مف التدخؿ في الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية ،مما أدل إلى زيادة النفقات
العامة مف حيث الحجـ كالنكع كىذا أدل إلى زيادة اإليرادات العامة كمع ازدياد
النفقات العامة ،لـ تعد الضرائب كافية لتغطيتيا ،خاصة إذا كانت ىذه النفقات
تستعمؿ لمكاجو مجاالت استثنائية كاألزمات االقتصادية أك الككارث الطبيعية.
كليذا أصبح الفكر المالي ييتـ بالحاالت التي يجكز فييا المجكء إلى
االقتراض كالى اإلصدار النقدم كقد كجد فييا مكرد غير عادم ،كال يقتصر فييا
عمى الضرائب.
مما سبؽ يمكف القكؿ أف سبب تقسيـ النفقات إلى عادية كغير عادية إنما يرجع
إلى الحاجة لتحديد مدل االتجاه إلى المكارد غير العادية لتغطية النفقات العامة ،أم أف
فكرة النفقات غير العادية قد استخدمت لتبرير المجكء إلى المكارد غير العادية(القركض
كاإلصدار النقدم).كتكجد عدة معايير لمتفرقة بيف النفقات العادية كغير العادية ىي9
أ -االنتظاـ كالدكرية :فإذا كانت دكرية كمنتظمة فتعتبر عادية مثؿ األجكر ،كاف لـ تكف
كذلؾ فيي غير عادية كمنيا مثبل تمكيؿ الحركب كمكاجية الككارث.
ب -طكؿ فترة اإلنفاؽ 9فإذا كانت النفقات تعطي دخبل فتعتبر نفقة عادية ،أما إذا امتدت
ألكثر مف سنة فتككف غير عادية.
ج -معيار تكليد الدخؿ :فإذا كانت النفقات تعطي دخبل فتعتبر نفقة غير عادية ،مثؿ
المجكء إلى االقتراض لمقياـ بالمشركعات العامة التي تغطي دخبل يغطي فكائد ىذا
القرض ،أم أف القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إيرادات تكفي لدفع فائدتو كلمقياـ

 -1دركاسي مسعكد ،مرجع سابؽ ،ص.954
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بتسديده ،فعندئذ تعتبر ىذه النفقات غير عادية ،أما إذا كانت النفقات ال تكلد دخبل،
فتعتبر نفقات غير عادية.
د -معيار اإلنتاجية :فإذا كانت غير منتجة أك ما يسمى بالنفقات االستيبلكية أم ال
تؤدم إلى زيادة اإلنتاج الكطني فيي نفقة عادية ،أما إذا كانت منتجة تؤدم إلى زيادة
اإلنتاج الكطني فيي نفقة غير عادية مثؿ النفقات المخصصة إلنشاء المدارس
كالمستشفيات.
ق -معيار المساىمة في تككيف رأس الماؿ العيني :تككف النفقة عادية طبقا ليذا المعيار
إذا كانت ال تساىـ في تككيف رأس الماؿ كتمؾ التي تمزـ تسيير المرافؽ العامة كتسمى
بالجارية أك ما يعرؼ أيضا بالنفقات اإلدارية.
أما إذا كانت تساىـ في تككف رؤكس األمكاؿ العينية كالنفقات الرأسمالية كاالستثمارية فيي
نفقة غير عادم.1
ثالثا :التقسيم الوظيفي لمنفقات العامة:
عمى ىذا األساس تقسـ النفقات العامة كفقا لمكظائؼ التي تؤدييا الدكلة ،كتجدر
اإلشارة ىنا إلى أف ىذا التصنيؼ يعد احدث التقسيمات لمنفقات العامة ،كقد استعمؿ في
الكاليات المتحدة األمريكية ثـ انتشر إلى بقية دكؿ العالـ ،كما انو ال تكجد قاعدة كاحدة
يمتزـ بيا ليذا التقسيـ ،كيمكف التقسيـ كفقا لمكظائؼ التي تؤدييا الدكلة المعاصرة بكاسطة
نفقاتيا العامة ،حيث تصنؼ ىذه األخيرة عمى أساس مجمكعة كظائؼ أساسية في شكؿ
مصالح تابعة لمدكلة.
كالكظائؼ األساسية لمدكلة ىي 9الكظيفة اإلدارية ،الكظيفة االجتماعية كالكظيفة
االقتصادية ،كبذلؾ تكجد ثبلثة أنكاع لمنفقات تندرج تحت التقسيـ الكظيفي كىي91
 -1عمي لطفي ،أصكؿ المالية العامة ،مكتبة عيف الشمس ،القاىرة ،ص.14
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أ-

النفقات اإلدارية لمدكلة 9تمثؿ النفقات المتعمقة بتسيير المرافؽ العامة كالبلزمة لقياـ

الدكلة ،كتشمؿ ىذه النفقات مرتبات المكظفيف أجكر العماؿ كمعاشاتيـ ،كيمكف القكؿ أف
ىذا الصنؼ مف النفقات(اإلدارية)يتضمف نفقات اإلدارة العامة كالدفاع ،األمف ،العدالة
كالتمثيؿ الدبمكماسي.
ب-

النفقات االقتصادية لمدكلة :ىي النفقات المتعمقة باألغراض االقتصادية لمدكلة ،أم

النفقات المرتبطة بقياـ الدكلة بأنشطة معينة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ اقتصادية مثؿ
االستثمارات العامة التي تيدؼ إلى تكفير الخدمات األساسية كالنقؿ كالمكاصبلت ،الرم،
الكيرباء...الخ.
ج -النفقات االجتماعية لمدكلة 9ىي النفقات المتعمقة باألغراض االقتصادية لمدكلة ،أم
النفقات المرتبطة بقياـ الدكلة بأنشطة معينة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ اقتصادية مثؿ
االستثمارات العامة التي تيدؼ إلى تكفير الخدمات األساسية كالنقؿ كالمكاصبلت ،الرم،
الكيرباء.
كيتضح أف ىذا النكع مف النفقات يزداد أكثر أىمية في الدكلة االشتراكية كما يحتؿ
مكانا بار از في الدكؿ النامية عنو في الدكؿ المتقدمة لسبب عدـ تكفر التنمية األساسية في
األكلى.
كترجع أىمية التقسيـ الكظيفي لمنفقات العامة إلى انو يؤدم إلى عرض المكازنة
في شكؿ بسيط يسيؿ فيمو ،كما يمكف التقسيـ مف إجراء دراسات مقارنة لمتدفقات العامة
في مختمؼ الدكؿ .
كلتسييؿ عممية التقسيـ يمكف إرجاع اإلنفاؽ العاـ إلى نكعيف رئيسيف ىما اإلنفاؽ
العاـ عمى الخدمات كالنفقات العامة التحكيمية ،بحيث تندرج تحت كؿ نكع أنكاع أخرل
فرعية ،كما ىك مكضح في الشكؿ المكالي9
 -1درواسي مسعود ،مرجع سابق ،ص.761
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الشكل رقم ( :)1-1التقسيم الوظيفي لمنفقات العامة

النفقات العامة التحوٌلٌة

اإلنفاق العام على الخدمات
نفقات وظٌفٌة

الرواتب

مصاريف مصاريف
إدارية
الصيانة
الدورية
أخرى
للمباني
العامة

نفقات رأسمالٌة

التجهيزات مشروعات
نفقات
اإلنشاءات المعدات رأس المال
الجماعي
اآلالت
العامة

نفقات تحوٌلً
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المصدر 9محمد عفر كاحمد فريد ،االقتصاد المالي كالمكضعي كاإلسبلمي(بيف النظرية كالتطبيؽ)
مؤسسة شباب الجامعة-االسكندرية ،9888ص ص.47-46

المطمب الثاني :اإليرادات العامة
لكي تقكـ الدكلة باإلنفاؽ العاـ ،فبلبد أف تتكفر ليا المكارد البلزمة لذلؾ ،أم أف
الكسائؿ التمكيمية كتمثيؿ ىذه األخيرة دخكال لمدكلة يطمؽ عمييا اإليرادات العامة.
حتى يتسنى لمدكلة القياـ بكظائفيا ،يجب أف تستخدـ بعض المكارد البشرية كغير
البشرية المكجكدة تحت تصرفات الجماعات ،أم تحرر جزء مف المكارد بحيث ال
يستخدمو األفراد ،كما تستقطع الدكلة جزء مف القكة الشرائية المكجكدة تحت تصرؼ
األفراد ،كقد تخمؽ الدكلة شرائية إضافية إذ أف سمطة إصدار النقكد تعد اختصاصا أصيبل
ليا.1
 -1إبراىيـ عمي عبد اهلل ،أنكر العجارمية ،مبادئ المالية العامة ،دار الصفاء لمطباعة ،عماف ،1000 ،ص ص-910
.913
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مما سبؽ ،يتضح أف الدكلة تحصؿ عمى اإليراد العاـ مف خبلؿ عمميتي نقؿ القكة
الشرائية كخمقيا ،سكاء تـ داخؿ االقتصاد الكطني أك عمى الصعيد الدكلي ،كاذا كاف
اإليراد العاـ يختمؼ مف حيث المصدر كمف حيث شكمو ،فانو يمكف التمييز بيف مختمؼ
اإليرادات العامة مف حيث عنصر اإلجبار في الحصكؿ عمييا ،كميما يكف مف أمر فاف
اإليرادات العامة ال تخرج عمى أف تككف إما اقتصادية أك سيادية أك ائتمانية ،1كعميو
سنتناكؿ مكضكع اإليرادات العامة في النقاط التالية9
أوال :اإليرادات االقتصادية
تمؾ اإليرادات التي تحصؿ عمييا الدكلة بصفتيا شخص اعتبارم قانكني يممؾ
ثركة كيقدـ خدمات عامة كمف ىذه اإليرادات ،اإليرادات الناجمة عف تأجير العقارات
العائدة ليا ،فكائد القركض كأرباح المشركعات بيذا الكصؼ يمكف أف نتناكؿ إيرادات
الدكلة مف ممتمكاتيا في نقطتيف اثنتيف ىما 9إيرادات الدكميف ،الثمف العاـ.
 -9إيرادات أمالك الدولة (الدومين) :يطمؽ لفظ الدكميف عمى ممتمكات الدكلة أيا كانت
طبيعتيا؛ عقارية أك منقكلة ،كأيا كاف نكع ممكية الدكلة ليا عامة أـ خاصة ،كتنقسـ
ممتمكات الدكلة (الدكميف) إلى قسميف99
أ -الدكميف العاـ 9يتككف ىذا النكع مف كؿ ما تممكو الدكلة كيخضع لمقانكف العاـ
كيختص أيضا بتمبية الحاجات العامة مثؿ الطرؽ كالمطا ارت كالمكانئ كالحدائؽ
العامة.
كيتميز الدكميف العاـ بعدة مميزات ال يجكز بيعو طالما ىك مخصص
لممنفعة العامة كال يجكز تممكو بالتقادـ ممكية الدكلة لو ىي ممكية عامة تخضع
ألحكاـ القانكف اإلدارم كالغاية مف الدكميف العاـ تقديـ خدمات عامة كليس عمى

 -1زينب حسيف عكض اهلل ،مبادئ المالية العامة ،الدار الجامعية بيركت ،9883 ،ص.84
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أمكاؿ لمخزينة العامة ،كىذا ال يمنع مف إمكاف تحقيؽ إيراد كما ىك الحاؿ عند
دخكؿ الحدائؽ أك المطارات.
ىذا المقابؿ(اإليراد) يستعمؿ في الغالب في تنظيـ استعماؿ ىذا المرفؽ ،كميما يكف
فالنتيجة ىي مجانية االنتفاع بأمكاؿ الدكميف العاـ.
ب-

الدكميف الخاص 9يقصد بالدكميف الخاص كمما تممكو الدكلة ممكية خاصة

كىي التي تخضع ألحكاـ القانكف الخاص ،شانيا في ذلؾ شاف األفراد
كالمشركعات الخاصة ،كالدكميف الخاص ال يخصص لممنفعة العامة ،كيدير
الدكميف الخاص إيرادات كليذا يعتبر مصدر مالي ميـ لمدكلة كيقسـ الدكميف
الخاص إلى ثبلثة أقساـ كىي9
 الدكميف الزراعي :كيشمؿ ممتمكات الدكلة أف األراضي الزراعية كالمناجـ كالغابات
كيأتي إيراد ىذا النكع مف ثمف بيع المنتجات أك ثمف اإليجار.
 الدكميف الصناعي أك التجارم :كيتمثؿ في مختمؼ المشركعات الصناعية كالتجارية
التي تقكـ بيا الدكلة مثميا في ذلؾ مثؿ األفراد ،أما الطرؽ التي مف خبلليا تقكـ الدكلة
باستغبلؿ ىذه المشاريع كخاصة الصناعية ،أما االستثمار المباشر أك الشراكة أك
التأميـ سكاء كاف كمي أك جزئي
 الدكميف المالي :ىي تمؾ اإليرادات التي تحصؿ عمييا الدكلة مف السندات الحككمية
كاذكنات الخزينة كاألسيـ(محفظة األكراؽ المالية) ،ىذا باإلضافة إلى الفكائد التي
تحصؿ عمييا مف خبلؿ القركض التي تمنحيا لؤلفراد أك المؤسسات أك تكظيؼ
أمكاليا في البنكؾ.
ثانيا :اإليرادات السيادية
تتمثؿ في اإليرادات التي تحصؿ عمييا الدكلة جب ار مف األفراد لما ليا مف حؽ
السيادة كتتمثؿ في الضرائب كالرسكـ كالغرامات المالية التي تفرضيا المحاكـ كتذىب إلى
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خزينة الدكلة ،كفي التعكيضات المدفكعة لمدكلة تعكيضا عف أضرار لحقت بيا سكاء مف
الداخؿ أك مف دكلة أخرل ،كفي القرض اإلجبارم الذم يمتزـ الدكلة بسداده في المستقبؿ
سكاء دفعت عنو الفائدة أـ لـ تدفع ،كما تتمثؿ في إتاكة التحسيف ،كسكؼ نقتصر في
دراستنا عمى الضرائب كالرسكـ.
-1الرسوم:
كانت الرسكـ تحتؿ في الماضي أىمية كبيرة كمصدر مف مصادر اإليرادات،
ككانت تأتي مباشرة بعد الدكميف ،كمع مركر الزمف ،تضاءلت أىمية الرسكـ كمصدر
لئليرادات العامة مكاف الصدارة لمضرائب ،كمع ذلؾ فبلزالت الرسكـ تمعب دك ار ىاما في
مالية الييئات المحمية في معظـ الدكؿ الحديثة.
يمكف تعريؼ الرسكـ بأنيا مبالغ تحصميا مف بعض األفراد مقابؿ خدمات نكعية
مف نكع خاص تؤدييا ليـ أك مزايا تمنحيا ليـ.
كالرسكـ عدة أنكاع نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ الرسكـ القضائية ،الرسكـ
الجامعية ،رسـ تسجيؿ الممكية العقارية ،الرسكـ المفركضة عمى بعض النشاطات كالصيد
كالذبح.
مف التعريؼ السابؽ ،يتضح أف الرسـ يتميز بخصائص ثبلث ىي9
أ-

1

الصفة النقدية لمرسـ :أف الفرد لو حرية االختيار في طمب خدمة معينة كعند
حصكلو عؿ الخدمة المطمكبة مف إحدل الييئات العامة يدفع مبمغ نقدم مقابؿ
ذلؾ.

ب-

الصفة اإلجبارية :يقكـ الفرد المستفيد مف الخدمة بدفع قيمة الرسـ جب ار لمييئة
التي تؤدم بو الخدمة ،كيبدك عنصر الجبر كاضحا في استقبلؿ تمؾ الييئة في
كضع النظاـ القانكني لمرسـ مف حيث تحديد مقداره كطريقة تحصيمو.

 -1دركاسي مسعكد ،مرجع سابؽ ،ص.967
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ج-

تحقيؽ النفع الخاص إلى جانب النفع العاـ :يدفع الرسـ مقابؿ الخدمة
الخاصة التي يحصؿ عمييا الفرد مف جانب إحدل الييئات العامة ،كتتميز
ىذه الخدمة بكجو عاـ باف النفع الذم يعكد مف إذائيا ال ينحصر عمى
الفرد كانما يتعدل ذلؾ لصالح المجتمع بأكممو ،كيبد ىذا كاضحا إذا
الحظنا أف الرسكـ تدفع نظي ار خدمات تؤدييا المرافؽ العامة كاف ىذه
األخيرة إنما يقصد بيا تحقيؽ النفع العاـ ،فالرسكـ التي تدفع نظير خدمات
تؤدييا المرافؽ العامة كاف ىذه األخيرة إنما يقصدبيا تحقيؽ النفع العاـ،
فالرسكـ التي تدفع لتسجيؿ الممكية العقارية تتيح لمفرد لمحفاظ عمى حقكقو،
كما أنيا تؤدم إلى استقرار الممكية في المجتمع الحد مف المنازعات.

-2الضرائب:
تعتبر الضرائب المصدر الرئيسي لئليرادات العامة ،ليذا تحتؿ مكاف الصدارة بيف
مصادر اإليرادات العامة ليس فقط باعتبار ما يمكف أف تقدمو مف مكارد مالية ،كلكف
ألىمية الدكر الذم تمعبو في تحقيؽ أغراض السياسة المالية ،كما يترتب عمييا مف آثار
اقتصادية كاجتماعية لذلؾ فف دراسة الضرائب تتناكؿ جكانب متعددة ينبغي اإللماـ بيا
جميعا ،غير أف ىذه الدراسة ال تسع لكؿ ىذه الجكانب الذم ينبغي االقتصار عمى بعض
المكضكعات الجكىرية دكف غيرىا مف خبلؿ النقاط التالية9
أ -ماىية الضريبة كخصائصيا :عندما نشأت الضريبة في بداية األمر كانت منحة أك
مساعدة يقدميا المحكمكف لمحاكـ ،ليستطيع انجاز المشاريع ذات المنفعة العامة،
أك لمكاجية حرب تتعرض ليا الببلد ،أم كانت إلزاـ أك دكاـ ،ثـ تطكرت بعد ذلؾ
فكرة الضريبة لتصبح مشاركة في النفقات العامة نظير التمتع بكثير مف الحقكؽ،
كفي منتصؼ القرف التاسع عشر تطكرت فكرة الضريبة تطك ار ىاما بعد أف
اتصفت بصفة اإللزاـ  ،كبالتالي أصبحت تمثؿ مكردا مف مكارد الدكلة ،ثـ تزايدت
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أىمية الضرائب إلى أف أصبحت المكرد الرئيسي الذم تعتمد عميو الدكلة في
الحصكؿ عمى ما يمزميا مف إيرادات لتغطية نفقاتيا المتزايدة ،إلى أف أصبحت
الضرائ ب اليكـ تمثؿ كسيمة فعالة في يد الدكلة تستخدميا بغرض تحقيؽ األىداؼ
االقتصادية كاالجتماعية التي تيدؼ إلييا.1
مما سبؽ يمكف أف نخمص إلى تعريؼ الضريبة عمى أنيا مبمغ مف النقكد تجبر
الدكؿ أك الييئات العامة المحمية ألشخاص الخاضعيف لسمطتيا طبيعييف كانكا أك معنكييف
عمى دفعو إلييا بصفة نيائية كدكف مقابؿ خاص بغية تمكيؿ ما تقكـ بو(الدكلة)مف إنفاؽ
عاـ أم بغرض الكفاء بمقتضيات السياسة العامة لمدكلة ،كبمعنى آخر تفرضيا لتحقيؽ
أغراض مالية أك سياسية أك اقتصادية آك اجتماعية ،كمف ىذا التعريؼ يمكننا التعرؼ
عمى أركاف (مميزات)الضريبة التي تميزىا عناصر اإليرادات العامة كىي9

2

 الضريبة اقتطاع نقدم :فالضريبة في العصر الحديث اقتطاع نقدم مف ثركة
األشخاص الطبيعييف كالمعنكييف عكس الماضي أيف كانت تدفع عينا؛
 الضريبة تدفع بصفة نيائية :أم ما يدفع مف ضريبة في حدكد القانكف ال يرد لمؤدييا
بأم حاؿ مف األحكاؿ كال يدفع عنو أية فائدة ،كىذا العنصر يميز الضريبة عف القرض
اإلجبارم؛
 الضريبة تفرض كتدفع جب ار :أنيا تفرض مف قبؿ الدكلة عمى األشخاص لماليا مف
سمطة السيادة أم أف العبلقة بيف الدكؿ كالمكمفيف بدفع الضريبة ىي العبلقة قانكنية
كليست تعاقدية ،كيترتب عمى ذلؾ أف الدكلة تنفرد بكضع النظاـ القانكني لمضريبة مف
ناحية تحديد السعر كيفية تحصيميا ،كفي حالة امتناع احد الخاضعيف عف دفعيا حؽ
لمدكلة الرجكع إلى كسائؿ التنفيذ الجبرم لمحصكؿ عمى الضريبة؛

 -1عمي لطفي ،أصكؿ المالية العامة ،مكتبة عيف الشمس ،القاىرة ،9886 ،ص ص .52-59

 -2محمد محمد النجار ،في اقتصاديات المالية العامة(اإليرادات) ،جامعة الزقازيؽ ،القاىرة ،1000 ،ص .15-12
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 الضريبة فريضة بدكف مقابؿ :الضريبة ليس ليا مقابؿ معيف يحصؿ عميو دافعيا مف
الدكلة ،إذ األصؿ فييا أف تسدد منيا تكاليؼ الخدمات العامة غير القابمة لمتجزئة؛
 الغرض مف الفريضة تحقيؽ نفع عاـ :ال تمتزـ الدكلة بتقديـ خدمة معينة أك نفع خاص
إلى دافع الضريبة ،بؿ أنيا تحصؿ عمى حصيمة الضرائب باإلضافة إلى اإليرادات
األخرل مف اجؿ استخداميا في أكجو اإلنفاؽ العاـ كمف ثـ تحقيؽ منافع عامة
لممجتمع.
ثالثا :اإليرادات االئتمانية (القروض)

1

قد تحتاج الدكلة في كثير مف األحياف إلى اإلنفاؽ مبمغ كبيرة في كجكه اإلنفاؽ
العاـ ،ال تسمح اإليرادات الدكرية المنتظمة بتغطيتيا ،كعندئذ تمجا الدكلة إلى اقتراض
المبالغ التي تحتاجيا ،كبيذا تحصؿ عمى األمكاؿ المطمكبة كفي الكقت نفسو ال يستقطع
شيئا مف إيرادات السنة التي تقكـ فييا بيذه النفقات ،كيمجا الدكلة ليذا النكع مف اإليرادات
في حالتيف9
 األكلى حينما تصؿ الضرائب إلى حدىا األقصى كذلؾ ببمكغ المعدؿ الضريبي حجمواألقصى.
 أما الثانية تتمثؿ في الحاالت التي يككف فييا لمضرائب ردكد فعؿ عنيفة لدل الممكليف.ليذا نحاكؿ أف نتطرؽ كباختصار إلى مكضكع القركض العامة كمصدر مف
مصادر إيرادات الدكلة االئتمانية مف خبلؿ النقاط التالية9

 -1محمد عفر كاحمد فريد ،االقتصاد المالية الكضعي كاإلسبلمي بيف النظرية ك التطبيؽ ،مؤسسة شباب الجامعة
اإلسكندرية ،9888 ،ص ص .161-151
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 -1ماهية القرض العام وخصائصه:
تعتبر القركض العامة احد مصادر اإليرادات العامة كذلؾ رغـ الخبلفات التي تثار
بشأنيا مف حيث خطكرة االعتماد عمييا ،لما ليا مف مشاكؿ نتيجة األعباء المتراكمة عمى
القرض كخدمتو ،كقد تزايدت أىمية ىذا المصدر لمعظـ دكؿ العالـ كخاصة النامية منيا
التي تعاني نقص في المكارد التمكيؿ الذاتي.
أ -تعريؼ القرض :القركض العامة ىي مبالغ نقدية تقترضيا الدكلة أك الييئات
العاممة مف األفراد أك الييئات الخاصة أك الييئات العامة الكطنية أك األجنبية
أك المؤسسات الدكلية مع االلتزاـ برد المبالغ المقترضة كفكائدىا طبقا لشركط
القرض.
لقد حظي مكضكع القركض باىتماـ كبير عمى مستكل الفكر االقتصادم
التقميدم كالحديث حيث عارض الكبلسيؾ فكرة القرض العاـ كاعتبركا أف
التمكيؿ عف طريؽ القرض يحمؿ الدكلة عبئا ماليا يتمثؿ في أقساط الديف
كخدماتو ،ىذا باإلضافة إلى لجكء الدكلة إلى اإلصدار النقدم لسداد القرض
مما يؤدم إلى التضخـ ،كينجـ عف ىذا األخير سكء تكزيع الدخؿ الكطني بيف
األفراد ،أما الفكر االقتصادم الحديث كاف عكس الكبلسيؾ ،فقد نادم كينز
بضركرة التدخؿ في الحياة االقتصادية ،ككانت نظرتو اتجاه القركض أنيا ذات
دكر ايجابي في زيادة اإلنتاج ،كرفع مستكل الدخؿ كحد مف البطالة ،كما تعمؿ
عمى تحقيؽ التكزيع الشامؿ لمدخؿ عف طريؽ تكجيو األمكاؿ العامة نحك نفقات
أكثر أكلكية.
ب-

خصائص القرض العاـ9

55

الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
 يتـ إبراـ القرض بصكرة اختيارية فالدكلة ليا كامؿ الحرية في طمبالحصكؿ عمى القرض مف عدمو ،كما أف الجية المقرضة ليا الحرية في
منح القرض أك رفضو؛
 يدفع القرض بشكؿ مبمغ مف الماؿ كالشائع القركض أف تدفع بشكؿ نقدمبأم عممية كانت كيصؿ إلى الخزينة بالشكؿ النقديح
 تتعيد الدكلة برد القرض إلى الجية المقرضة مع الفكائد المستحقة تبعالشرط االتفاؽ ليذا يطمؽ عمى القرض ضريبة مؤجمة؛
 يجب أف تكافؽ السمطة التشريعية عمى القرض أم أف ىذا األخير يستندإلى تشريع.
كمما سبؽ ،يمكف تمخيص مجمؿ اإليرادات العامة لمدكلة في الشكؿ المكالي9
الشكل رقم( :)2-1مصادر اإليرادات العامة
إٌرادات سٌادٌة

إٌرادات اقتصادٌة
الدكميف

دومٌن عام
(طرق،
جسور،
قنوات المٌاه،
األمن الدفاع،
القضاء).

الثمن
العام

الضرائب

الرسوم

الرخص

دومٌن
خاص
الدومٌن
العقاري
الصناعً

الدومٌن
المالً
والتجاري

اإلتاوات

إٌرادات ائتمانٌة
الغرامات

القروض
العامة
داخلٌة
وخارجٌة

أرباح
عملٌة
اإلصدار
النقدي

الدومٌن

المصدر 9محمد محمد النجار ،في اقتصاديات المالية العامة(اإليرادات) مرجع سابؽ ص.27
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
كأخي ار يمكف القكؿ أف الدكلة تستطيع مف خبلؿ استخداميا ألم نكع مف اإليرادات
سالفة الذكر تحقيؽ أغراض مختمفة كعديدة كليذا نحاكؿ عرض اآلثار المترتبة عف ىذه
اإليرادات كنقتصر عمى اآلثار االقتصادية لمضرائب لككنيا المكرد األساسي لخزينة الدكلة
كىذا مكضكع النقطة المكالية.1

-1عبد الكريـ صادؽ بركاف ،خاص عبد المجيد دراز ،مبادئ االقتصاد العاـ ،مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية،
 ،9862ص ص .976-962
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الفصل األول :اإلطار النظري للميزانية العامة………………………………..
خالصة الفصل:
تمثؿ الميزانية العامة لمدكلة الكثيقة األساسية لدراسة المالية العامة في أية دكلة مف
دكؿ العالـ ،إذ أنيا تشمؿ مختمؼ بنكد اإلنفاؽ العاـ ككيفية تكزيع مكارد الدكلة عمى
مختمؼ الخدمات التي تقدميا لمكاطنييا ،باإلضافة إلى أنيا تبيف لنا كيفية حصكؿ الدكلة
عمى مختمؼ اإليرادات العامة التي تمكؿ بيا النفقات.
يحكـ عممية اعداد الميزانية عدد مف القكاعد اىميا 9قاعدة السنكية ،قاعدة الكحدة
قاعة الشمكؿ ،كقاعدة التكازف كالغرض منيا تسييؿ معرفة المركز المالي ككضكحو
كتسيير الرقابة عميو ،كقد لحؽ ىذه القكاعد في الكقت الحاضر الكثير مف االستثناءات
حتى تبلئـ التطكر الذم يحدث في المالية العامة.

58

الفصل الثاني……………………………..االطار النظري لميزان المدفوعات
تمهيد:
ان العالقات االقتصادية التبادلية القائمة بين الدولة وبقية العالم الخارجي،ينتج عنيا
استحقاقات مالية ونقدية يتعين تسويتيا عاجال او اجال،سواء كانت ىذه الدولة دائنة او
مدينة،ييميا ان تعرف ماليا من حقوق و ما عمييا من التزامات اتجاه العالم الخارجي.وقصد
ترتيب امورىا وتنظيم كل عممياتيا التي تمت بينيا وبين الطرف الخارجي،فال بد عمييا ان
تعد بصفة دورية سجال وافيا يبين ليا جميع حقوقيا وديونيا الناشئة عن عالقتيا االقتصادية
التي تمت بين المقيمين وغير المقيمين خالل فترة زمنيو معينة،والتي يمكنيا من اظيار
الموقف الخا رجي لالقتصاد الوطني،والمساعدة في ادارة االقتصاد بصورة فعالة.ىذه الوثيقة
تعرف "بميزان المدفوعات" لتوضيح ذلك سوف نتطرق في ىذا الفصل إلى مبحثين ىما:
 المبحث األول :مفاىيم عامة حول ميزان المدفوعات


المبحث الثاني :التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات وعالجو
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االطار النظري لميزان المدفوعات

الفصل الثاني:

المبحث الول :مفاهيم عامة حول ميزان المدفوعات
إن التطورات االقتصادية الحاصمة وانتقال االقتصاديات العالمية من مغمقة إلى
منفتحة عمى العالم الخارجي ،أصبحت الدول ترتبط ببعضيا البعض بمجموعة مختمفة من
المعامالت االقتصادية ،فتتبادل سمع وخدمات متنوعة تترتب عنيا مدفوعات لمخارج مقابل
الواردات المحصل عمييا والحصول عمى مقبوضات كنتيجة لمصادرات من السمع والخدمات،
أو قيام األجانب باستثمارات داخل الدولة.
وفي ىذا المبحث سوف نقوم بتعريف ميزان المدفوعات وأىميتو والتطرق إلى مكوناتو.
المطمب الول :مفهوم ميزان المدفوعات وأهميته
يعتبر ميزان المدفوعات من أىم األدوات التي تعتمد عمييا حكومات الدول في رسم
سياساتيا االقتصادية ،وزاد أىميتة نتيجة االرتفاع في حجم المبادالت الدولية ،فما ىو ميزان
المدفوعات؟ وما ىي أىميتو؟
أوال :تعريف ميزان المدفوعات

*

إن ميزان المدفوعات

) (balance de paiementشانو شان الكثير من

المصطالحات االقتصادية التي تحدد مفيومو ،والتي يمكن حصر بعضيا في ما يمي:
 -1ميزان المدفوعات ألي بمد ىو بيان حسابي يسجل قيم جميع السمع والخدمات ،والييئات
والمساعدات األجنبية وكل المعامالت الرأسمالية وكميات الذىب النقدي الداخمة والخارجة
من ىذا البمد خالل فترة زمنية معينة عادة سنة؛ أي أن ميزان المدفوعات ىو تقرير يأخذ
في الحسبان قيم جميع العمميات االقتصادية التي تتم بين البمد وبقية البمدان المتعاممة

معو.1

* يتأألف مصأأطمح ميأزان المأأدفوعات مأأن كممتأين لكأأل منيمأأا مأدلوال لغويأأا ،فكممأأة ميأزان تعنأأي أداة لتقأأدير ثقأل الشأأيء ،يقأأال
وزن الشيء أي قدره ،أما كممة مدفوعات فتعني ما يدفع لمغير بمقابل أو بدونو.

 -1عم أأروش شأ أريف ،السياس أأة النقدي أأة ومعالج أأة اخ أأتالل ميأ أزان الم أأدفوعات ،رس أأالة مقدم أأة ض أأمن متطمب أأات ني أأل ش أأيادة

ماجستير في العموم االقتصادية تخصص نقود ومالية وبنوك (غير منشورة) ،جامعة البميدة ،الجزائر ،2005 ،ص.92
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االطار النظري لميزان المدفوعات

الفصل الثاني:

 -2يعرف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنو سجل منظم أو بيان حسابي شامل لكل المعامالت
االقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول اآلخرى خالل فترة زمنية
معينة غالبا ما تكون سنة.
 -3ىو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعامالت التجارية والمالية التي تتم بين الدولة
والعالم الخارجي خالل فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة.1

 -4يمكن تعريف ميزان المفوعات لقطر ما بأنو سجل منتظم لجميع معامالتو االقتصادية مع
العالم الخارجي في سنة معينة.2

 -5ميزان المدفوعات لبمد ما ىو سجل موجز عن جميع العمميات (الحركات) المالية لمبمد مع
بقية العالم خالل عام واحد ،والغاية الرئيسية منو وضع السمطات الحكومية بالصورة حول
الموقف الدولي لمبمد ،ومساعدة ىذه السمطات في صياغة السياسات المالية والنقدية

والتجارية.3

 -6يقدم الصندوق النقدي الدولي تعريفا وظيفيا لميزان المدفوعات الدولي كما ورد فيما يمي:4
يقدم الصندوق النقدي الدولي تعريفا وظيفيا لمتعريف بميزان المدفوعات عن طريق اإلشارة
إلى الوظائف والميام التي ينبغي عمى الميزان تبيانيا ،إذ يعرفو بأنو عبارة عن سجل يعتمد
عمى القيد المزدوج يغطي إحصائيات فترة معينة بالنسبة إلى:
 التغيرات في مكونات أصول اقتصاديات دولة بسبب التعامل مع بقية دول العالم؛ التغير في القيمة الشاممة ألصول اقتصاديات دولة بسبب ىجرة األفراد؛ كل التغيرات اآلخرى في القيمة الشاممة ،أو في مكونات ما تحتفظ بو الدولة من ذىبنقدي وحقوق السحب الخاصة في الصندوق النقدي الدولي ،وكذلك حقوقيا والتزاماتيا تجاه
بقية دول العالم.

1
2

 السيد محمد احمد السيريتي ،التجارة الخارجية ،الدار الجامعية ،مصر ،2009 ،ص ص .226،225 -دومينيك سالفادور ،االقتصاد الدولي ،ترجمة محمد رضأا عمأي العأدل ،ديأوان المطبوعأات الجامعيأة ،الج ازئأر،1993 ،

ص.123

3
4

 -دومينيك سالفادور ،يوجين ديوليو ،مبادئ االقتصاد ،أكاديميا انترناشيونال ،بيروت ،2001 ،ص.397

 إبراىيم محمد الفار ،سعر الصرف بين النظرية والتطبيق ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1991 ،ص .8462

االطار النظري لميزان المدفوعات

الفصل الثاني:

وكنتيجة عامة يمكن ان نقول انو ميما تعددت التعاريف الخاصة بميزان المدفوعات
إال أن جميعيا ال تخرج أو تتجاىل الدالالت التي يحمميا التعريف التالي الذي يعرف ميزان
المدفوعات بأنو:
السجل األساسي المنظم الذي يتضمن جميع المعامالت االقتصادية التي تتم بين
حكومات ومؤسسات ومواطني بمد معين مع حكومات ومؤسسات ومواطني بمد آخر موثقة
لفترة زمنية غالبا ما تكون سنة واحدة.

ومن التعاريف السابقة يمكن أن نستخمص النتائج التالية:1
 أن ميزان المدفوعات يتضمن المعامالت االقتصادية الخارجية فقط ،أما المعامالت الداخميةالمحققة بين األعوان االقتصاديين المقيمين داخل البمد فال شان لو بيا فيي من اختصاص
سجالت محاسبية أخرى؛
 ال توجد قاعدة محددة تبين الفترة الزمنية التي يمكن أن يغطييا الميزان ،إذ عادة ما يسجلالمعامالت المنجزة خالل سنة واحدة لكن ىذه ليست بقاعدة إذ ىناك بعض الدول تقوم

بإعداد ميزان لمدفوعاتيا لفترة تقل عن السنة كما ىو الشأن بالنسبة لمواليات المتحدة
األمريكية حيث تقوم المصالح المختصة بإعداده كل ثالثة أشير (فصميا) وىذا بغية
مساعدة السمطات المختمفة عمى استنتاج حقيقة الوضع االقتصادي الخارجي ،ومن ثم
العمل عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة لذلك قصد تدارك الوضع بدال من االنتظار إلى غاية
نياية السنة؛
 إن مفيوم اإلقامة يشتمل كل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الذين يمارسون نشاطاتيمداخل إقميم الدولة ،أما غير المقيمين فيم جميع من يمارس نشاطاتيم خارج إقميم الدولة،

ىذا يعني أن المقيمين ىم الوجوديين داخل اإلقميم بغض النظر عن جنسيتيم ،بحيث أن
المقيمين عرضا مثل السواح األجانب ال يدخمون في ىذا النطاق ،كما أن اإلقامة العارضة
في الخارج ال تنفي صفة المقيم عن ذلك؛

1

 -نأأوزاد عبأأد الرحمأأان الييتأأي ،منجأأد عبأأد المطيأأف الخشأأالي ،مقدمأأة فأأي الماليأأة الدوليأأة ،دار المنأأاىج لمنشأأر والتوزيأأع،

األردن ،2007 ،ص.40
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االطار النظري لميزان المدفوعات

الفصل الثاني:

 يتسع مفيوم الدولة ىنا ليشمل كافة األشخاص الطبيعيين واالعتباريين المزاولين لنشاطاقتصادي ما داخل إقميم الدولة بما في ذلك مياىا اإلقميمية ومجاليا الجوي ،يضاف إلى

ذلك السفن والطائرات وأساطيل الصيد في المياه الدولية المسيرة بواسطة رعاياىا.
كما يجب التفرقة ىنا بين مفيوم ميزان المدفوعات الحسابي وميزان المدفوعات السوقي،
فاألول يركز عمى المعامالت االقتصادية التي جرت فعال بين المقيمين وغير المقيمين خالل
فترة زمنية ،أما الثاني فيركز عمى المعامالت االقتصادية عند نقطة زمنية معينة وىذا جد مفيد
في تحديد األوضاع التوازنية ،ذلك لكون انو يناظر التطورات التي تحدث في سوق الصرف

األجنبي.1

ثانيا :أهمية ميزان المدفوعات
تعكس بيانات ميزان المدفوعات دالالتيا الخاصة التي تعبر عن األحوال االقتصادية لمبمد
بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطييا دارسة ىذه البيانات ،لذلك فان تسجيل ىذه

المعامالت االقتصادية في حد ذاتيا مسالة حيوية ألي اقتصاد وطني وذلك لألسباب التالية:2

 -1يعكس قوة االقتصاد الوطني لمدولة :ألن ىيكل ىذه المعامالت االقتصادية يعكس قوة
االقتصاد الوطني وقابميتو ودرجة تكييفو مع المتغيرات المؤثرة في االقتصاد الدولي ،ألنو
يعكس حجم وىيكل كل من الصادرات والواردات بما فيو العوامل المؤثرة عميو كحجم
االستثمارات ،درجة التوظيف ومستوى األسعار والتكاليف.
 -2يظهر القوى المحددة لسعر الصرف :إن ميزان المدفوعات يعكس قوى طمب وعرض
العمالت األجنبية ،ويبين اثر السياسات االقتصادية عمى ىيكل التجارة الخارجية من حيث

* إن نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية يعني بالوحدات المقيمة تمك الوحدات التي ليا منفعة دائمأة ألكثأر مأن عأام عمأى
القطأأر االقتصأأادي ميمأأا كانأأت جنسأأيتيا ،والقطأأر االقتصأأادي ىنأأا ىأأو القطأأر الجغ ارفأأي مضأأافا إليأأو السأأفارات والقنصأأميات
واإلدارات الجزائرية بالخارج.

 -1سأأامي عفيفأأي حأأاتم ،التجأأارة الخارجيأأة بأأين التنظيأأر والتنظأأيم ،الأأدار المص أرية المبنانيأأة ،الكتأأاب األول ،الطبعأأة الثانيأأة،
 ،1993ص.336

 -2السيد محمد السيريتي ،مرجع سابق ،ص ص .230،229
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االطار النظري لميزان المدفوعات

الفصل الثاني:

حجم المبادالت ونوع سمع التبادل ،الشيء الذي يؤدي إلى متابعة ومعرفة مدى تطور
البنيان االقتصادي لمدولة ونتائج سياستيا االقتصادية.
 -3يساعد عمى تخطيط وتوجيه العالقات االقتصادية الخارجية لمدولة :حيث يشكل ميزان
المدفوعات أداة ىامة تساعد السمطات العامة عمى تخطيط وتوجيو العالقات االقتصادية
الخارجية لمبمد بسبب ىيكمو الجامع ،كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السمعي
والجغرافي أو عند وضع السياسات المالية والنقدية ،ولذلك تعد المعمومات المدونة فيو
ضرورة لمبنوك والمؤسسات واألشخاص ضمن مجاالت التمويل والتجارة الخارجية.
 -4يقيس الوضع الخارجي لمدولة :حيث أن المعامالت االقتصادية التي تربط الدولة مع
العالم الخارجي ىي نتيجة اندماجو في االقتصاد الخارجي ،وبذلك تعكس الوضع الخارجي
لمدولة.
ثالثا :الدور االقتصادي لميزان المدفوعات

يؤدي ميزان المدفوعات وفقا لتعريفو مجموعة من الوظائف االقتصادية أىميا:1

-1

يعتبر المحدد لدرجة اندماج االقتصاد الوطني مع االقتصاد الدولي ،وبالتالي يبين

درجة التشابك أو الترابط القتصاد الدولة المعنية باقتصاديات باقي الدول ،إضافة إلى انو
يعطينا المزيد من التفاصيل عن التطور الزمني والتحوالت الييكمية لممعامالت االقتصادية
الدولية؛
-2

يوضح ميزان المدفوعات في دولة معينة ما ليا من حقوق وما عمييا من التزامات

تجاه الخارج ،ومن ثم تحديد دائنية أو مديونية ىذه الدولة لباقي الدول؛
-3

أداة ىامة تساعد السمطات عمى تحديد السياسة المالية والنقدية ،فعمى سبيل المثال

قيام الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية أو تخفيض قيمة العممة أو زيادة العرض النقدي
يسبب أحداث تغيرات كمية ،فإذا ما أردنا معرفة تأثير تمك السياسات عمى الموقف الخارجي

 -1السيد محمد السيريتي ،مرجع سابق ،ص.09
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الفصل الثاني:

لالقتصاد فإننا نحتاج إلى الرجوع لميزان المدفوعات لمالحظة التغيرات التي يمكن أن تحدثيا

ىذه السياسات عمى الصادرات والواردات وعمى األرصدة الدولية1؛
-4

إظيار الموقف الخارجي لالقتصاد الوطني والمساعدة في إدارة االقتصاد بصورة

فعالة ،كما يساعد السمطات العمومية عمى صياغة السياسات االقتصادية المناسبة مثل لجوء
البمد إلى فرض الرقابة عمى الصرف في حالة العجز في الميزان التجاري لمحد من

الواردات2؛
-5

يعمل عمى تحديد طبيعة وبعد العالقات االقتصادية الدولية لمبمد مع بقية العالم ،فمثال

يظير ميزان مدفوعات الواليات المتحدة األمريكية حصة ىذا البمد من التجارة العالمية ،مما
اكسب الدوالر وزنو المعروف في تسوية المدفوعات الدولية؛
-6

إن جل البيانات الواردة في ميزان المدفوعات ىي أدوات لمتفسير والتقييم العممي لكثير

من الظواىر االقتصادية المرتبطة باالقتصاد العالمي ،كما انو يسمح بالحكم عمى الوضعية
االقتصادية والمالية لمدولة خاصة في المدى القصير.
المطمب الثاني :مكونات ميزان المدفوعات
يتم الحصول عمى المعمومات الألزمة إلعداد ميزان المدفوعات من مصادر مختمفة،
فنحصل عمى قيمة السمع المستوردة والمصدرة من مصمحة الجمارك ،كما تتضمن حسابات
الحكومة اإلنفاق الرسمي في الخارج ،وتظير ميزانية البنوك المركزية التغيرات التي تط أر عمى
األصول الدولية ،كما تقدم مصمحة الضرائب إحصاءات عن عائدات رأسمال المال المستثمر

في الخارج ،3ومن ىنا فان ميزان المدفوعات مكون من عدة عمميات يمكن تصنيفيا كما يمي:4
 -1عمميات يكون موضوعيا السمع والخدمات والمداخيل والتحويالت؛

 -1محمد العربأي سأاكر ،محاضأرات فأي االقتصأاد الكمأي ،دار الفجأر لمنشأر و التوزيأع  ،الطبعأة األولأى  ،القأاىرة،2006 ،
ص.92

 -2محمد السيد عابد ،التجارة الخارجية ،الشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.279
 -3عمروش شريف ،مرجع سابق ،ص ص .53،52

 -4يوسأأفي عبأأد البأأاقي ،دور سأأعر الصأأرف فأأي تعأأديل ميأزان المأأدفوعات لمأأدول الناميأأة د ارسأأة حالأأة الج ازئأأر ،رسأأالة مقدمأأة
ضمن متطمبات نيل شيادة ماجستير في العمأوم االقتصأادية فأرع التسأيير(غير منشأورة) ،جامعأة الج ازئأر ،الج ازئأر،2001 ،

ص.21
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الفصل الثاني:

 -2عمميات يكون موضوعيا رأس المال طويل وقصير األجل؛
 -3عمميات التعديل أو التسوية وتغيرات احتياطات الصرف.
تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق النقدي الدولي يقترح طريقة إلعداد الميزان في دليل ميزان
المدفوعات وفق ما يعرف بالطبعة الرابعة لسنة1977م ،وىو ما كانت تعتمده الجزائر لغاية
تبنييا تطبيق الطبعة الخامسة منذ 1993م .ووفقا ليذه الطبعة فان ميزان المدفوعات مييكل
وفق ميزانين كبيرين ىما :ميزان العمميات الجارية وميزان عمميات رأسمال.
أوال :هيكل ميزان المدفوعات
في ىذا الجزء من المبحث نحاول تسميط الضوء عمى ىيكل ميزان المدفوعات ،من خالل
اإلشارة إلى البنود المكونة لو:

1

-1حساب العمميات الجارية :في ىذا الميزان تدرج كافة المعامالت االقتصادية التي تبدي
تأثي ار عمى ميزان المدفوعات في السنة نفسيا ،وليس في السنوات أو المراحل اآلتية ،وىو
يتكون من:
أ-

الميزان التجاري :يتعمق بتجارة السمع خالل الفترة محل الحساب ،حيث تسجل فيو

التجارة المنظورة ،أي صادرات وواردات السمع ،فتسجل الصادرات السمعية دائنة في الميزان

التجاري وفق طريقة ( *)FOBأما الواردات السمعية فتسجل في الجانب المدين وفق طريقة

(**)CIFوبالتالي يترتب عنيا خروج نقد أجنبي .فإذا كانت حصيمة الصادرات السمعية
مأسوية تماما لمدفوعات الواردات فان الميزان يكون متوازنا ،أما إذا كانت الصادرات اكبر
من الواردات فالميزان يكون في حالة فائض ،ويحقق الميزان التجاري عج از إذا كانت
صادرات السمع اقل من وارداتيا.

 -1السيد احمد السيريتي ،مرجع سابق ،ص ص.231،230
*  : FOBلتقييم الصادرات وتعني قيمة السمعة قبل أن يضاف إلييا نفقات النقل ،التأمين ،الشحن من ميناء التصدير.
**  :CIFلتقييم الواردات وتعني قيمة السمعة المضافة إلييا نفقات النقل ،التأمين ،الشحن..

لإلشأأارة فأأإن غرفأأة التجأأارة الدوليأأة  C.C.Iتضأأع ح أوالي  13مصأأطمحا ،وىأأي مصأأطمحات -تجأأارة دوليأأة -مأأن بينيأأا CIF

و.FOB
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الفصل الثاني:

ب -ميزان الخدمات :تسجل في ميزان الخدمات جميع المعامالت الخدمية ،ويسمى حساب
المعامالت غير المنظورة ألنيا ال تقع تحت أعين الجمارك وال يحصونيا في سجالتيم
ومن أمثمة صادرات الخدمات :استخدام األجانب لشركة النقل والمالحة الوطنية ،إنفاق
األجانب عمى السياحة في الداخل .وتسجل صادرات الخدمات في الجانب الدائن في
ميزان التجارة غير المنظورة ،أما وارداتيا فتسجل في الجانب المدين ،ومن أمثمتيا نجد
مدفوعات لشركات النقل األجنبية ومدفوعات المواطنين لبالد أجنبية ألغراض التعميم أو
البعثات الدبموماسية ،وتجدر المالحظة إن حوالي  70في المائة من التجارة الدولية ىي
تجارة خدمات.
ميزان السمع والخدمات = الميزان التجاري  +ميزان الخدمات

ت -ميزان التحويالت األحادية الجانب :وتندرج فيو كافة المبادالت التي تتم بين الدولة
والخارج دون مقابل ،فيي عمميات غير تبادلية أي تكون من جانب واحد وال يترتب عنيا حق
أو دين  .1ويشمل أساسا ما يمي:2

 -التحويالت الخاصة بالعمال الوطنيين في الميجر لصالح عائالتيم وذوييم؛

 المنح واليبات من عند المنظمات ذات الطابع االجتماعي ،اإلنساني والفكري لصالحالحكومة أو لألفراد؛

 -بعض التحويالت العمومية في شكل إعانات.

كما تجدر اإلشارة ىنا إلى أن بعض الدول تستبعد من ميزان المدفوعات بعض الييئات

والتعويضات ذات الصفة االستثنائية.
ميزان العمميات الجارية= ميزان السمع والخدمات  +ميزان التحويالت االحادية الجانب

 -1زينب حسين عوض اهلل ،االقتصاد الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2004 ،ص.103
 -2كامل بكري ،مرجع سابق ،ص.251
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الفصل الثاني:

 -2حساب رأس المال :ويدخل في ىذا الحساب جميع المعامالت التي يترتب عنيا حركات
رؤوس أموال سواء كان أصوال حقيقية ،أو مالية من بمد آلخر والتي تنقسم إلى نوعين:1

أ -تحركات رؤوس األموال طويمة األجل :ويشمل تدفقات رأس المال بين البمد المعني وباقي
العالم ،ويطمق عميو طويل األجل الن الفترة الزمنية التي يستغرقيا تتعدى السنة مثل:

األسيم والسندات أو القروض التي يتطمب نضوجيا أكثر من سنة ،معب ار عنيا بالتدفقات
الرأسمالية من البمد إلى الخارج أو العكس ،ونجد في ىذا الحساب:
 -عمميات االستثمار المباشر في الخارج

 عمميات االستثمار األجنبي في الداخل -عمميات االقتراض طويل األجل

 -شراء عقارات في الخارج أو بيعيا

 -حصة الدولة في المنظمات الدولية ،وفي ممكية العالقات التجارية وبراءات االختراع

ويترتب عن تدفق رؤوس األموال لمخارج مدفوعات لألجانب ،ولذلك فانو يقيد مدينا في

حساب رأس المال بميزان المدفوعات ،وفي مقابل ىذه المدفوعات يحصل المستثمرون
الوطنيون عمى حقوق مالية (سندات ،أسيم ،وثيقة ممكية...الخ) عمى األجانب التي سوف
تحقق كمقبوضات نقدية في تاريخ الحق عندما يتم تصفية االستثمار.
اما تدفق رؤوس األموال لمداخل فانو يقيد دائنا في حساب رأس المال ،ألنو يتضمن
مقبوضات نقدية بالنسبة لممقيمين ،وفي مقابل ذلك يحصل المستثمرون األجانب عمى حقوق
مالية عمى المقيمين.
وعندما يتم تصفية االستثمارات الوطنية في الخارج ،فان النقود التي يستمميا
المستثمرون تمثل تدفق رؤوس أموال لمداخل بالنسبة لمبمد ،وبالعكس تمثل تصفية االستثمارات

األجنبية في البمد تدفق رؤوس األموال لمخارج بالنسبة ليذا البمد.2

الميزان االساسي= الميزان الجاري  +ميزان راس المال طويل االجل

 -1السيد احمد السيريتي ،مرجع سابق ،ص.223
 -2عميروش شريف ،مرجع سابق ،ص.96
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الفصل الثاني:

ب -تحركأأات رؤوس األمأوال قصأأيرة األجأأل :ويشأأمل تأأدفقات تمقائيأأة لأأرؤوس األمأوال بأأين البمأأد
وبأأاقي دول العأأالم بأصأأول ماليأأة تقأأل مأأدتيا الزمنيأأة عأأن السأأنة مثأأل حسأأابات االدخأأار والودائأأع
قصيرة األجل.1

ويشمل بدوره ثالث حسابات فرعية ىي:2
 حركات رؤوس األموال قصيرة األجل لمقطاع الخاص الالبنكي -حركات رؤوس األموال قصيرة األجل لمقطاع البنكي

 حركات رؤوس األموال قصيرة األجل لمقطاع الرسميوتسجل حركات رؤوس األموال قصيرة األجل لمخارج في الجانب المدين ،أما تحركات

رؤوس األموال لمداخل فتسجل في الجانب الدائن.3

ميزان راس المال= ميزان رؤوس االموال طويمة االجل  +ميزان رؤوس االموال القصيرة

 -3ميزان التسويات الرسمية :وىو تركيب لمجموع ىياكل ميزان المدفوعات مثل العمميات
الجارية ،وكذلك حركات رؤوس األموال إضافة إلى األخطاء والسيو-يستخدم رصيده من
اجل أن تستدل بو السمطات النقدية -وكذلك احتياطات الصرف ومنيا :العمالت الصعبة
األجنبية ،وحقوق السحب الخاصة والذىب ،يستطيع أن يتأثر بزيادة ىذه االحتياطات
الدولية كعممية مديونية خارجية اتجاه بنوك مركزية أخرى أو ىيئات مالية .4

وتتم ىذه التسوية بالكيفية التالية:5
أ -في حالة العجز:
1

 -نوزاد عبد الرحمان الييتي ،مرجع سابق ،ص.41

 -2يوسفي عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص.25

 -3السيد محمد احمد السيريتي ،مرجع سابق ،ص.233

 -4األخضر عزي ،صرف الدينار الجزائري بين واقع السوق والصندوق النقد الدولي  ،2002-1990أطروحة مقدمة ضمن
متطمبات نيل درجة دكتوراه في العموم االقتصادية فرع تسير(غير منشورة) ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،2006 ،ص.123

 -5عمر مؤذن ،تغير سأعر الصأرف الأدينار الج ازئأري وأثأره عمأى ميأزان المأدفوعات ( ،)2010-1990رسأالة مقدمأة ضأمن
متطمبات نيل شيادة ماجستير في العموم االقتصادية ،تخصص اقتصاد دولية ،جامعة المدية ،2012-2011 ،ص 68
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الفصل الثاني:

 إما تسديد قيمة العجز ذىبا أو عمالت قابمة لمتحويل وبالتالي تخفيض مستوى احتياطاتيامن الصرف؛

 أو يطمب قرض قصير األجل من بمد دائن ،وبالتالي ارتفاع البمد صاحب العجز؛ -أو بتخفيض دائنية البمد اتجاه العالم الخارجي؛

 أو باالقتراض إما من بمد آخر أو من السوق المالية الدولية أو من مؤسسة مالية دوليةكالصندوق النقدي الدولي.

ب -في حالة الفائض:
 -إما بزيادة احتياطاتيا من الذىب والعمالت الصعبة؛

 أو بتقديم قروض قصيرة األجل لمدولة المدينة ،وبالتالي زيادة دائنيتيا اتجاه العالمالخارجي؛

 -أو بتسديد ديونيا السابقة.

ونظ ار لعدم قدرة الجياز اإلحصائي لمبمد عمى حصر جميع المعامالت االقتصادية

التي يتم إدراجيا حساب السيو والخطأ ليتطابق مجموع الحسابات الدائنة مع مجموع
الحسابات المدينة

1

؛وقد يكون ىذا الحساب نتيجة لتغطية بعض النشاطات المالية غير

المشروعة ،فيتم تصفيتيا ضمن ىذا الحساب من اجل إخفائيا.2

وفي األخير نستطيع أن نقول أن رصيد ميزان المدفوعات الدولية يتحدد بالرصيد
النيائي لمحساب الجاري ،وحساب رأس المال ،فيحقق ميزان المدفوعات فائضا عندما يكون
مجموع الجانب الدائن لكل من ىذين الحسابين اكبر من الجانب المدين فييما ،ويتحقق
العجز إذا كان الجانب المدين فييما اكبر من الجانب الدائن ،ويتم تسوية الفائض أو العجز
حسابيا بواسطة التحركات في عناصر االحتياطات الدولية ،ويعد ميزان المدفوعات متوازنا
حسابيا ،لذا يجب أن نفرق تماما بين ىذا التوازن الحسابي والتوازن بالمفيوم االقتصادي الذي

 -1بسام الحجار ،العالقة االقتصادية الدوليأة ،مجأد المؤسسأة الجامعيأة لمد ارسأات والنشأر والتوزيأع ،بيأروت ،الطبعأة األولأى،
 ،2003ص.60

 -2نوزاد عبد الرحمان الييتي ،مرجع سابق ،ص.41
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الفصل الثاني:

يتحقق إذا تساوى مجموع الجانب المدين في ميزاني المعامالت الجارية والرأسمالية مع
مجموع الجانب الدائن فييما ،إما التوازن الحسابي فيو توازن حتمي وال بد أن يتم. 1

وتجدر اإلشارة إلى انو إذا لم تظير البيانات اإلحصائيات المتوفرة لمبمد المعني مجموع
في الجانب الدائن يساوي مجموع الجانب المدين ،فيجب إضافة بند يعادل بينيما عمى أساس
أن الفرق كان نتيجة لسيو في القيد أو خطا ،يتم ذلك عن طريق بند أو حساب السيو

والخطأ.2

ثانيا :عرض الطبعة الخامسة من ميزان المدفوعات
إن من أسباب السعي إلى إبراز النسخة الخامسة لميزان المدفوعات ىو انو كان ىناك
تطو ار في المحيط الدولي منذ العام1977م ،أدى إلى العديد من المتغيرات الميمة في سير
عمميات الصرف في اقتصاديات العالم قاطبة ،من بينيا:
 -تحرير األسواق المالية

 -االبتكار في خمق تركيب الوسائل المالية

 -األطروحات الجديدة في مجال إعادة الييكمة لمديون الخارجية

ومن بين خصائص الطبعة الخامسة أن ىذا النموذج نجح بوضع توافق من ناحية المفاىيم
والترتيبات والمعاىدات التي تميز المدفوعات مع نظام المحاسبة الوطنية ،وعميو فان
اإلحصائيات الدولية القتصاد معطى حسب النسخة الخامسة يجب أن تسمح بإعداد
الحسابات الخارجية المقدرة عمى أساس المحاسبة الوطنية صعوبة تذكر.3

ويوضح الجدول الموالي أن أي عممية ينجم عنيا تدفق عممة أجنبية لمداخل في صالح ميزان
المدفوعات وتسجل بالجانب الموجب (دائن) ،في حين أن العمميات التي ينجم عنيا خروج
لمعمالت األجنبية لمخارج فيي في غير صالح ميزان المدفوعات وتسجل بالجانب السالب

(مدين) .4

 -1السيد محمد احمد السيريتي ،مرجع سابق ،ص ص .236،235
 -2عميروش شريف ،مرجع سابق ،ص.98
 -3األخضر عزي ،مرجع سابق ،ص.190

 -4نوزاد عبد الرحمان الييتي ،مرجع سابق ،ص ص.43،42
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الفصل الثاني:

فالعمميات االقتصادية ىي عبارة عن عمميات تبادلية ليا وجيان :وجو خروج قيمة ووجو دخول

قيمة ،لذلك يقوم ميزان المدفوعات في حقيقتو المنطقية عمى مبدأ القيد المزدوج أي قيد كل عممية
من العمميات االقتصادية البد أن تظير بو مرتين :مرة في جانب األصول(الجانب الدائن)
باعتبارىا خروجا لقيمة تؤدي إلى زيادة متحصالت الدولة من الخارج ،ومرة في جانب الخصوم

(جانب المدين) باعتبارىا دخوال لقيمة تؤدي إلى زيادة مدفوعات الدولة إلى جانب الخصوم (الجانب
المدين) باعتبارىا دخوال لقيمة تؤدي إلى زيادة مدفوعات الدولة إلى الخارج.1

جدول رقم ( :)1-2تقسيمات ميزان المدفوعات وفق الطبعة الخامسة لصندوق النقد
الدولي

البند

الدائن +

مدين-

 -1الحساب الجاري:

أ -السمع والخدمات

 -السمع

 الخدمات -النقل

 الخدمات الحكومية خدمات أخرىب -الدخل:

 تعويضات العاممين -دخل االستثمار

ومنو الفائدة عمى الدين الخارجي
ج -تحويالت جارية

 -2الحساب الرأسمالي:

أ -الحساب الرأسمالي:

 -تحويالت رأسمالية

اكتتاب /التصرف في أصول غير مالية وغير منتجة.
ب -الحساب المالي:

 صافي االستثمار المباشر. -صافي استثمار المحفظة.

 -3محم أأد أم أأين برب أأري ،سياس أأات التحري أأر الت أأدريجي لم أأدينار وانعكاس أأاتيا عم أأى تط أأور وض أأعية عناص أأر ميأ أزان الم أأدفوعات
الج ازئ أأري خ أأالل الفتأ أرة  ،2003-1990رس أأالة مقدم أأة ض أأمن متطمب أأات ني أأل شأأأيادة الماجس أأتير ف أأي العمأأأوم االقتص أأادية،
تخصص نقود ومالية وبنوك(غير منشورة) ،جامعة الشمف ،2005 ،ص.5
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الفصل الثاني:
 -صافي استثمار آخر.

 -قروض وائتمانات تجارية.

 استخدام ائتمانات الصندوق وقروض من الصندوق.ج -االحتياطات:

 -الذىب النقدي.

 حقوق السحب الخاصة . -نقد أجنبي

 -مستحقات أخرى.

المصدر :عمروش شريف ،السياسة النقدية ومعالجة اختالل ميزان المدفوعات ،رسالة مقدمة ضمن متطمبات نيل شيادة
ماجستير في العموم االقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك(غير منشورة) ،جامعة البميدة ،الجزائر ،2005 ،ص.99
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الفصل الثاني:

المبحث الثاني :التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات وعالجه
يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متوازنا ،نتيجة لمبدأ القيد المزدوج
المتبع عند تسجيل كل عممية من العمميات االقتصادية التي تمت بين المقيمين وغير
المقيمين ،إن ىذا التعادل ليس من شانو إظيار أي شيء خاص بمركز الدولة في االقتصاد
العالمي ،ىذا ما يتحتم عمينا البحث عن الحسابات التي تفسر لنا الوضعية التوازنية لمميزان
من الناح ية االقتصادية ،من دون االىتمام بشكل كبير بالتوازن المحاسبي ،كما نجد الكثير
من موازين اقتصاديات الدول تعيش وضعية االختالل كل حسب درجتو واألسباب المؤدية
لذلك.

1

المطمب االول :التوازن في ميزان المدفوعات ( التوازن الحسابي واالقتصادي)
إن تسجيل العمميات في ميزان المدفوعات يتم وفق قاعدة القيد المزدوج ،أي عمى قيد
كل عممية من العمميات التي تظير بو مرتين ،مرة في جانب األصول (أي الجانب الدائن)
باعتبارىا خروجا لقيمة تؤدي إلى زيادة متحصالت الدولة من الخارج ،ومرة في جانب
الخصوم(أي الجانب المدين) باعتبارىا دخوال لقيمة تؤدي إلى زيادة مدفوعات الدولة إلى
الخارج ،والتي تؤدي إلى حتمية التوازن الحسابي لميزان المدفوعات ،إال أن الواقع العممي
يظير صعوبة تسجيل كافة المعامالت االقتصادية الدولية التي تتم بين الدولة محل الدراسة
والعالم الخارجي .لذلك من المألوف أال يتطابق الجانب الدائن تماما مع الجانب المدين ،غير
أن ىذا الوضع يعتبر مشكمة إحصائية في المقام األول نظ ار لعدم تمكن أجيزة اإلحصاء من
حصر كافة المعامالت االقتصادية التي تدور مع العالم الخارجي ،ولذا يتم التغمب عمى ىذه
المشكمة عن طريق إفراد بند مستقل يطمق عميو اسم "حساب السيو والخطأ" ،وىذا كمو من
اجل ضمان التوازن الحسابي الدائم بين القيمة الكمية لمجانب الدائن والقيمة الكمية لمجانب
المدين لميزان المدفوعات.
1

 بربري محمد األمين ،مرجع سابق ،ص.2975
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الفصل الثاني:

يبين لنا التوازن الحسابي لميزان المدفوعات إيرادات الدولة من الصرف األجنبي تتكافأ
بحكم طبيعة األشياء مع مدفوعاتيا من الصرف األجنبي خالل أية فترة من الزمن ،واذا كان
األمر كذلك فكيف يتردد بين الحين واآلخر عن وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات،
ولإلجابة عمى ىذا التساؤل يقتضي األمر التسوية إلى أن التوازن الحسابي الدائم لميزان
المدفوعات ينصرف إلى تعادل كل بنود األصول والخصوم بعد إضافة بند السيو والخطأ.
وىذه النتيجة منطقية في ظل القواعد المتعارف عمييا في ظل نظرية القيد المزدوج ،أما
التوازن االقتصادي لميزان المدفوعات فيو ال يغطي كافة بنود األصول والخصوم كما ىو
الحال في ظل مفيوم التوازن الحسابي ،وانما ينصب عمى بنود معينة ذات طبيعة خاصة،
وبتعبير متكافئ بأي كيفية يتم تحديد عناصر ميزان المدفوعات التي يمكن اتخاذىا كمعيار
لقياس حالة التوازن االقتصادي من عدمو .ولتحقيق ىذا الغرض تنقسم بنود ميزان المدفوعات
أفقيا إلى قسمين:
 معامالت اقتصادية فوق الخط (العمميات التمقائية أو المستقمة ) -معامالت اقتصادية تحت الخط (العمميات الموازنة أو التسوية)

-1

العمميات التمقائية أو المستقمة :وتسمى كذلك بالمعامالت االقتصادية فوق الخط،

وىي التي تنشا من تمقاء نفسيا وليس من ظيور عجز أو فائض في الميزان ،وأساسا تظير
نتيجة االختالل في مستويات اإلنتاج ،المداخيل واالستيالك بين الدول ،وتتمثل في
العمميات الجارية وحركات رؤوس األموال طويمة األجل ،إضافة إلى حركات رؤوس األموال
قصيرة األجل والتي تمت بغرض المضاربة ،أو تحقيق إيراد أو بدفع الحيطة والحذر،
ويستثنى منيا اليبات والقروض طويمة األجل تمنح ألجل تحقيق التوازن في ميزان

المدفوعات ،إذ ال يمكن اعتبارىا عمميات تمقائية.1
-2

عمميات الموازنة أو التسوية :وتعرف كذلك بالمعامالت االقتصادية تحت الخط،

وتظير عند ظيور فائض أو عجز في ميزان العمميات التمقائية أو المستقمة بقصد الموازنة،
وتتمثل في حركات رؤوس األموال قصيرة األجل في شكل قروض وتغير في طبيعة األرصدة
األجنبية ،وفي حركة الذىب ألغراض نقدية ،ويضاف إلييا كذلك اليبات والقروض الطويمة
 -1محمد راتول ،سياسات التعديل الييكمأي ومأدى معالجتيأا لالخأتالل الخأارجي-التجربأة الجزائريأة ،-أطروحأة مقدمأة ضأمن
متطمبات نيل درجة دكتوراه دولة في العموم االقتصادية ،فرع التخطيط ،جامعة الجزائر ،2000-1999ص.21
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الفصل الثاني:

األجل التي تمنح ألجل تحقيق التوازن ،ويستثني منيا رؤوس األموال قصيرة األجل التي
تمت بقصد المضاربة .1

ويوصف ميزان المدفوعات بأنو متوازن أو مختل اقتصاديا عندما نركز النظر عمى
العمميات التمقائية أو المستقمة ،أي إذا كان جانباىا الدائن والمدين متساويين يعتبر في ىذه
الحالة متوازنا ،أما إذا زاد الجانب الدائن أو المدين عمى اآلخر اعتبر ميزان المدفوعات
مختال ،ولالختالل صورتان ىما:
أ-

2

الفائض :وذلك عندما يزيد الجانب الدائن ليذه العمميات عن الجانب المدين ،ويصف

ميزان المدفوعات حينيا بأنو موجب في صالح الدولة.
ب -العجز :وذلك عندما يزيد الجانب المدين ليذه العمميات عن الجانب الدائن ،ويوصف
ميزان المدفوعات حينيا بأنو سمبي في غير صالح الدولة.
لذا يمجا عادة إلى تقسيم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذىا كأداة لقياس
حالة التوازن االقتصادي أو عدمو إلى قسمين:


عمميات اقتصادية فوق الخط (عمميات مستقمة):حيث ينظر إلييا كمصدر الخمل في



ينظر إلييا كمجموعة

ميزان المدفوعات وىذا بالطبع في حالتي الفائض والعجز.

عمميات اقتصادية تحت الخط (عمميات مشتقة):حيث

اإلجراءات التي تتخذىا السمطات العمومية لمعالجة الخمل ،وىذا بناء عمى العمميات
االقتصادية فوق الخط.
وعمى ىذا األساس يمكن القول أن التوازن االقتصادي لممي ازن ىي الحالة التي تنعدم فييا قيم
بنود التسوية ،ومن جية أخرى يشترط أن ال يكون ىذا التوازن قد تحقق عن طريق الرقابة
المباشرة عمى التجارة الخارجية ،أو تحقق عن طريق اختالل داخمي بإتباع سياسة انكماشية
في الداخل التي تؤدي إلى تدني مستوى معيشة المجتمع وانتشار البطالة وانخفاض الدخول
انخفاضا كبي ار ،وال أن يكون ىذا التوازن في مي ازن المدفوعات قد تحقق عن طريق تخفيض
مستمر في قيمة العممة الوطنية بالنسبة لمعمالت األجنبية.3

 -1زينب حسين عوض اهلل ،مرجع سابق ،ص.105
 -2بربري محمد األمين ،مرجع سابق ،ص.30
3

عبد العزيز عجمية ومدحت محمد العقاد ،النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية ،دار النيضة العربية ،ص.31477
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الفصل الثاني:

من ىنا يتضح لنا األىمية الكبرى لمطريقة المتبعة في تحديد المعامالت االقتصادية
الواقعة فوق الخط أو أسفمو ،إذ يتوقف في ضوء ىذا التحديد معرفة التوازن االقتصادي في
ميزان المدفوعات أيضا ،وفي حقيقة األمر فانو ال يوجد معيار واحد موضع اتفاق الذي يمكن
االعتماد عميو في تحديد المعامالت االقتصادية الواقعة فوق الخط وتمك الواقعة أسفمو ،بل
عمى العكس من ذلك توجد عدة معايير مختمفة في مضمونيا ،ويتجسد ىذا االختالف في
تحديد البنود األساسية وبنود الموازنة ولذلك فانو ليس من المستغرب أن االستفسارات الدائرة
حول مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات تجد ليا إجابات متفاوتة في دول العالم
المختمفة.
ونتطرق فيما يمي إلى مختمف ىذه الطرق ،حيث تختمف طرق حساب رصيد حساب

الميزان حسب اختالف وجيات النظر في تحديد البنود األساسية وبنود التسوية:1
-1

الميزان الصافي لمسيولة والميزان الشامل :في حقيقة األمر انو توجد معايير لتقسيم

ىاتو العمميات(فوق وتحت الخط) ،ومن ثم كل مقياس يعمل عمى تقدير حالة التوازن
واالختالل في الميزان.
-2

طريقة الميزان الصافي لمسيولة :يعد ىذا المعيار من أقدم الطرق لقياس الفائض أو

العجز في ميزان المدفوعات ،ويأخذ ىذا المعيار في الحسبان العمميات الواقعة فوق الخط
التي تتمثل في البنود التالية:
 الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة التحويالت من جانب واحد كافة حركات رؤوس األموال طويمة وقصيرة األجلأما عن المعامالت الواقعة تحت الخط فتتمثل في االحتياطات المركزية من الذىب
والصرف األجنبي.
طبقا ليذا التقسيم نقول أن ميزان المدفوعات يكون في حالة فائض ،عندما تزداد
االحتياطات المركزية من الذىب والصرف األجنبي ،وىذا ال يحدث إال إذا كانت المعامالت

1

سامي عفيف حاتم ،مرجع سابق ،ص.37478
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الفصل الثاني:

االقتصادية الدائنة في كل من الميزان التجاري ،وميزان التحويالت من جانب واحد ،وميزان
رأس المال طويمة وقصيرة األجل اكبر من المعامالت المدينة.
-3

بطريقة الميزان الشامل لمسيولة :الفرق بين طريقة الميزان الصافي والميزان الشامل

لمسيولة ىو أن الطريقة الثانية تأخذ بعين االعتبار االحتياطات النقدية لمبنوك التجارية من
الذىب والعمالت األجنبية ،وتعتبرىا من بنود الموازنة لكونيا تشكل احتياطا إضافيا
الحتياطي البنك المركزي من وسائل الدفع الخارجي ،فيذه الطريقة إذن تأخذ بعين
االعتبار االحتياطات الكمية(الشاممة) لمدولة أو ما يصطمح عميو بالسيولة الشاممة .وعميو
تمخص بنود المعامالت االقتصادية المستقمة وبنود الموازنة فيما يمي:
 الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة حركات رؤوس األموال قصيرة األجل بعد استبعاد الحقوق وااللتزامات الخارجية لمبنوكالتجارية
 حركات رؤوس األموال طويمة األجلأما عن المعامالت االقتصادية الواقعة تحت الخط والتي يتكون منيا الميزان الشامل
لمسيولة ىي:
 االحتياطي المركزي من الذىب والصرف األجنبي االحتياطات من الذىب الصرف األجنبي المتوفرة لدى البنوك التجاريةمن ىنا يحدث التوازن في الميزان الشامل إذا كان مجموع أو حاصل ما فوق الخط
يساوي أو يعادل مجموع العمميات تحت الخط ،أما حالة الفائض أو العجز ىو كون إحدى
جانبي طرفي المساواة اقل أو أكثر من اآلخر .وبصفة عامة إن دليل ىذا المعيار يكتسب
األىمية الخاصة طالما كانت احتياطات الذىب والصرف األجنبي خاضعة لرقابة البنك
المركزي من خالل أدوات السياسة النقدية.
وفي األخير تبقى تمك الطرق سابقة الذكر تخص بالدرجة األولى األنظمة النقدية

التقميدية ،إال انو توجد طرق أخرى استحدثت تماشيا مع التطورات النقدية المعاصرة وىي:1

1

بربري محمد األمين ،مرجع سابق ،ص ص .33،32
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الميزان الساسي وميزان العمميات المستقمة :إن لمتطورات النقدية متغيرات ىامة

عمى مستوى األحداث االقتصادية ،لذا ينبغي البحث عن وسائل وطرق تواكب ىاتو
التطورات ،ومن بينيا:
أ -طريقة الميزان األساسي :يعرف الميزان األساسي ،بأنو المجموع الجبري لصافي

أرصدة الحساب الجاري وحساب رأس المال طويل األجل .1ويعتمد ىذا األسموب عمى
التفرقة بين نوعين من المعامالت االقتصادية :األولى التي ليا صفة الدورية والتكرار،

والثانية ال تتمتع بالصفتين .وعميو فان المعامالت التي تمتاز بصفة الدورية والتكرار التي
تعتبر بمثابة معامالت تقع فوق الخط ىي:
 الميزان التجاري التحويالت من جانب واحد حركات رؤوس األموال طويمة األجلأما الشق الثاني من العمميات التي ال تمتاز بصفة الدورية والتكرار والتي تعتبر عمميات
واقعة تحت الخط ىي:
 حركات رؤوس األموال قصيرة األجل االحتياطات المركزية من الذىب والصرف األجنبيمن ىنا فان:
رصيد الميزان االساسي= رصيد الميزان التجاري  +رصيد التحويالت من جانب واحد  +رصيد
ميزان رؤوس االموال طويمة االجل

ب -طريقة ميزان المعامالت االقتصادية المستقمة :وىي طريقة اقترحيا صندوق النقد
الدولي سنة  ،1949ويقصد بالعمميات المستقمة أو الذاتية بأنيا تمك العمميات الخاصة

والعامة التي تتم بصرف النظر عن حالة ميزان المدفوعات ،أي دون العمل عمى توجيو

1

دومينيك سالفادور ،االقتصاد الدولي ،مرجع سابق ،ص.12680
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الفصل الثاني:

ميزان المدفوعات في اتجاه معين ،وترجع أسباب إتمام ىذه المعامالت إلى اختالف مستويات
األسعار والدخول وأسعار الفائدة بين الدول.
وتشمل ىذه المعامالت المستقمة أو الذاتية(فوق الخط)عمى البنود اآلتية:
 الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة التحويالت من جانب واحد حركات رؤوس األموال الخاصة طويمة األجل ،نظ ار ألنيا تتم سعيا لالستفادة مناالختالفات الدولية ألسعار الفائدة ،أو بيدف تحقيق ربح من خالل الدخول في شركات
ومشروعات مشتركة أو ممكية كاممة لممشاريع في الخارج
 رؤوس األموال التي تتحرك بيدف المضاربة أو ىربا من عدم االستقرار لألوضاعاالقتصادية والسياسية في الداخل ،فيي إذا ال تتم من اجل تحقيق توازن في ميزان
المدفوعات
وبالتالي فان رصيد ميزان العمميات المستقمة يكون كالتالي:
رصيد ميزان العمميات المستقمة= رصيد الميزان التجاري  +التحويالت من جانب واحد
 +رصيد ميزان رؤوس االموال طويمة االجل وقصيرة االجل المستقمة

أما عن المعامالت االقتصادية التابعة (بنود التسوية أو تحت الخط) فيي تشمل:
 احتياطات الذىب والصرف األجنبي التدفقات الداخمة والخارجة لرؤوس األموال قصيرة األجل التابعة وليس المستقمةانتيت الطرق األربعة إلى نتيجة مفادىا أن رصيد ميزان المعامالت االقتصادية
المستقمة ،المعادل لمصفر داللة عمى أن ميزان المدفوعات متوازنا اقتصاديا ،غير أن ىذه
النتيجة تعرضت لميجوم من جانب عدد من االقتصاديين في مقدمتيم "ماخموب شنايدر"،
عمى أساس أن تفسير اصطالح التوازن االقتصادي لميزان المدفوعات لم يخرج عن دائرة
المفاىيم الحسابية أو بتعبير متكافئ فان شرط التوازن االقتصادي لميزان المدفوعات ترجم في
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النياية إلى معادلة حسابية مفادىا أن التوازن االقتصادي يتحقق عندما يصبح رصيد ميزان
المعامالت المستقمة مساويا لمصفر.
كما تم اقتراح كبديل لممعايير األربعة السابقة ضرورة ربط التوازن االقتصادي لميزان
المدفوعات بمفاىيم قوى السوق ممثمة في قوى الطمب عمى الصرف األجنبي وعرض
الصرف األجنبي ،ومن ىنا يمكن القول أن ميزان المدفوعات يتوازن اقتصاديا حينما يتطابق
عرض الصرف األجنبي والطمب عمى الصرف األجنبي خالل الفترة محل الدراسة .وىذا ىو
شرط التوازن السوقي لميزان المدفوعات ويمكن التعبير عن ىذا الشرط بصورة أكثر تفصيال
عمى الوجو التالي:
قيمة الصادرات  +قيمة واردات رؤوس االموال  +قيمة التحويالت من الخارج (مصادر عرض الصرف االجنبي)=
قيمة الواردات  +قيمة صادرات رؤوس االموال  +قيمة التحويالت الى الخارج (مصادر الطمب عمى الصرف االجنبي)

والخالصة من كل ما سبق انو ال يوجد اسموب متفق عميو لممعامالت الواجب تدوينيا
فوق الخط والمعامالت الواجب تدوينيا تحت الخط ،فيي عممية معقدة نسبيا يكتنفيا الغموض
عند محاولة التفرقة بين العمميات المستقمة والموازنة ،فعمى سبيل المثال إذا اقترضت دولة ما
من الخارج فقد يكون المبمغ موجيا لتسديد العجز في ميزانية الدولة (عمميات مستقمة) ،وقد
يكون الغرض منيا زيادة االحتياطي المركزي من الذىب والعمالت األجنبية (عممية تابعة)

أو من اجل تحقيق كال اليدفين.1

المطمب الثاني :اختال ل ميزان المدفوعات وعالجه
تتوقف خطورة اختالل موازين المدفوعات عمى نوع العجز الحاصل فيو وعمى أسبابو
حسب البنود الرئيسية ،وفي الحقيقة ىناك نوعين أساسيين من االختالل في ميزان المدفوعات
كما ليا طرق لمعالجة االختالالت التي سنتطرق ليا في ىذا المطمب.

 -1دومينيك سمفادور ،ممخصات شوم في االقتصاد الدولي ،مرجع سابق ،ص.147
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الفصل الثاني:
اوال :اختالالت ميزان المدفوعات

توجد عدة أنواع من اختالالت ميزان المدفوعات نورد منيا ما يمي:
-1االختالل المؤقت :وىو الذي يحدث نتيجة حدوث بعض المتغيرات االقتصادية
قصيرة األجل ،أي التي تحدث خالل السنة وقد ال تتكرر في السنة الموالية أو فيما يمييا

من السنوات األخرى.1

وفي ىذا الخصوص لقد جرت العادة عمى التفرقة بين األنواع التالية من
االختالالت والتي تندرج ضمن االختالل المؤقت وىي:
أ -االختالل العارض أو الطبيعي :وىو االختالل غير المتوقع الذي يحدث في ميزان
المدفوعات الدولة في سنة معينة ،وىو اختالل سرعان ما يتالشى بزوال األسباب التي
أفضت إلى حدوثو دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجياز االقتصادي لمدولة أو في
سياستيا االقتصادية .ويحدث نتيجة لتوافر احد أو بعض العوامل التالية :حدوث كوارث
طبيعية ،تقمبات الطقس ،حدوث أزمة سياسية غير متوقعة ،حدوث نزاعات مسمحة
وحروب ،التغيرات المفاجئة في أسعار المواد المصدرة والمستوردة ،التغير في أسعار
الصرف .واذا كانت العوامل األربعة األولى ليا اثر في اتجاه عجز مي ازن المدفوعات فان
العاممين األخيرين ليما اثر في اتجاه العجز ،كما يمكن أن يكون ليما أيضا اثر في اتجاه

الفائض ،وكذا يمكن أن يكون الرتفاع معدالت الصرف نفس األثر عمى الميزان.2

ونشير في األخير أن االختالل الناتج عن ىذه العوامل ال يمبث أن يزول بمجرد زوال
ىذه العوامل ،وىو ما جعمنا نسمي ىذا النوع من االختالل باالختالل العارض.
ب -االختالل الموسمي :وىو نوع من االختالل يصيب الميزان خالل موسم معين من
السنة ،وىو بالتالي يدوم لفترة اقل من السنة ،ويظير فيما يسمى بميزان المدفوعات
السوقي .ويحدث ىذا النوع من االختالل بالنسبة لمدول التي تعتمد في صادراتيا عمى
منتجات موسمية (كالمنتجات الفالحية) ،حيث تزيد الصادرات خالل موسم الجني ،أو
 -1عبد الرحمان يسري احمد ،االقتصاديات الدولية ،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.216
2

 -نعمان سعيدي ،سياسة الصرف في إطار برامج التصحيح الييكمي لصندوق النقد الدولي-دراسة حالأة الج ازئأر ،-رسأالة

مقدمأأة ضأأمن متطمبأأات نيأأل شأأيادة ماجسأأتير فأأي العمأأوم واالقتصأأادية ،تخصأأص نقأأود وماليأأة ،جامعأأة الج ازئأأر-1998 ،
 ،1999ص.53
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المنتجات التي تزيد استخداميا في موسم معين كالمحروقات التي تزيد وارداتيا خالل
موسم الشتاء ،غير أن ىذا النوع من االختالل ال معنى لو لكونو يحدث في فترة جزئية
من السنة بينما ميزان المدفوعات يعد في نياية كل سنة ،وبالتالي يمكن لمعجز أو الفائض

الذي يحدث خالل تمك الفترة من السنة أن يعوض في فترات الحقة منيا.1

ج -االخ أأتالل ال أأدوري :وى أأو االخ أأتالل مأ أرتبط بم أأا يس أأمى بال أأدورة االقتص أأادية ،وال أأدورة
االقتصأأادية اختصأأا ار ىأأي فت أرة طويمأأة نسأأبيا يت أراوح فييأأا االقتصأأاد بأأين الأأرواج والكسأأاد،
بحيأأث تحصأأل فتأرة الأأرواج لمأأدة طويمأأة ،ثأأم تمييأأا فتأرة أخأأرى مماثمأأة تقريبأأا أيأأن يسأأود فييأأا
الكسأاد ،وميأزان المأأدفوعات يتبأع بطبيعأة الحأأال ىأذه الأأدورة فتزيأد الأواردات بشأأكل كبيأر فأأي
فترة الرواج وتقأل الأواردات أثنأاء فتأرة الكسأاد ،وينأتج عأن ىأذا التقمأب فأي الميأزان مأا يسأمى
باالختالل الدوري .
د-

االخأأتالل المتصأأل باألسأأعار :قأأد يرجأأع اخأأتالل ميأزان المأأدفوعات فأأي بعأأض الأأدول

إلأأى العالقأأة بأأين األسأأعار الداخميأأة واألسأأعار الخارجيأأة ،وتتوقأأف تمأأك العالقأأة عمأأى قيمأأة
عممأأة الدولأأة فأأي سأأوق الصأأرف األجنبأأي بالنسأأبة لمعمأأالت األخأأرى وعمأأى مسأأتوى األسأأعار
في الدول األخرى.
 - 2االختتتالل التتدائم أو الساستتي :فيأأو ذلأأك االخأأتالل الأأذي يسأأتمر ط أوال سأأنوات عديأأدة
بسبب الظروف االقتصادية السيئة التي تسيطر عمى النشاط االقتصادي بصفة دائمة.
ويرجع ىذا االختالل أساسأا إلأى محاولأة ىأذه الأدول زيأادة معأدالت النمأو االقتصأادي ،الشأيء
الذي يتطمب ليا معدات وأالت ومواد أجنبية أخرى ،في الوقأت الأذي ال تأتمكن فيأو الصأادرات
التقميديأأة م أأن جم أأب النق أأد األجنبأأي لتموي أأل ى أأذه المتطمب أأات ،وى أأذا مأأا ينج أأر عن أأو م أأا يس أأمى
بأأاالختالل الييكمأأي .فيأأو عجأأز ينأأتج بسأأبب االخأأتالل فأأي ىياكأأل اإلنتأأاج والتوظيأأف لالقتصأأاد
الأأوطني ،باإلضأأافة إلأأى انأأو يسأأتمر لفت أرة طويمأأة ممأأا يسأأتدعي تسأأميتو بأأاالختالل المأأزمن أو
الأأدائم ،ويتضأأمن ىأأذا النأأوع مأأن العجز"نقصأأا مسأأتم ار فأأي أصأأول الدولأأة قصأأيرة األجأأل وزيأأادة
مسأأتمرة فأأي خصأأوميا"  .أي إذا مأأا واجأأو البمأأد اسأأتترافا خطي أ ار فأأي احتياطاتأأو الخارجيأأة فيأأذا
يكأأون شأأاىدا عمأأى وجأأود"اختالل أساسأأي" فأأي مي أزان المأأدفوعات ،وعميأأو فأأان الشأأرط الكأأافي
1

-العي أأدي خميف أأة ،تحري أأر التج أأارة الخارجي أأة وانعكاس أأاتيا عم أأى تط أأور ميأ أزان الم أأدفوعات الج ازئ أأري خ أأالل الفتأ أرة(-1990

 ،)2000رسالة ماجستير في العموم االقتصادية ،جامعة الجزائر ،2002-2001 ،ص.23
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لوج أأود اخ أأتالل أساس أأي ف أأي ميأ أزان الم أأدفوعات ى أأو ح أأدوث عج أأز ف أأي الميأ أزان يي أأدد اس أأتنفاذ
احتياطات الصرف الخارجية لمبمأد  .وعمأى العمأوم فأاالحتالل الأدائم ىأو اخأتالل جأوىري يتسأم
بديمومأأة أسأأبابو ،والمتمثمأأة فأأي عأأدم مرونأأة الجيأأاز اإلنتأأاجي ،تغيأأر ىيكأأل العأأرض والطمأأب
الخأأارجيين عمأأى السأأمع والخأأدمات ،الظأأروف االقتصأأادية الغيأأر مالئمأأة والدائمأأة ،الصأأدمات
الخارجيأأة...الخ .كمأأا يرجأأع كأأذلك إلأأى ميأأل التبأأادل الأأدولي لغيأأر صأأالح الأأدول الناميأأة نتيجأأة
بأأطء نمأأو صأأادراتيا مأأن السأأمع األوليأأة واحأأالل المنتجأأات االصأأطناعية محأأل الم أواد األوليأأة،
والى األزمات المتكررة في الدول المتقدمة وانعكاساتيا السيئة عمى اقتصأاديات الأدول الناميأة،
إذن أسأأباب العجأأز فأأي االخأأتالل األساسأأي ىأأو وجأأود عوامأأل ذات طبيعأأة ىيكميأأة ،تأأؤثر عمأأى
قدرة البمد عمى التصدير ،أو عمى ميمو لالستيراد أو فأي قدرتأو عمأى جأذب رؤوس األمأوال ،أو
عم أأى س أأداد االلت ازم أأات عم أأى نح أأو يجعم أأو يع أأاني عجأ أ از مس أأتم ار ف أأي ميأ أزان الم أأدفوعات ،أم أأا
مصادر ىذا االختالل فتتمثل في:
 ارتفاع المديونية الخارجية؛ تدىور العائد عمى توظيف رؤوس األموال؛ تدىور الميزة النسبية لمصادرات؛ محاكاة أنماط االستيالك السائد في الدول األخرى األكثر تقدما؛ الضغوط التضخمية؛ ضعف مرونة الجياز اإلنتاجي ...الخ.ثانيا :عالج اختالل ميزان المدفوعات
ان الختالل ميزان المدفوعات اثار سمبية عمى االوضاع االقتصادية وذلك في حالة
العجز او الفائض.
أ-في حالة العجز :ويدل عمى ان الدولة مدينة اتجاه العالم الخارجي النيا استوردت اكثر
من طاقتيا وتعيش في مستوى اعمى من مستواىا الحقيقي،وينتج عنو زيادة الطمب عمى
العمالت االجنبية وارتفاع عرض العممة الوطنية،ومن ثمة انخفاض قيمتيا،وينعكس ذلك عمى
مستوى االسعار و عمى طمب السمعة المنتجة وعمى مستوى التشغيل باالنخفاض.
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ب -في حالة الفائض :ان الدولة تعيش في مستوى اقل من مستواىا فزيادة صادراتيا يؤدي
الى ارتفاع االسعار اي حدوث تضخم وما يصاحبو من مساوئ و قد يكون ىناك سبب
اختالل كامن مستمر نتيجة لالجراءات التي تتخذىا السمطات من اجل عدم ظيوره
كاالجراءات االنكماشية التي تؤدي عمى البطالة وانخفاض مستوى االنتاج والدخل الوطني
الذي ينجم عنو تدىور في الرفاىية االقتصادية.
 اما االدوات التي يتفق عمييا الجميع من حيث الفعالية في معالجة االختالل في ميزانالمدفوعات فتتمثل في االسعار ،الدخول واسعار الصرف النيا تعتبر الشرايين المسببة ليذه

االختالالت.1

 االسعار نعمم في حالة العجز ىناك زيادة العرض من العممة الوطنية ومنو زيادة في كميةرؤوس االموال المتداولة في الدولة وىناك ما يدفع بالبنوك الى رفع سعر الخصم او بيع
البنك المركزي لسندات حكومية و بالتالي بانكماش كمية النقود المتداولة ثم انخفاض في
مستوى العام لالسعار والذي يؤدي الى زيادة حجم الصادرات و يستمر ذلك ان يتالشى
العجز،ويحدث العكس في حالة الفائض.
 تغيير اسعار الصرف :ىوتخفيض العممة او رفعيا ويجري التخفيض عندما يكون الطمبعمى العمالت االجنبية اكثر من عرضيا مما يؤدي الى انخفاض اسعار الصادرات الوطنية
مقوما بالعممة االجنبية،وارتفاع اسعار الواردات مقومة بالعممة الوطنية اي تنشيط الصادرات
وتثبيت الواردات،وىذا سيؤدي الى اعادة التوازن اذا كان ىناك عجز،اما في حالة الفائض
تقوم السمطات المعنية برفع العممة الوطنية فيحدث العكس،كما تقوم السمطات النقدية بمراقبة
الصرف لمعالجة االختالل وذلك بعدم السماح لممقيمين ان يتحصموا عمى سمع وخدمات من
الخارج ومنع خروج رؤوس االموال بيدف المحافظة عمى القيمة الخارجية لمعممة و منو تمكن
من تسديد الواردات.
الدخل :عندما يكون ميزان المدفوعات في حالة فائض فيذا يعني زيادة حجم الصادراتمما يؤدي الى زيادة الدخل الوطني وبالتالي زيادة االنفاق الوطني المتمثل في االستيالك

1

سامي عفيفي حاتم  ،مرجع سابق ،ص.182
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الفصل الثاني:

واالستثمار وىو ما يؤدي الى زيادة االنفاق و توجو االفراد عمى التنوع في االستيالك بسبب
زيادة الطمب عمى الواردات و تستمر العممية الى ان يتحقق التوازن
اما في حالة العجز نتيجة زيادة االواردات فيذا سيؤدي الى نقص الدخل الوطني وبالتالي
انخفاض الطمب عمى الواردات الى ان يحدث التوازن،اذا فعالج االختالل يعتمد عمى
اجراءات داخمية تتمثل في السياسة المالية او النقدية او كالىما معا وذلك عن طريق تغيير
االن فاق الذي يتم بواسطة االستيالك المحمي و االستثمار و الضرائب او تحويل االنفاق الذي
يتم بواسطة االنفاق المحمي و االستثمار و الضرائب او تحويل االنفاق الذي يتم عن طريق
تغير سعر الصرف حيث تتاثر الصادرات و الواردات و قد تعبر في الوقت نفسو تدابير
خارجية النيا تعتمد عمى التجارة الخارجية،وىناك تدابير اخرى تعتمد عمى رصيد الدولة من
العممة االجنبية ،ومما سبق فعالج الخمل في ميزان المدفوعات يحتاج الى المزيد من التدابير
كل حسب اىميتو في مصدر الخمل و حسب االىداف المسطرة من طرف السمطات،اال ان
سياسة الدولة المتبعة فقد تساعد عل تحقيق التوازن ،فمثل في ظل نظام سعر الصرف
المرن ،فان حالة العجز تكون سعر العممة الوطنية في سوق الصرف رخيصا وبالتالي ارتفاع
اسعار المنتجات االجنبية مما يقمل الطمب المحمي عمييا وىذا يعني نقص الواردات،ومن
جية اخرى انخفاض سعر المنتجات المحمية تؤدي الى زيادة الطمب الخارجي عمييا،اي زيادة
الصادرات و ىكذا يعود التوازن،ويحدث العكس في حالة الفائض.1

 اما اذا كان سعر الصرف ثابت فانو لن يستعمل في عالج الخمل،بل يعتمد عمى العواملاالخرى كالدخل واالسعار،وعند عالج الخمل فانو يركز عمى الصادرات او الواردات

ولذلك يجب االخذ بع ين االعتبار ان التغيير في االسعار المحمية و اسعار الصرف ينتج
عنو تعيير في الصادرات،التي ىي مرتبطة بالدخل االجنبي لمدول االخرى وباسعار
الصرف العمالت االجنبية،اما تغيير الدخل الوطني واالسعار المحمية و سعر الصرف
فيؤدي الى تغيرات في الواردات الن الواردات اكثر ارتباطا بالدخل الوطني .

 -1محمد خميل برغي وعمي حافظ منصور ،العالقات االقتصادية الدولية ،بدون دار نشر ،مصر ،بدون سنة ،ص.50
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الفصل الثاني:
خالصة الفصل:

إن وجود التبادل الدولي بين مختمف الشعوب والأدول شأيء ضأروري تفرضأو متطمبأات
الحياة الدولة بشتى مكوناتيا وخاصة االقتصادية منيا وعميو فإن الدول تمجأ لتنظيم اقتصأادىا
الأأداخمي وتحأأاول إيجأأاد السياسأأات التجاريأأة المالئمأأة لمحأأد مأأن نزيأف ثرواتيأأا وىأأذا مأأن خأأالل
الأأتحكم فأأي تأأدفق مختمأأف الصأأادرات وال أواردات التأأي يمكأأن قياسأأيا بمؤش أرات تسأأتنبطيا مأأن
ميزان المدفوعات الذي يظير المركز المالي لمدولة اتجاه بقية العالم.
وعميأأو توصأأمنا فأأي ىأأذا الفصأأل لمعرفأأة بعأأض المفأأاىيم المتعمقأأة بمي أزان المأأدفوعات،
البنود التي يشمميا ،طريقة القيد ،معنى التوازن واالختالل فيو من خالل معرفة أسبابو وأنواعأو
وطرق عالجو.
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تمييد
تشكؿ العالقة بيف ميزاف المدفوعات والميزانية العامة إحدى المؤشرات األساسية
لمتأكد مف فعالية السياسة االقتصادية لمدولة ،مف خالؿ متابعة تطور الميزانية العامة مف
جية وتطور ميزاف المدفوعات مف جية ثانية ،إضافة إلى محاولة تحديد وتحميؿ طبيعة
العالقة بيف الموازنتيف العامة والمدفوعات ،ىو ما سيكوف محؿ تفصيؿ مف خالؿ
المباحث التالية5
المبحث األوؿ 5تطور الميزانية العامة وميزاف المدفوعات في الجزائر خالؿ الفترة
0202-0222
المبحث الثاني 5التحميؿ النظري والتطبيقي لمعالقة بيف تطور الميزانية العامة وميزاف
المدفوعات في الجزائر خالؿ الفترة 0202-0222
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المبحث االول :تطور الميزانية العامة وميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة
0202-0222

تتطور الميازنية العامة بتطور دور الدولة وبما تحصمو مف إيرادات وما تخصصو
مف نفقات عامة ،أما فيما يخص ميزاف المدفوعات فإنو يتطور مف خالؿ الفارؽ المحقؽ
بيف الصادرات والواردات مف والى العالـ الخارجي.
المطمب االول :تطور الميزانية العامة
تكتسي الميزانية العامة في الجزائر أىمية بالغة عمى الصعيد االقتصادي
واالجتماعي ،أخذت في التزايد بشكؿ مستمر موازاة مع اتساع نطاؽ دور الدولة في
الحياة االقتصادية واالجتماعية في العصر الحالي ،ما سنبينو في الجدوؿ والشكؿ
الموالييف5
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الجدول رقم ( :)0-2تطور الميزانية العامة في الجزائر خالل الفترة .0202-0222
الوحدة :مليار دج
البيانات

السنوات

االيرادات االجمالية
الجباية
البترولية

إيرادات أخرى

النفقات االجمالية

المجموع

نفقات

نفقات

التسيير

التجهيز

المجموع

رصيد
الميزانية

رصيد الميزانية
خارج الجباية
البترولية

2000

720

404,93

1124,9

856,19

321,93

1178,1

-53,19

-773,19

2001

840,6

555,19

1395,8

1056,8

462,49

1519,3

-123,5

-964,08

2002

916,4

649,78

1566,2

1045,5

538

1583,5

-17,32

-933,72

2003

836

685

1521

1163

568

1731

-210

-1046

2004

862,2

737,09

1599,3

1241,2

618,79

1860

-260,7

-1122,94

2005

899

820,8

1719,8

1232,6

872,5

2105,1

-385,3

-1284,3

2006

916

919,5

1835,5

1452

1091,4

2543,4

-707,9

-1623,9

2007

973

927,3

1900,3

1662,8

1480,6

3143,4

-1243

-2216,1

2008

1715,4

1107,4

2822,8

2227,4

1948,4

4175,8

-1353

-3068,4

2009

1927

1348,4

3275,4

2255,1

1944,6

4199,7

-924,3

-2851,3

2010

1501,7

1555

3056,7

2736,2

1921,4

4657,6

-1600,9

-3102,6

2011

1529,4

1944,4

3473,8

3637,6

1930,4

5568

-2094,2

-3102,6

2012

1519

1950,1

3469,1

4592,7

2251,3

6844,0

-3374,9

-4893,9

2013

1615,9

2204,1

3820

4335,6

2544,2

6879,8

-3059,8

-4675,7

Source : minister des finances, rapport de presentation du projet de loi
de finance, pour 2002 -2005- 2008 -2009- 2010-2014.
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الشكل ( :)0-2تطور رصيد الميزانية االجمالية ورصيد الميزانية خارج المحروقات

رصيد المزانية
0
-500
-1000

رصٌد المٌزانٌة خارج الجباٌة
البترولٌة

-2000

Titre de l'axe

رصٌد المٌزانٌة
-1500

-2500
-3000
-3500

المصدر :مف إعداد الطالبة باإلعتماد عمى الجدوؿ رقـ (.)0-2

مف خالؿ الجدوؿ والشكؿ أعاله نالحظ أف الجباية البترولية ليا دو ار ىاما في
االيرادات العامة ومف ثـ في تغطية النفقات العامة ،حيث يشكؿ ىذا النوع مف الجباية
المصدر االساسي لإليرادات العامة.
فمف خالؿ الجدوؿ المبيف اعاله يتضح اف الجباية البترولية عرفت تزايد مستمر
منذ  0222الى غاية  ،0202حيث نجد اف الجباية البترولية خالؿ سنة  0222بمغت
 002مميار دج ثـ ارتفعت الى  406.9دج ثـ ارتفعت الى  406.9دج سنة 0220
وىو ما يمثؿ نسبة  %00.92كػ ػزيادة خالؿ ىذه المدة مف اجمالي االيرادات،ثـ بمغت
الجباية البترولية سنة  0222قيمة  326مميار دج أي بنسبة تراجع قدرىا()%06.00-
ويمكف تفسير ىذا التراجع بانخفاض اسعار تصدير المحروقات التي عانت بانخفاض
اسعار النفط الخاـ.
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ثـ عرفت االيرادات الجباية البترولية بتحسف مف سنة  ،0226حيث بمغت 406
مميار دج أي بنسبة  ،%00.24ثـ واصمت الجباية البترولية االرتفاع ،حيث وصمت في
سنة  0224كػػأعمى قيمة ليا قدرت بػ ػ  0400مميار دج لتعود و تتراجع ىذه االسعار
وتسجؿ سنة  0200قيمة  0104مميار دج ،عمى غرار سنة  0202التي وصمت قيمتيا
الى  0601.4ميار دج.
بمغت إيرادات الميزانية في سنة  0202ما يعادؿ  2302مميار دج ال تتعدى
 2932مميار دج في سنة  0200وسنة  0200إي بانخفاض قدره  292مميار دج
واستمر االنخفاض في سنة  0202ب ػ  062.2دج وارتفاع قدره  004مميار دج في
سنة  ،0224ويتواصؿ ىذا االنخفاض الى غاية  0222حيث قدر ىذا االنخفاض خالؿ
ىذه المدة بػ  0009.0مميار دج .لتعرؼ عدـ استقرار في ثالث سنوات المتبقية.
بمغت نفقات الميزانية الكمية في  0202مستوى  6240.0مميار دينار مقابؿ
 0231.0مميار دينار في ،0200اي بانخفاض يساوي  %02.0خص ىذا االنخفاض
في النفقات الكمية ،بعد االرتفاعات التي عرفتيا بنسبة  %02.6و %20عمى التوالي في
 0200و.0200
تـ ادراج نفقات التسيير ونفقات التجييز في قانوف المالية لسنة  0202بمبمغ
 9221.6مميار دينار و 0199.0مميار دينار عمى التوالي.بينما كادت نفقات التسيير
تعادؿ المبالغ المدرجة في الميزانية( )%40بموجب سنة ،0202فاف نفقات التجييز
المسجمة في الميزانية تجسدت في حدود  %09.0مقابؿ 04.0في %93.6( 0200
في  0200و  %62.1في .)0202
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اما فيما يخص نفقات التجييز،فقد ارتفعت بقوة مف  0221الى  0223لتستقر
بيف  0223و  0200وتبمغ  0010.2مميار دينار في  ،0200وارتفعت الى 2544,2
مميار في .0202
يجدر التذكير اف االرتفاع في نفقات التجييز منذ بداية سنوات  0222كاف اىـ
عنصر في ارتفاع مستوى النشاط االقتصادي.
اما فيما يخص رصيد الميزانية فيو سالب عمى طوؿ مدة الدراسة وىذا ما يفسر
اف الميزانية العامة تعاني مف عجز مف سنة  0222الى غاية سنة  0202و يختمؼ
ىذا العجز مف سنة الى اخرى حيث سجمنا اقؿ قيمة عجز سنة  0222بػ ()002-
مميار دج وىذا راجع الى انخفاض اجمالي النفقات كما سجمت الميزانية اكبر عجز ليا
سنة  0200قدر ىذا االخير بػ ( )-2209.4مميار دج ،ىذا ما يعكس الزيادة في
النفقات االجمالية عامة ونفقات التسيير عمى وجو الخصوص.
في حالة ما إعتبرنا االيرادات العامة خارج الجباية البترولية فاف العجز الموازنة
سوؼ يعرؼ اإلرفاعا أكبر مما ىو عميو فعمي سبيؿ المثاؿ عجز سنة  0222كاف يقدر
بػ 12مميار دج في إجمالي االيرادات فسوؼ يتضاعؼ في حالة االيرادات خارج الجباية
البترولية ويصؿ إلى  002مميار دج وىذا ما ينطبؽ عمى باقي السنوات االخرى أي أف
لمجباية البترولية دور كبير في الموازنة العامة.
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المطمب الثاني :تطور ميزان المدفوعات
ميزاف المدفوعات ىو مف بيف اىـ المؤشرات التي بامكانيا اعطاء دالالت معبرة
عف الوضع االقتصادي الي دولة وعميو فاف القياـ بدراستو يبيف لنا الوضعية التي كانت
تمر بيا الجزائر وليذا سنقوـ بدراسة ارصدة ميزاف المدفوعات مف خالؿ الجدوؿ التالي5
جدول( :)22تطور ميزان المدفوعات خالل 0202-0222
الوحدة :مميار دوالر
السنوات

0222

0222

0220

0222

2922

2922

2922

2922

22920

الميزان التجاري

2092

2922

292

22922

22902

02922

الصادرات

02922

22922

22922

02922

20900

22922

22922

المحروقات

02922

22922

22922

02922

22922

22922

22922

22922

صادرات أخرى

2922

2922

292

2922

2922

2922

2922

2922

292

الواردات

-2922

-2922

20922

22920

22-22

-2222

02922

02922

22922

-

-

الرصيد الجاري
الخارجي

0222

0222

0222

0222

0222

0222

02922

02922

22922

22922

2922

22922

22902

22920

2922

2290

22922

22922

22922

22922

20922

22922

22922

22920

22922

22922

2922

2922

2902

2922

292

-2292

22922

22922

22922

22920

-

-

-

-

-

0220

0222

0222

0222

2922

20922

22922

2092

02922

02922

2922

22922

22922
22922

صافي خدمات
خارج دخل

-2922

-2922

-2922

-2922

-0922

-0902

-090

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

العوامل
دائن

2922

2922

292

2922

2922

0922

0922

0922

-0922

-0922

-0922

-0920

-2922

-2922

-2922

-2922

-0922

-2922

-0902

-092

-292

-2922

-2920

-2922

-2902

دائن

2922

2922

2922

2922

2922

2922

0920

2922

2922

2922

مدين

-2922

-0922

-0922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

/

/

-2922

-2922

-2902

-2922

-2922

-2902
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2922

0922

22922
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-2922

-2922
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-2922

-2922
-2922
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2922
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رصيد حساب
رأس المال
االستثمار
المباشر (صافي)

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2902

2920

2922

2922

2920

2920

2922

22900
2922

رؤوس األموال
الرسمية

-2922

-2922

-2920

-2922

-0902

22922

-2922

السحب
اإلختالل

292

2922

292

2922

0920

2922

-2922

-092

-0920

-2922

-2922

-2922

2922

0902

0922

2922

0922

2920

2922

-2922

-

(الصافية)

-2922

0922

2922

2920

0922

-2902

-2920

2922
20922
-

292

2922

-2922

2922

-2920

-2922

2922

2922

0922

2922

2922

2902

292

-2902

-2902

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

قروض قصيرة
األجل والسهو

2922

-2922

-2922

-2922

-2902

-2922

-0902

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-2922

-0900

والخطأ
الرصيد اإلجمالي

2922

2922

2922

2922

الرصيد خارج

22922

20922

22922

22922

-

-

-

-

المحروقات

2902
-0092

22922

22922

02922

22922

-

-

02922

22922

-2292

-2290

2922

22922

02922

20922

22922

22922

22920

22922

-

-

-

-

Sours: banque d’algerie,bulletin statistique de la banque d’algerie,series retrospective,
statistiques monetaires pour 2000-3122p87,88.
المصدر :بنؾ الجزائر ،النشرة االحصائية الثالثية ،جواف ،0209ص 01بالنسبة لمسنتيف .0202 ،0200
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مف خالؿ الجدوؿ والشكؿ أعاله نالحظ وبالرغـ مف تسجيؿ بعض الحسابات في
ميزاف المدفوعات رصيدا سالبا التي منيا حساب صافي دخؿ العوامؿ وصافي الخدمات
خارج دخؿ العوامؿ المذاف سجال رصيدا سمبيا طواؿ فترة الدراسة .
نالحظ مف بيانات الجدوؿ تحسف مستمر لوضعية ميزاف المدفوعات الجزائري منذ سنة
،0222وذلؾ يعود الى التحسف في اسعار البتروؿ ،الذي انجر عنو ارتفاع حصيمة
الصادرات البترولية مف  00.26مميار دوالر سنة  0222الى  00.04مميار دوالر سنة
.0223
وفي سنة  0224بالنظر الى التقمص القوي في ايرادات المحروقات ،الذي يعود
الى انخفاض سعر البتروؿ بنسبة  %20.02مقارنة ب ،0223بصفتو يمثؿ القناة
الرئيسية النتقاؿ االزمة المالية العالمية الى الجزائر تدىور رصيد ميزاف المدفوعات الى
 2.36مميار دوالر في  ،0223وتترجـ وضعية ميزاف المدفوعات لسنة  0202الى حد
ما ،نتائج تسيير حذر اماـ محيط دولي ال يزاؿ مريبا.
اما الصادرات خارج المحروقات فعمى الرغـ مف اتجاىيا التدريجي نحو االرتفاع
اال اف مستواىا يبقى ضعيفا ،حيث بالكاد بمغت  0.92مميار دوالر في احسف االحواؿ
وذلؾ في سنة  ،0223وىذا اف دؿ عمى شيء فانو يدؿ عمى عدـ تنافسية االقتصاد
الوطني اضافة الى الضعؼ الحاد في ديناميكية النشاط االقتصادي في الحقؿ االنتاجي
خارج المحروقات.
ومع بدا سرياف اتفاقية الشراكة مع االتحاد االوروبي اعتبا ار مف سبتمبر 0221
وافاؽ االنضماـ الى المنظمة العالمية لمتجارة ،واصبحت ضرورة تنمية الصادرات خارج
المحروقات العنصر الوحيد الذي يسمح لالقتصاد الجزائري باالستفادة مف فرص اندماجو
في المبادالت الجيوية والدولية.
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اف العجز في حساب راس الماؿ والعمميات المالية الذي ما فتئ يتوسع باستمرار
منذ سنة  ،0220والذي وصؿ الى  00.00مميار دوالر في  0226اثر التسديدات
المسبقة لمديف الخارجي التي بمغت  02.42مميار دوالر في تمؾ السنة ويتسـ التوسع في
االستثمارات االجنبية باالستمرار منذ  ،0229السيما واف قيمة االستثمارات في 0226
تمثؿ ثالث مرات المبمغ المسجؿ خالؿ سنة  ،0222وىذا اف دؿ عمى شيء انما يدؿ
عمى مدى جاذبية السوؽ الجزائرية بالنسبة لممستثمريف االجانب.
تجدر االشارة الى اف سنة  0223تعتبر المرة االولى التي يكوف فييا رصيد
حساب راس الماؿ والعمميات المالية موجبا ،وىذا تحت االستثمارات االجنبية المباشرة
التي قدرت بمبمغ  0.22مميار دوالر في سنة ،0223بينما سجمت سنة 0220مبمغ
 0.20مميار دوالر فقط كاستثمارات اجنبية مباشرة ،بالرغـ مف التسديدات المسبقة الكبيرة
التي تمت في سنة  0226والتي ترتب عنيا بموغ العجز في حساب راس الماؿ مستوى
قياسيا ،فاف ميزاف المدفوعات واصؿ تسجيؿ فائض اجمالي قدره  00.02مميار دوالر
بارتفاع قدره  %9.0مقارنة بسنة  ،0221كما تواصؿ الفائض وانتقؿ مف  04.11مميار
دوالر سنة  0220الى  26.44مميار دوالر سنة .0223
بينما في سنة  0224عاود رصيد ميزاف المدفوعات االنخفاض حيث بمغ 2.36
مميار دوالر ليعاود االرتفاع مف جديد سنة  0202و 0200حيث كانت قيمة الفوائض
المسجمة تبمغ  01.13مميار دوالر و  02.09مميار دوالر عمى الترتيب ،ليعود الرصيد
االجمالي الى االنخفاض سنة  0200و 0202بمبمغ  00.26مميار دوالر سنة 0200
ليتوقؼ سنة  0202برصيد  2.02مميار دوالر وىو اقؿ رصيد عرفو ميزاف المدفوعات
طواؿ فترة الدراسة.
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كما عرؼ الرصيد االجمالي لميزاف المدفوعات الجزائري خارج المحروقات رصيدا
سمبيا طواؿ فترة الدراسة حيث كاف يبمغ سنة  0222رصيد  02.94مميار دوالر وسنة
 0220رصيد  00.60مميار دوالر وىو اقؿ عجز حققو ىذا الميزاف ،وابتداءا مف سنة
 0220ايف حقؽ الميزاف عجز يقدر ب ػ ػ ػ ػ  02.29مميار دوالر عرؼ ميزاف المدفوعات
عج از متزايدا حيث بمغ سنة  0202قيمة  -62.0مميار دوالر وىو اكبر عجز عرفو
ميزاف المدفوعات خارج المحروقات خالؿ فترة الدراسة.
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الفصل الثالث……… تحميل العالقة بين ميزان المدفوعات والميزانية العامة
المبحث الثاني :التحميل النظري والتطبيقي لمعالقة بين تطور الميزانية العامة
وميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة 0202-0222
في ىذا المبحث سوؼ نحاوؿ تحميؿ العالقة بيف الموازنتيف العامة والمدفوعات
بشقييا النظري والتطبيقي.
المطمب األول :من الناحية النظرية
تعد ظاىرة العجز التوأـ مف مواضيع االقتصاد الكمي ذات األىمية الكبيرة ،والتي
تفترض أف عجز الموازنة الناتج عف زيادة االنفاؽ الحكومي يؤدي إلى عجز الحساب
الجاري في ميزاف المدفوعات ،إذ تمت صياغتيا مف طرؼ

Cripps et Godly

في منتصؼ

سنوات السبعينات في المممكة المتحدة ،حيث أثبت الدراسات أف العجز في القطاع العاـ
يحدد الرصيد في ميزاف المدفوعات .فمف خالؿ تحميؿ االحصائيات المتعمقة بالو-ـ-أ
والياباف خالؿ الفترة  0442-0432والتي أثبتت أف ارتفاع العجز المالي لمدولة يؤدي
إلى ظيور عجز في الحساب الجاري.1
واختمفت آراء المدارس االقتصادية في تفسير العالقة بيف العجز المالي والعجز
الخارجي ،حيث أكدت المدرسة الكالسيكية الحديثة عمى أف العجز المالي يسبب العجز
الخارجي ،أما وجية النظر الكينزية فيقروف بأف العجز الخارجي ىو المسبب لمعجز
المالي.

 -1وليد عبد الحميد عايب ،اآلثار االقتصادية الكمية لسياسة االنفاق الحكومي ،الطبعة األولى ،مكتبة حسيف
العصرية ،بيروت ،لبناف ،0202 ،ص .044
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وفيما يمي نستعرض بعض النظريات التي حاولت تقديـ تفسير ليذه الظاىرة
وابراز العالقة بيف الميزانية العامة وميزاف المدفوعات.
أوال :نموذج

Mundell – Fleming

ظير ىذا النموذج الذي يعتبر نموذجا كينزيا مف حيث الجوىر في ستينات القرف
الماضي ،وواجو صعوبات التطبيؽ منذ بداية السبعينات بسبب الخروج مف نظاـ أسعار
الصرؼ الثابتة التفاقية بروتوف وودز.2
وفي ىذا االطار بني النموذج عمى بعض األسس اليامة ،نذكر منيا53
 -0انفتاح ىذا لالقتصاد عمى بقية العالـ؛ يعني ىذا وجود حرية كاممة لحركة رأس
الماؿ بيف البمد المعني وبقية العالـ؛
 -0يتالءـ ىذا النموذج مع خصائص االقتصاد صغير الحجـ ،بحيث ال يؤثر ىذا
االقتصاد عمى اقتصاديات بقية العالـ؛ مما يعني أف المتغيرات االقتصادية لبقية
العالـ تكوف مستقمة كما أف تحديد بعض المتغيرات الداخمية يكوف مرتبطا أو
متأث ار بالمتغيرات الخارجية المقابمة .فمثال نجد أف معدؿ الفائدة الداخمي  rيتحدد
عمى أساس معدؿ الفائدة االجنبي * rحيث * ،r=rواذا تغير معدؿ الفائدة
الداخمي ألي سبب مف األسباب دوف معدؿ الفائدة االجنبي أو أعمى منو يعاود
الرجوع إلى ىذا مستوى معدؿ الفائدة االجنبي بفعؿ اآلثار التي تحدثيا حركة
رأس الماؿ الحرة مف والى ىذا البمد.
 -2ىوشيار معروؼ ،تحميل االقتصاد الكمي ،الطبعة األولى ،دار صفاء ،عماف ،االردف ،0221 ،ص .203
 -3الطاىر لطرش ،االقتصاد النقدي والبنكي ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر0202 ،ف ص.063
102

الفصل الثالث……… تحميل العالقة بين ميزان المدفوعات والميزانية العامة
و انطالقا مف ذلؾ حاوؿ مانديؿ و فميمينغ معرفة دور كؿ وسيمة مف وسائؿ السياسة
االقتصادية (السياسة النقدية و السياسة الميزانية) وذلؾ مف اجؿ ضماف التوازف الداخمي
والتوازف الخارجي .وفي اطار بحثنا ىذا سنركز فقط عمى تحميؿ الدور الذي تمعبو
السياسة الميزانية في حالة الصرؼ الثابت والمرف ،بحيث54
فاذا ارادت السمطات العمومية اتباع سياسة ميزانية توسعية (في حالة الجزائر تتمثؿ
سياسة الميزانية التوسعية في زيادة النفقات العامة) يميزىا ارتفاع في عجز الميزانية فاف
ذلؾ سوؼ يعمؿ عمى رفع معدؿ الفائدة الداخمي الى اف يصبح اعمى مف معدؿ الفائدة
االجنبي ،مما يؤدي الى تدفؽ راس الماؿ الى داخؿ البمد بحيث يحدث فائض عمى
مستوى حساب راس الماؿ وبالتالي زيادة احتياطيات الصرؼ الرسمية بشكؿ يزيد مف
عرض النقود (الكتمة النقدية) يتبعو انخفاض في معدؿ الفائدة الداخمي حتى يعود مف
جديد الى مستواه السابؽ عند معؿ الفائدة االجنبي .وخمص مانديؿ و فميمينغ الى اف
الساسة النقدية تكوف اكثر فعالية في تحقيؽ توازف ميزاف المدفوعات في حيف تكوف
الساسة الميزانية ذات فعالية اكبر نسبية في تحقيؽ التوازف الداخمي.
اما في حالة سعر الصرؼ المرف فانو اذا قامت السمطات العمومية باتباع سياسة
ميزانية توسعية عف طريؽ العجز ،فاف ذلؾ سوؼ يؤدي الى رفع معدؿ الفائدة الداخمي
يتبعو دخوؿ راس الماؿ الى البمد مما يؤدي الى ظيور فائض في حساب راس الماؿ
وبالتالي ارتفاع سعر صرؼ العممة الوطنية يتبعو زيادة الواردات و تقمص الصادرات
والذي يؤدي الى حدوث عجز في الحساب الجاري .وىكذا تبدو ساسة الميزانية غير
فعالة نظ ار لما تسببو مف تدىور في ميزاف المدفوعات.
 -4المرجع نفسو ،ص ص .064،002
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ثانيا :نموذج T.Swan
اف ىذا النموذج يشبو نموذج

Mundell – Fleming

في ربط التوازنيف الداخمي

والخارجي ،الى انو يقوـ عمى منحنييف بميميف متعاكسيف ضمف محوريف احدىما لمنفقات
المح مية واالخر لسعر الصرؼ الحقيقي(اذا كاف المستوى العاـ لالسعار ثابت فاف سعر
الصرؼ ىو الذي يحدد القدرة التنافسية الدولية) .وتضمف ىذا النموذج فرضية اساسية
ىي 5اذا توسع كؿ مف الناتج و التشغيؿ تزداد النفقات عمى الواردات فيزداد العجز في
الميزاف الجاري.

5

تبيف االشكاؿ البيانية التالية التوازف الخارجي والتوازف الداخمي والعالقة بينيما كما يمي56

الشكل رقم ( :)4-2التوازن الداخمي

الشكل رقم ( :) 2-2التوازن الخارجي
سعر الصرؼ الحقيقي

فائض

سعر الصرؼ الحقيقي

تضخـ
انكماش

عجز
النفقات المحمية

النفقات المحمية

المصدر :ىوشيار معروؼ ،مرجع سابؽ ،ص .220

-5ىوشيار معروؼ ،مرجع سابؽ ،ص.220
-6المرجع نفسو ،ص-ص .222-220
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يوضح الشكؿ رقـ( )2-2مف الجية اليمنى وجود عجز في ميزاف المدفوعات
الف النفقات المحمية اكبر مف المستوى الالزـ لتحقيؽ التوازف الخارجي ،بينما في الجية
اليسرى يوجد عجز في الميزاف التجاري الف النفقات المحمية اقؿ مف المستوى الالزـ
لتحقيؽ التوازف الخارجي.
يوضح الشكؿ رقـ( )9-2مف الجية اليمنى وجود تضخـ الف النفقات المحمية
اكبر مف المستوى الالزـ لتحقيؽ التشغيؿ الكامؿ ،بينما في الجية اليسرى يوجد انكماش
الف النفقات المحمية اقؿ مف المستوى الالزـ لتحقيؽ التشغيؿ الكامؿ.
وعند ربط الشكميف تظير لنا الحاالت التالية5
الشكل رقم ( :)5-2الربط بين التوازنين الداخمي والخارجي
سعر الصرؼ الحقيقي
فائض وتضخـ
فائض وانكماش

عجز وتضخـ

(بطالة)
عجز وانكماش (بطالة)

النفقات المحمية

e
منحنى مقترح ؿJ-Tinbergen5

a
c d

b
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مف خالؿ المنحنى المقترح مف طرؼ

J-Tinbergen

نالحظ اف النقطة a

تحقؽ التوازف انيا بيف التوازنيف الداخمي و الخارجي.
 عند النقطة  dنالحظ اف ىناؾ عجز في ميزاف المدفوعات بسبب نقص في القدرةالتنافسية عند المستوى المعطى مف النفقات المحمية ،كماتوجد بطالة بسبب عدـ
توافؽ النفقات المحمية مع المستوى المعطى لمقدرة التنافسية ،ولمعالجة ىذا الواقع
عند النقطة dمف الضروري العمؿ عمى5
*تحقيؽ التوازف الداخمي مف خالؿ زيادة النفقات المحمية بمقدار()db
لتضاؼ ىذه الزيادة الى تمؾ التي تأتي مف الطمب الخارجي عند مستوى القدرة
التنافسية المعطاة ،فيزداد العجز في ميزاف المدفوعات و تقؿ البطالة باتجاه
التشغيؿ الكامؿ.
*تحقيؽ التوازف الخارجي لتقميؿ النفقات المحمية بمقدار( )dcوىذا ما يزيد مف
البطالة و يتالفى العجز في ميزاف المدفوعات.
وبناءا عمى ما سبؽ نالحظ اف الزيادة في النفقات المحمية التي تؤدي عادة الى
عجز الميزانية العامة حتى و اف ادت الى تحقيؽ التوازف الداخمي فانيا تؤدي الى زيادة
العجز في ميزاف المدفوعات.
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ثالثا :العالقة ادخار -استثمار ومنهج ميزان المدفوعات
وفقا ليذه المقاربة يمكف التوصؿ الى وضع عالقة تربط بيف االدخار الداخمي
ورصيد الحساب الجاري وذلؾ مف خالؿ معادلة التوازف االساسية لالقتصاد57
PIB=C+I+(X-M)...........1
حيث PIB 5اجمالي الناتج المحمي
 Cاالستيالؾ الكمي(العاـ و الخاص)
 Iاالستثمار الكمي(العاـ والخاص)
) (X-Mصافي الصادرات او رصيد حساب السمع و الخدمات (الميزاف التجاري و
ميزاف المدفوعات)
يمكننا ايجاد العالقة بيف االدخار الداخمي ورصيد حساب السمع والخدمات .نقوـ بطرح
االستيالؾ الكمي مف اجمالي الناتج الداخمي نحصؿ عمى االدخار الداخمي Siحيث
Si =PIB-C.................2
مف خالؿ المعادلة رقـ  0يمكف كتابة5
PIB-C-I=(X-M)...........3
وبتعويض 0في 2نجد5
Si-I=X-M .........................4
تبٌن المعادلة رقم  4ان رصٌد مٌزان السلع والخدمات ٌساوي الفرق بٌن االدخار
الداخلً و االستثمار،حٌث تشٌر الى ان عجز مٌزان السلع والخدمات ٌعنً عدم كفاٌة
االدخار الداخلً لتحقٌق ذلك الحجم المخطط من االستثمار.

 -7الطاىر لطرش ،مرجع سابؽ ،ص-ص .062-060
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الفصل الثالث……… تحميل العالقة بين ميزان المدفوعات والميزانية العامة
كما ٌمكننا انطالقا من هذه المعادلة تحدٌد عالقة اشمل تبٌن طبٌعة الترابط بٌن
رصٌد الحساب الجاري لمٌزان المدفوعات واالدخار الوطنً وذلك باضافة صافً
مداخٌل عوامل االنتاج  RNFوصافً التحوٌالت الجارٌة  TCNالى طرفً المعادلة
رقم  3فنحصل على ما ٌلً:
PIB+RNF+TCN-C-I=(X-M)+ RNF+TCN...........5
حٌث ٌمثل الطرف االٌسر من المعادلة اجمالً الدخل الوطنً المتاح RNDB
بٌنما ٌمثل مجموع الطرف االٌمن رصٌد الحساب الجاري  CAلمٌزان المدفوعات
وٌمكن اعادة كتابة المعادلة على النحو التالً:
RNDB-C-I=CA ..............................................6
وبما ان الفرق بٌن اجمالً الدخل الوطنً و االستهالك الكلً ٌعطٌنا االدخار
الوطنً  Snفانه ٌمكن اعادة كتابة المعادلة السابقة كما ٌلً:
Sn-I=CA...............................................7
تشٌر المعادلة رقم 7الى ان رصٌد الحساب الجاري لمٌزان المدفوعات ٌساوي
الفر ق بٌن االدخار الوطنً واالستثمار ،كما تشٌرالى ان عجز الحساب الجاري ٌعكس
عجز االدخار الوطنً على تموٌل االستثمارات المبرمجة ،مما ٌعنً ضرورة اللجوء
الى االدخار االجنبً لتحقٌق ذلك الحجم من االستثمار.
ٌمثل االدخار الوطنً مجموع االدخار الخاص Spوادخار القطاع الحكومً  Sgاي ان
، Sn=Sp+Sgكما ان االستثمارIعبارة عن مجموع استثمار القطاع الخاص Ipواستثمار
القطاع الحكومً Igحٌث ان  I=Ip+Igوبالتالً ٌمكن اعادة كتابة المعادلة رقم 7على
النحو التالً:
(Sp-Ip)+(Sg-Ig)=CA ................................8
تسمح لنا المعادلة رقم 8بمعرفة مصدر العجز فً الحساب الجاري اذا كان سببه
عجز ادخار القطاع الخاص ام عجز ادخار القطاع العمومً .فاذا ترافق عجز الحساب
الجاري مع عجز االدخار العمومً فهذا ٌعنً ان العجز الخارجً ٌعكسه بشكل اكبر
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العجز المسجل على مستوى المالٌة العمومٌة  ،وعلٌه فانه لتصحٌحالعجز فً الحساب
الجاري من الضروري اتخاذ تدابٌر على مستوى تسٌٌر المٌزانٌة العامة بهدف تقلٌص
عجزها.
المطمب الثاني :من الناحية التطبيقية
لتبياف العالقة بيف ميزاف المدفوعات والميزانية العامة كاف البد مف ترؾ التفاعؿ
بيف ىاتيف الميزانيتيف ضمف الظروؼ الطبيعية المتسمة باالستقرار النسبي ،بعيدا عف
المؤثرات الخارجية غير الطبيعية والتي تتسـ بالتقمبات الحادة مما يؤثر عمى العالقات
بيف المتغيرات الداخمية والخارجية لمبمد.
وبما أف الجزائر تعتبر مف الدوؿ ذات االقتصاد الريعي ،وبالتالي اعتمادىا شبو
الكمي عمى صادرات النفط ،ىذا األخير الذي تتميز أسعاره بالتقمب الشديد وبالتالي تبايف
تطور رصيد ميزاف المدفوعات والذي أظير فائضا عمى طوؿ فترة الدراسة .أما مف
جانب الميزانية التي تعتمد إيراداتيا عمى الجباية البترولية بنسب متفاوتة حسب الشكؿ
البياني التالي5
الشكل رقم( :)6-2مقارنة بين الجباية البترولية وااليرادات األخرى
2500
2000
1500

إيرادات أخرى

1000

الجباية البترولية

500
0

المصدر :مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ ()0-2
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فتميز رصيدىا بالعجز عمى طوؿ فترة الدراسة نظ ار لتزايد النفقات العامة أنظر الشكؿ
رقـ ( )0-2وعدـ كفاية االيرادات المحصمة ،مما يدفع بالدولة في كؿ مرة إلى تمويؿ
ىذا العجز مف خالؿ صندوؽ ضبط الموارد.
الشكل رقم (  :) 7-2تطور النفقات العامة في الجزائر خالل الفترة
0202-0222

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

نفقات التجهيز
نفقات التسيير
المجموع

المصدر :مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ ()0-2

وبناءا عمى التحميؿ السابؽ فقد رأينا أنو لتحميؿ وقياس العالقة بيف الموازنتيف
ضمف إطار يتسـ باالستقرار نوعا ما ويعبر عف العالقة بيف المتغيرات الداخمية
والخارجية ،فإنو مف الضروري استبعاد صادرات المحروقات مف ميزاف المدفوعات وكذا
الجباية البترولية مف الميزانية العامة لضماف استبعاد أثر تقمبات السوؽ العالمية لمنفط
عمى الميزانيتيف خاصة ميزاف المدفوعات ،باإلضافة إلى أنو تـ محاولة قياس العالقة
بيف الموازنتيف بكؿ عناصرىا لكف النتائج أظيرت عدـ وجود عالقة بيف الميزانيتيف وىو
ما يتنافى مع النظرية االقتصادية.
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-0صياغة النموذج القياسي:
تعد صياغة النموذج القياسي مف أىـ مراحؿ بناء النموذج ،وبداية يتـ تحديد
متغيرات النموذج ،حيث نشير إلى رموز مختمؼ المتغيرات وىي كالتالي5
 المتغير التابع 5يتمثؿ في رصيد الميزانية العامة خارج المحروقات ()Y المتغير المستقؿ 5يتمثؿ في رصيد ميزاف المدفوعات خارج المحروقات ()Xيمكف صياغة النموذج الرياضي لمعالقة بيف رصيد ميزاف الدفوعات ( )xورصيد
الميزانية العامة ( )yعمى الشكؿ التاليY=f(x) 5
والصيغة الرياضية لمنموذج تعطى بالشكؿ التالي5
Y= B0 + B1X + ui
حيث B1، B0 5تمثؿ معممات النموذج.
 -0عرض البيانات وتقدير النموذج
سيتـ استخداـ أسموب االنحدار الخطي البسيط في تقدير النموذج وذلؾ
باالعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى وباستعماؿ برنامج  .Excelوسوؼ يتـ عرض
البيانات التي تـ تجميعيا مف خالؿ الجدوؿ التالي5
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الجدول رقم (  :)2-2رصيد الميزانية العامة ورصيد ميزان المدفوعات في الجزائر خارج
المحروقات خالل الفترة 0202-0222

رصيد الميزانية خارج

رصيد ميزان المدفوعات خارج

السنوات

0222

-773,19

-02.94

0220

-964,08

المحروقات()y

المحروقات(مميار دوالر)

سعر صرف

الدينار بالدوالر

رصيد ميزان المدفوعات خارج
المحروقات)((yممياردج)

75,26

-1015,3

77,22

-973,74

0220

-933,72

-02.29

79,68

-1039,03

0222

-1046

-02.03

77,39

-1066,434

0229

-1122,94

-00.2

72,06

-1606,938

0221

-1284,3

-03.61

73,28

-2099,472

0226

-1623,9

-21.33

72,65

-2606,682

0220

-2216,1

-22.0

69,29

-2085,629

0223

-3068,4

-92.0

64,58

-2596,116

0224

-2851,3

-92.11

72,65

-2945,958

0202

-3102,6

-92.11

74,39

-3016,515

0200

-3102,6

-10.10

72,94

-3757,869

0200

-4893,9

-13.12

77,54

-4538,416

0202

-4675,7

-62.0

79,37

-5016,184

-00.60

المصدر :مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى المصادر السابقة
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الشكؿ رقـ (  5) 3-2يظير دقة التقدير النموذج

رصيد ميزان المدفوعات خ م Courbe de
régression
0
رصٌد المٌزانٌة خ م

-2000

رصيد الميزانية خ م

0

-6000

-4000

-5000

رصٌد المٌزانٌة خ م Prévisions
-10000

رصيد ميزان المدفوعات خ م

رسـ يظير دقة التقدير الذي يعطيو النموذج ،مف خالؿ تطابؽ المشاىدات الفعمية (النقاط
الزرقاء) مع القيـ المقدرة مف قبؿ النموذج (النقاط الحمراء).

الشكل رقم(  ) 3-2يوضح العالقة بين ميزان المدفوعات والميزانية العامة

رصيد الميزانية خ م ( )Yرصيد ميزان المدفوعات X
0

-1000

0

-2000

-3000

-4000

-5000

-6000

-1000
-2000
رصٌد المٌزانٌة خ م ()Y
رصٌد المٌزانٌة خ ( Linéaire
)) (Yم

-3000
-4000
-5000
-6000

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد برنامج excel
عند مالحظة انتشار النقاط حوؿ خط المربعات الصغرى ،يظير لنا أف النقاط منتشرة
عمى جيتي الخط (قيـ موجبة وسالبة أي انتشار حوؿ الصفر) ،ومعظـ النقاط قريبة مف
خط المربعات الصغرى مما يؤكد دقة النموذج في التقدير وأف معظـ قيـ الخطأ قريبة
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مف الصفر نتوقع إذف أف الخطأ قريب مف التوزيع الطبيعي ،أي أف افتراض الطبيعية
محقؽ ،بصفة عامة نقوؿ أف الرسـ البياني يدؿ عمى وجود عالقة خطية قوية بيف
المتغيرتيف ،وىو ما يبرر استخداـ نموذج خطي لتمثيؿ العالقة بيف المتغيرتيف.
بعد ادخاؿ معطيات الجدوؿ في برنامج" "Excelواجراء العمميات الالزمة تـ
التوصؿ إلى النموذج التالي5
الجدوؿ رقـ ( 5)1-2جدوؿ يظير النموذج واختبار التأثير
Limite supérieure

Limite inférieure

confiance = 95%

confiance = 95%

pour seuil de

pour seuil de

Probabilité

Erreur-type

Statistique t

Coefficients

773,95454

-285,3837862

0,334789621

1,004876534

243,0998921

244,2853771

Constante

1,22778727

0,844117953

0,0000

11,76610546

0,088045498

1,035952614

رصيد ميزاف
المدفوعات خ ـ

Y=244,29 +1.036x
)(1.00) (11.76
نالحظ مف خالؿ النموذج أف زيادة رصيد ميزاف المدفوعات بػ 0مميار دج يؤدي إلى
زيادة رصيد الميزانية العامة بػ  0.226مميار دج ،كما نالحظ المعنوية االحصائية
لمعممة االنحدار))^ β

 prob )^β( =2.222عند مستوى معنوية .5%

-2اختبار المعنوية الكمية لمنموذج:
يمكف توضيح العالقة مف خالؿ الجدوؿ التالي5
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الجدوؿ رقـ ( 5)1-2تحميؿ التبايف
Valeur
critique
de F

F

Moyenne des
carrés

Somme des
carrés

Degré
de
liberté

24017229,12 24017229,12 138,44124 0,0000

1

Régression

2081798,415 173483,2013

12

Résidus

26099027,54

13

Total

المصدر 5مف إعداد الطالبة االعتماد عمى برنامج excel
) (f=138.44وباحتماؿ

مف خالؿ الجدوؿ نجد أف االحصائية f

يساوي

) )prob=0.000مما يؤكد وجود ذات داللة إحصائية بيف رصيد ميزاف المدفوعات
والميزانية العامة ،أي الجزء المفسر  SSR=24017227.12أكبر مف تبايف غير
المفسر  SSE=2081798.415أي ميزاف المدفوعات يؤثر عمى الميزانية العامة.
-4إختبار القدرة التفسيرية لمنموذج:
الجدوؿ رقـ (5)6-2

RAPPORT DÉTAILLÉ

Statistiques de la regression
0,959289

Coefficient de détermination
multiple

0,920235

Coefficient de détermination R^2

0,913588

Coefficient de détermination R^2

416,5131

Erreur-type

14

Observations

المصدر 5مف إعداد الطالبة االعتماد عمى برنامج excel
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أ -معامؿ االرتباط r=0.959 5يدؿ عمى وجود إرتباط قوي موجب بيف ميزاف
المدفوعات والميزانية العامة.
ب-

معامؿ التحديد r2=0.92 5أي أف ميزاف المدفوعات يفسر  %40مف

تغير في المزانية العامة مما يدؿ عمى القدرة التفسيرية الجيدة لمنموذج.
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خالصة
مف خالؿ دراستنا التطبيقية الخاصة بتحميؿ العالقة بيف ميزاف المدفوعات والميزانية
العامة قمنا بعرض تطور الميزانية العامة وميزاف المدفوعات في الجزائر خالؿ الفترة
محؿ الدراسة باإلضافة إلى التحميؿ النظري والتطبيقي لمعالقة بيف الميزانية العامة
وميزاف المدفوعات في الجزائر وباعتمادىا شبو الكمي عمى صادرات النفط ،حيث يتميز
ىذا األخير بالتقمب الشديد في االسعار مما أدى إلى التبايف في رصيد ميزاف المدفوعات
والذي حقؽ فائضا عمى طوؿ فترة الدراسة ،أما مف جانب الميزانية التي تعتمد إيراداتيا
عمى الجباية البترولية ومف ثـ تظير لنا العالقة الطردية بيف الموازنتيف العامة
والمدفوعات.
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الخاتمة

العامة……………………………………………………………….

إىتمت دراستنا بالبحث عن تحميل العالقة بين الموازنتين العامة والمدفوعات ،حيث
تعرضنا في مختمف جوانب البحث ،إلى اإلطار النظري لمميزانية العامة ،وكذا ميزان
المدفوعات والوقوف عمى واقع العالقة بينيا.
أوال :عرض نتائج البحث
من خالل مختمف المراحل التي توقف عندىا موضوع البحث ضمن إطار
اإلجابة عن اشكاليتو الرئيسية وكذا مختمف التساؤالت الفرعية التي تندرج تحتيا ،فقد تم
التأكد من صحة ىذه الفرضيات المقدمة وىذا ما تعكسو أىم النتائج المتوصل إلييا
كالتالي:
 -1تشكل الميزانية العامة أحد أىم المؤشرات التي تساىم في التطبيق الفعال لمسياسة
المالية واالقتصادية لمدولة؛
 -2من خالل ميزان المدفوعات نستطيع التعرف عمى نقاط القوة والضعف في الموقف
الخارجي لالقتصاد الوطني؛
 -3تطور مختمف االيرادات والنفقات العامة عمى مستوى فترة الدراسة من حيث القيمة؛
 -4سجمت الميزانية العامة عمى طول فترة الدراسة رصيدا سالبا ،ىذا ما يعني انيا كانت
في حالة عجز خالل فترة الدراسة ( )2213-2222وذلك بناءا عمى تطور حجم
النفقات خالل فترة الدراسة لتمويل البرامج المخططة من قبل الدولة؛
 -5سجل ميزان المدفوعات خالل فترة الدراسة رصيدا موجبا وىذا ما يعني ان اجمالي
الصادرات كانت تفوق اجمالي الواردات نظ ار لتحسن أسعار النفط خالل فترة الدراسة
()2213-2222؛
 -6توجد عالقة طردية قوية بين ميزان المدفوعات والميزانية العامة وىذا ما بينتو نتائج
الدراسة القياسية.
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ثانيا :اختبار الفرضيات

بناءا عمى الفرضيات التي تم وضعيا في مقدمة البحث تم التوصل إلى النتائج

التالية:
 الفرضية االولى التي مفادها "الميزانية وثيقة مصادق عمييا من السمطة التشريعية
المختصة تحدد نفقات الدولة وايراداتيا خالل فترة زمنية محددة غالبا ما تكون سنة" .فقد
تحققت ألن الميزانية العامة تكون وفقا لما تحصمو الدولة من مختمف اإليرادات العامة
وبصفة دورية ومنتظمة من كل سنة وما تنفقو عمى مختمف البرامج المخططة من خالل
تصنيف النفقات إلى نفقات التسيير ونفقات التجييز.
 الفرضية الثانية التي مفادها "ميزان المدفوعات سجل محاسبي يبين جميع المبادالت
االقتصادية التي تحدث بين المواطنين المقيمين في تمك الدولة والمواطنين في دولة اجنبية
اخرى خالل فترة زمنية معينة عادة سنة " ،تأكدت صحة الفرضية ،حيث يمثل ميزان
المدفوعات وضعية الدولة من خالل معامالتيا مع خارج النطاق اإلقميمي لدولة.
 الفرضية الثالث التي مفادها "توجد عالقة طردية بين تطور ميزان المدفوعات
والميزانية العامة لمجزائر خالل الفترة  ،"2213-2222تأكدت صحة الفرضية من
خالل وجود عمى عالقة طردية قوية بين تطور ميزان المدفوعات والميزانية العامة
لمجزائر.
ثالثا :االقتراحات
من خالل كل ىذه النتائج نقدم المقترحات والتوصيات التالية:
 -1االعتماد عمى االيرادات غير إيرادات الجباية البترولية ومن أىم ىذه االيرادات التي
يمكن لمدولة ان تعتمد عمييا في ميزانياتيا العامة ايرادات الجباية العادية؛
-2

التنويع في الصادرات من خالل التشجيع عمى االستثمار وانتاج السمع من اجل

التصدير والبحث عن صادرات اخرى خارج المحروقات؛
-3

اعادة النظر في السعر المرجعي الذي يعتمد في تاسيس الميزانية العامة لمدولة؛

-4

محاولة تحقيق التوازن في الميزانية العامة بين نفقاتيا وايراداتيا العامة.
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رابعا :آفاق البحث
لقد تناولت ىذه الدراسة عالقة ميزان المدفوعات والميزانية العامة ،ويمكن اقتراح
دراسة
 التعمق في الدراسة الن اغمب الدراسات السابقة اما تخص ميزان المدفوعات اوالميزانية العامة.
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:ملخص
حد سواء
ّ تمثل الميزانية العامة إحدى االىتمامات الكبرى لمدول المتقدمة والنامية عمى
جعمتيا تحتل مكانة ىامة بين الميزانيات األخرى ألنيا تستطيع أن تقوم بالدور كبير في
 ومع تطورات وانتقال االقتصاديات العالمية،تحقيق األىداف التي ينشدىا االقتصاد الوطني
 وكما ىو معموم أن لكل دولة معامالتيا،من مغمقة الى منفتحة عمى العالم الخارجي
الخارجية التي ينتج عنيا استحقاقات تتعين تسويتيا عاجال أم آجال والتزامات يجب الوفاء بيا
اتجاه الغير وفي تاريخ معين ومن ىنا عمينا إعداد بيانا كافيا وشامال تسجل فييا ما ليا عمى
 وما عمييا من التزامات وىذا البيان ىو ما يسمى بميزان المدفوعات،الخارج من حقوق
والجزائر مثل بقية الدول النامية قامت بالتوسع في استخدام أدوات الميزانية العامة وميزان
المدفوعات في إطار ما تسمح بو التشريعات المختمفة لو ازرة المالية بسياساتيا االنفاقية
 ومن ىنا تظير أىمية تحميل،واإليرادية بيدف تحقيق أىداف السياسة االقتصادية لمبالد
.العالقة بين تطور ميزان المدفوعات وتطور الميزانية العامة
، الصادرات، النفقات، اإليرادات، مي ازن المدفوعات، الميزانية العامة:الكممات المفتاحية
.الواردات
Résumé :
Budget général représente l'une des principales préoccupations des pays développés et pays en
développement aussi bien fait, il occupe une place importante parmi les autres budgets, car ils
peuvent jouer un rôle majeur dans la réalisation des objectifs recherchés par l'économie
nationale, et avec les développements et le mouvement des économies mondiales de fermé à
ouvert au monde extérieur, et comme il est bien connu que Par état pour les transactions
étrangères qui se traduisent par des avantages Taataan tôt ou tard réglé et obligations doivent
être respectées et dans le sens de jour non-spécifique et ici nous avons préparé déclaration
assez complète et enregistrée dans ce qui à l'extérieur de ses droits et obligations, et cette
déclaration
Il est ce qu'on appelle la balance des paiements et de l'Algérie , comme le reste des pays en
développement ont élargi l'utilisation des outils de budget général et la balance des paiements
dans le cadre autorisé par les différentes législations du ministère des politiques de financer
les dépenses pouvoir ou ressources afin de parvenir à la politique économique des objectifs
par pays , et ici, montrent l'importance de la relation entre l'évolution de la balance des
paiements et l'évolution de l'analyse budgétaire général . Mots clés: le budget général , la
balance des paiements , les revenus, les dépenses, les exportations, les importations

