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إهــــــــــــــــداء

ع وقدرنا مبتغـــانا، بلوغ من ومكننا املتواضع العمل ذا إتمام ع أعاننا الذي هللا باسم

وحده لھ والفضل شكره و نحمده سطر، ذه .كتابة

وجل عز هللا ما ف قال من :إ

ـــمــا"  كـر قوال مـــا ل وقل مـا ــر ت وال أف مـا ل تقل 'وال

إ ي، وقدو مث إ عـليــمـي، و تــي تر يــل س مــا حيا وأفنيــا الدنيــا سندي كــــانا من إ

جنانھ فسيح ما وأسك هللا ما رحم ن، الكرم .الوالدين

حل هللا بفضل فجعلت عونا انت و العلمــي، مساري طوال ساندت لطاملــا ال العززة الزوجة أرإ

م هللا ي أسعد ي أبنا إ إليھ، تصبوا .ما

العائلة ل وإ ، لنجا وفرحوا مثابري ـم أسعد فلطاملـا خوات، و خوة ,إ

س، أن بوستة فيصل، لة بو بلقندوز، بوعزة يل، ش الطيب عبدالكرمـ بر الدراسة زمالء إ

ب سررت ممن ن الباق والزمالء خالد، مبوشرخة وكرم م .دعم

كمال سفيان، عطية بن ، الغا ساطال محمد، شرقية ال، ال عدالة اج، ا خليفة ن م املح ساتدة إ

إليھ احتجت لطاملا الذي يع ال م م القيت أن كما ي قدو ؤالء ف يمينة، .بن

يدخ لم الذان سفيان، د بوز ستاذ ومؤطري عبدالقادر، س برن الدكتور راإ

املتواضع العمل ذا إلتمام ما وق من .جزءا



ـــانشكر وعرفــــــ

عزأتقدم مد وا الشكر ل الذيبجز العملوجل ذا إتمام ع أعان

لذلك وامتثاال للناس، شكري من ون ي وشكري

سفيان د يوز املشرف لألستاذ العميق والتقدير ل ز ا بالشكر أتقدم ي فإ

القيمة اتھ وتوج بنصائحھ ع يبخل ولم الثقة ل منح الذي

املتواضعوالشكر  العمل ذا مراجعة ع م لتحمل املناقشة نة ألعضاء كذلك موصول

مساندتھ ع عبدالقادر س ن بر الدكتور لية ال لعميد الص ا شكري أ ال كما

إ يالدكتور باإلضافة عمربرا

خوة أشكر قادة،كما ول، ب ميلود، محمد، العيد، مصطفى،

العائلة أفراد وجميع

الدراوالشكر مساري مواصلة ع ي عو الذين لألصدقاء أيضا

عبدهللا بوداود ي در ورفيق زمي وخاصة

لمة ب ولو العمل ذا إنجاز عيد أو ب قر من م سا من ل ل موصول الشكر بقى .يعو
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ـــة :مقدمــــــــــ

ا سياسا تنظيم إ دوما س ام اقتصادي نمو معدل وتحقيق ا لشعو ية الرفا د تر دولة أي إن

من و العدالة بتحقيق م تل بأن محددة وإجراءات ن وقوان نظم فرض خالل من وتحاول جتماعية، و قتصادية

قت ياة ا التدخل حدة من ان م بقدر التخفيف مع ستقرار اصو ا القطاع ومزاحمة صادية،

ا دف ان ثم ومن قتصادية ا سياسا من دزء العامة املالية عت بذلك و ة، التنمو ومجاالتھ ثماراتھ اس

ا ل مثل ستخدام وضمان النفقات لتغطية املالية املوارد توف كيفية .محددا

ع ا إال س ل دولة أي املا النظام امةإن أداة و و ا، ف جتما و والسيا قتصادي للنظام اسا

أدوا التدخلمن أدوات من أداة العمومي املا سي ال أصبح وعليھ املجاالت، مختلف الدولة داف أ تحقيق ت

وحقي ا باط فإن محظ، اقتصادي ع طا ذات دولة أي التنمية الدولة انت فإن قتصادي، تكمنوالتوجيھ ا ق

والسياسية جتماعية و قتصادية وانب ا ن ب سيق الت قتصادية،فب ة النظر ن قوان عتبار ن ع خذ مع

تتو ا يئا بمختلف الدولة فإن اصة، ا اجات ا إشباع اصة ا ماعات وا يئات وال فراد يتو كما أنھ أي

األمن العامة اجات ا إشباع ا ابدور وغ ة وال ا،.والعدالة ل املرصودة املالية بالعوائد ترتبط ة خ ذه و

من نتقال ضرورة تقت حديثة يم مفا ت تب حيث العمومي املا سي لل الدولة وم مف تطور ما سرعان ولكن

املجاالت، ش للدولة الوظيفي التدخل مضمار إيجابية أك دور إ السل ا السوقدور إ نتقال وكذلك

تحقيق إ الوصول غية ة التنمو املشروعات شاء وإ قتصادية ياة ا حركة م ومشارك فراد ومزاحمة

ا وأرقا ا داف أ أس من عت ال ية .الرفا

ستخدام وضمان العام نفاق ترشيد قصد املالية ر الظوا دراسة ع تركز أصبحت دولة ل ك زائر وا

أي تجنب قصد معاصرة ية محاس آليات ب ت ديثة ا يم املفا عل ا باعتماد و املتاحة، املالية للموارد مثل

أن القول يمكن وعليھ سياسية، أو اجتماعية أو اقتصادية العموميةزات املحاسبة عتمد للدولة العامة يئات ال

بفعالية ا تنفيذ وضمان العامة ا اني م تقدير الوحيدة الوسيلة بل وسيلة م .كأ

نجاح م العامل فإن مستقرة، غ العامة يئات ال تصرف تحت توضع ال املالية انيات م وألن

املا سي ال حسن و تطبيقالدولة و ا إدارا مستوى ع الفعالة املالية بالرقابة إال ذلك يتم وال ا، ملوارد

العمومية املحاسبة ا،مبادئ عل والرقابة ا تنفيذ ن ب الفاصل واملحور العمومية، انيات امل سي ل أداة ا باعتبار

بالغا تماما ا تو ة خ ذه أصبحت الدولة القطاعات لتعدد قطاع،ونظرا ل ل مالية موارد من ترصده ملا

العوملة ر بمظا تتأثر الدول اقتصاديات أصبحت حيث العالم ا د ش ال التحوالت عد .خاصة

كبا و و ، الص القطاع و ا يو نظرا بالغة مية أ الدولة ا ل تو ال القطاعات ن ب من إن

حي نفقاتھ تدب الدولة تتو ال ستفادةالقطاعات التا و تھ، ان م سي ل كأداة العمومية انية امل ع عتمد ث

داف ا تنفيذ وسائل وتدرس تبحث كأداة العمومية املحاسبة دور جليا لنا ر يظ نا و خدماتھ، من لالفراد املث

املو  م باالعتبار خذ و النفقات م تقدير أي اقتصادي، أسلوب وفق املالية سالسياسة و يرادات، أو ارد

ومبدأ املسطرة، داف تحقيق حيث من ا فعالي عل والرقابة ا تنفيذ ع ر والس ة التقدير انية امل بإعداد ذلك

العامة ة املص دمة املرصودة الدولة أموال تبذير عدم بضمان كفيل النفقات مع يرادات .ساوي
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ف اقتصاديا انية امل مية أل التنفيذ،نظرا موضع قتصادية طة ا وضع أدوات م أ من وتتصلعت

نتاجية ا طاقا لتعبئة املختلفة الدول إليھ أ ت ما م أ من انية امل عت كما متعددة، نوا من ا وثيقا إتصاال

أ التخطيط، ذا بمثل زائر ا أخذت ولقد قتصادي، النمو معدل ورفع امل الت الناحيةوتحقيق من ما

السلطة لقرارات وفقا آخر إ مجال من ا إيرادا من جانب ل بتحو انية امل ق طر عن الدولة فتقوم جتماعية

ع توز إعادة املوارد ذه ل بتحو تب و انيةالسياسية، للم جتماعية مية عكس ما و و القومي، أما. الدخل

كبا ف الص القطاع انية ضبطم ع عمل وال العمومية املحاسبة ا وتضبط ا تحكم ال العامة انيات امل

النفقات وصرف يرادات تحصيل ماشرة التنفيذ عملية تتمثل حيث ا، نفيذ ب ن لف امل ن ب .العالقة

عملية ون ت كيف العامة، يرادات و العامة للنفقات القصوى مية لنا تجلت يم املفا ذه ظل

املا سي انناال أذ إ بادر ي نا العامة، ة املص تحقيق شروط ى أد دمة ا م ا ال القدر توف استحال إذا

املتضرر  الدول من ا وغ زائر ا ا ت ت ال العالم،السياسات أنحاء ش قتصادية املؤشرات ور تد جراء ة

ع فاظ ا أجل من العام نفاق ترشيد إ دف و التقشف، سياسات ا داف وأ ا مضمو حسب سميت

ام اقتصادم نمو معدل لتحقيق ه و العام .املال

التالية الية ش طرح يمكن تقدم ما ضوء :ع

العام الية : ةش

تقشفية؟ سياسة ظل العمومية املؤسسات انية م إعداد يتم كيف

الفرعية اليات :ش

للدولة؟- العامة انية امل ما

لذلك؟- املخولة طراف و العامة انية امل إعداد يتم كيف

ا؟- م ل خصائص وما العامة يرادات و العامة بالنفقات نقصد ماذا

أو- بالتقشف ع التقشفية؟ماذا السياسة

تقشفية؟- سياسة باستخدام نفاق ترشيد و ما

العامة؟ك- انية امل إعداد ع التقشفية جراءات تؤثر يف

أم- شاع كما ة خط فكرة التقشفية السياسة زمات؟ل من روج ا منافذ من منفذ

:الفرضيات

نفقات- تقدر ومالية قانونية وثيقة العانة انية املقبلةامل املالية السنة .وإيرادات

تامي- ا ساب ا استخدام العامة املالية علم ا عل ينص وأساليب طرق وفق العامة انية امل إعداد يتم

املتوقعة غ الطارئة الظروف ا وغ للدولة السياسية بالسلطة تتعلق وقرارات النفقات، طراف. لتقدير

بالصر  مرون م لذلك ماملخولة وأعوا ن العمومي ن واملحاسب .ف

العام- يراد و عامة، حاجة إشباع وغرضھ عام معنوي ص مصدره ون ي نقدي مبلغ العامة النفقة

مثال الضرائب املالية السياسة أساليب من وكذا صول، من مجموعة من يتحقق نقدي تدفق .و
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غرض- الدولة ا ت ت شديدة إجراءات و املاليةالتقشف املوارد عتبار آخذة العامة النفقات تقليص

مستقبال واملتوقعة نة الرا قتصادية وضاع و .املتاحة

املال- تبذير وعدم املتاحة للموارد مثل ستغالل دف الدولة ا بع ت إجراءات أيضا و نفاق ترشيد

تقشف. العام سياسة االت ا عض لتحقيقھ ستخدم عنھو ستغناء يمكن عما ستغناء أي ية،

العامة النفقات م ان م قدر .وتقليص

نادرة- حاالت إال الشك انب ا تمس وال العمومي املا سي لل املا انب ا تمس التقشفية جراءات

ان للم الك املبلغ نخفاض معدالت مالحظة مكن و رقابية، كإجراءات وأخرى،ستخدم سنة ن ب ية

با تقر ا نفس ليات والش ن القوان تبقى .لكن

العام- نفاق شيد ل ستخدمھ و ا، اني م ز ال صاحبة الدولة إليھ أ ت منفذ التقشفية السياسة

ة خط سياسة ست ل التا و العام، املال ع فاظ ا .غرض

الدراسة من دف :ال

امل سي ال ودورهان شاط، ال ذا ة يو نظرا سابقة دراسة تماماتنا ا ضمن من العمومي ا

أن ارتأينا لذلك ا، شأ منذ الدول إليھ س أمر و و العامة، املنفعة توف عملية أثناء ة ا وال الشفافية تحقيق

ماي إ ن ادف الدراسة ذه :نجري

وكيف- العامة انية امل مية أ العامةإبراز ة للمص خدمة ا وتنفيذ ا إعداد .ية

العامة- يرادات وتحصيل العامة النفقات بصرف املتعلقة العمليات نفيذ ب املخولة ات ا .معرفة

داء- وفعالية قتصادية الكفاءة تحقيق بأدواتھ العمومي املال سي ال ,دور

ترشيد- ع الفعالة الرقابة مية أ إ يھ .نفاقالتن

الدول - اقتصاديات ع ا وأثر التقشفية السياسة حقيقة يان .ت

القومي- قتصاد ع ة خط سياسة التقشف نا اعت ما إذا البدائل .معرفة

املتبع :املن

الدراسة نقاط ألغلب عرضنا حيث ي التفس الوصفي املن ع املتواضع العمل ذا اعتمدنا لقد

الوص ن وحسبمستخدم املتوفرة، للمعطيات وقراءتنا مالحظاتنا حسب وذلك يم، للمفا والشامل الدقيق ف

أسلوب نتجنب ولم الغموضات، ع جابة ختصاص ل أ من ستفادة و الدراسة ميدان ات ملحتو منا ف

ضآلة رغم ذا و املتبعة التقشف سياسة ا خلف ال ثار معرفة لضرورتھ سنةاملقارنة املتعلقة املعلومات

2015.
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العامة: ول املبحث انية امل حول عموميات

ول  العامة: املطلب انية امل ف عر

العالم،" بلدان بقية ثم ا إنجل عشر ع السا القرن إ ديث ا النظام العامة انية امل ور ظ يرجع

سا السلطة1789سنةكفر ا تفرض ال ال الضرائب شرعية عدم سية الفر الوطنية معية ا قررت حيث

ومة ا ع الرقابة تحقيق غية عية شر 1".ال

ا ل ش تأخذ انية امل أصبحت كذا و العام، املال إنفاق كيفية مراقبة ضرورة إ الرقابة ذه امتدت ثم

مو  ع ينطوي والذي حاليا، مقبلةاملعروف سنة ملدة ا وإيرادا ومة ا نفقات ع النيابية املجالس .افقة

العامة انية اجات: "امل ا إلشباع ة الضرور النفقات تقدير إ دف ملان ال طرف من ا عل مصادق وثيقة

سنة ون ت ما عادة مقبلة ة ف عن العامة النفقات لتغطية الالزمة يرادات و 2".العامة،

قبلو" من قانونيا معتمدة ون وت محددة زمنية مرحلة غطي و مالية، باصطالحات ا ع ع خطة عن عب

العالقة صاحبة 3".السلطة

أن حيث زائري ا القانون ا عل ينص كما الوثيقة ذه ونات وم محتوى ص ي و ف خ ف التعر : أما

املدنية" للسنة تقدر ال الوثيقة انية نفقاتامل ا وم ثمار، س و سي بال اصة ا والنفقات يرادات مجموع

ا وترخص املال بالرأس والنفقات العمومي، 4".التج

من الدولة ع ما نوقع ا أ الدولة ع ما نوقع ا ّ أ ع انية امل حول شامال وما مف تج ست ف التعار ذه من

بھ نقصد الذي تامي، ا سب ا خالل من ا ومراقب النفقات ذه وإجازة عامة، إيرادات من ا ومال عامة نفقات

انية، امل تضبط زائري ا املشرع عب حد علة و يراداتو وكذا بالفعل، ا إنفاق تم ال العامة النفقات يان

السنة ة ف خالل ا تحصيل تم ال ما. العامة إذا أي العامة، انية امل الواردة التقديرات ة مدى ن يب و و

عد أو كفاءة ع كدليل ساب ا ذا اعتمد ثم ومن املقدرة، يرادات من أقل أو أك الدولة زةأنفقت ج كفاءة م

التنفيذية زة ج فعالية وكذا العامة انية امل إعداد ع .القائمة

ي فيما ا إجمال يمكن خصائص ع شتمل العامة انية امل أن ف التعار ذه خالل من :نالحظ

توقع.أ انية :امل

س ملا الدولة توقعات فيھ تدرج ل ا ّ أ بمع مستقبلية، توقعية نظرة وماأي عامة نفقات من نفقھ

برنامج و الدولة، شاط تخص ادات ج و بؤات الت من مجموعة إ نادا اس عامة إيرادات من ستحصلھ

جتما و السيا قتصادي، الصعيد ع نفيذه ب الدولة تلزم .  مستقب

تخرج-1 مذكرة مصطفى، سحيمور سا الل شادة نيل متطلبات البلدية،ضمن انية م تنفيذ ص2013، ،02    .
القانون06املادة-2 املالية17-84من ن بقوان .  املتعلق
رة،-3 القا الشمس، ن ع مكتبة املالية، دارة ، بك محمد ص1997جالل ،14    .
القانون03املادة-4 العدد1990-02-15املؤرخ21-90من الرسمية، دة ر ا العمومية، باملحاسبة .     30املتعلق
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إجازة.ب انية :امل

قبل من للدولة العامة انية امل تنفيذ يمكن السلطةال قبل من ا عل ت التصو عد إال التنفيذية السلطة

العملية ذه س و قانونا فتصبح عية، شر ت،ال بالتصو ا ترخيص ق طر عن انية امل اعتماد أي باإلجازة،

ع التا و ومة، ل ملانية ال الرقابة حيث من ا لفعالي نظرا العالم دول معظم معتمدة العملية ذه دموأصبحت

املشروعة تفاق أوجھ غ وإنفاقھ العام املال .تبذير

املختصة. ج عية شر ال السلطة قبل من ا عل مصادق وثيقة انية :امل

والسياسية، جتماعية و قتصادية ا شط أ يخص فيما املقبلة للسنة الدولة خطة تجسد وثيقة ا ّ أ بمع

عد ثّم قانون، مشروع ل ش ع وتقدم املختصة، ا ز أج ا تقدم بؤات وت دراسات خالل من طة ا ذه وتحدد

ومراقب ا نفيذ ب التنفيذية السلطة يلزم قانونا تصبح ت جبايةالتصو يمكن فال معروفة، آليات ق طر عن ا

انية بامل ورد الذي ل بالش إال مثال .  الضرائب

الدولة. د داف أ تحقق انية :    امل

العاكسة املرآة بالتا ا، وإيرادا الدولة نفقات بيان ا أل املختلفة ا برامج الدولة ا تنفذ امة وسيلة

ما عادة ال ا والنقديةملشروعا املالية السياسة تحدد ف وعليھ انية، بامل الواردة النفقات م ب تحصر

للدولة قتصادية .   و

ي الثا العامة: املطلب انية امل مبادئ

انية امل تحض والأثناء العامة املالية علم معروفة بمبادئ تتقيد أن لذلك املختصة زة ج ع يجب

ذه مبادئتحكم عة أر و ا، إطار عن انية م أي تخرج ال ال املسلمات من املبادئ ذه صارت ولقد انية، : امل

ا شرح ي وفيما التوازن، ومبدأ العمومية، مبدأ الوحدة، مبدأ ة، السنو .مبدأ

ة: أوال السنو :مبدأ

ملدة العامة يرادات و النفقات تقدير إعداد انية امل ة سنو مقبلة،يقصد ة" سنة سنو فكرة شأت ولقد

محددة، ة ولف ة دور انية م ق طر عن ومة ا أعمال ع شراف ضرورة ع ملانات ال اح إ ع انية امل

التنفيذية يئات ال ع الفعالة الرقابة تتحقق ح سنة ة الف ذه ون ت أن ع العادة ب1"واستقرت والس ،

الرغبة و اذلك وانخفاض الرقابة، الفعالية يحقق ال سنة عن د تز ملدة ة الف إطالة ألن مثل، داء تحقيق

دراسات الدخول إ ة قص ة ف ل ا الضطرار انية امل بتحض الدولة القائمة زة ج ك تر سنة عن تقل ملدة

السيا عتبارات إ إضافة التقديرات، لتجديد أساسمختلفة ع قائمة ال الضرائب عض ا وم واملالية سية

.سنوي 

من تبدأ املالية السنة فإن زائر ل سبة ال إ01و قانون31جانفي صدور ع العادة جرت حيث ، سم د

التنفيذ ة وسنو ت التصو ة سنو أي املة، مقبلة لسنة ون ي عليھ ت والتصو خ، التار ذا .املالية

ةست- السنو مبدأ تخص ال :ناءات

روج ا أسباب م أ عود حيث الثانية، العاملية رب ا ح نادرا أمرا انية امل ة سنو مبدأ ع روج ا ان

انية امل إقرار عدم تتعلق أسباب وكذلك سنة، من أك ا تنفيذ عمر يتجاوز مشروعات تنفيذ إ القاعدة ذه ع

الثانية،. د-1 الطبعة امعية، ا املطبوعات ديوان العامة، املالية زغدود، ص2006ع ،75    .
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وء وال املالية عتمادات كفاية عدم أيضا سباب ومن قرار، قبل ا تنفيذ استحالة التا و املحدد الوقت

سبق ما ص وسن ، تكمي مالية قانون تصدر ن ح زائر ا تفعل كما ز ال ة مواج إضافية اعتمادات إ

ي كما :   حاالت

املؤقتة.أ ة ر الش انية :امل

عدتحدث انية امل علة ت التصو كعدم ان، ب س ألي االت ا جازة31عض عدم التا و سم د

ا، عل تبة امل ثار و للدولة املختلفة شطة توقف ولتفادي الة ا ذه ففي ا، إيرادا وتحصيل ا نفقا نفيذ ب

امل قواعد بنفس مؤقتة ة ر ش انية م اعتماد إ الدولة أ املنصرمةت للسنة عتمد. انية مثال سي ال نفقات ففي

أساس أساس1/12ع ع فنعتمد ثمار س و التج نفقات أما املاضية، للسنة ية سي ال النفقات من3/12من

مية ذات ع املشار تتوقف ال وح ا يو نظرا املاضية للسنة ثمار س و التج ةنفقات سبةأما. الكب بال

املاضية السنة وحسابات انيات م نفس أساس ع عتمد ف نة ز ل اصة ا سابات وا قة امل انيات .للم

عتمد التصديق عدم حال و املؤجلة، انية امل ع التصديق عد مباشرة املؤقتة ة ر الش انية امل تتوقف

الساب والقواعد جراءات بنفس أخرى ة ر ش انية يتمم لم ولو ح ائيا تتوقف ا ّ فإ ل، أفر ر ش يصل أن إ قة

ومة ا أو ملان ال حل ا ع تج ي طوارئ حالة عن الدولة علن الة ا ذه و املؤجلة، انية امل ع .   التصديق

امج.ب ال :رخص

ھ فإنّ العامة انية امل قدرات تفوق مة ع مشار إقامة ومة ا خططت اعتماداتحال منح ا عل يتوجب

املشروع لنفقات ق املبلغ تحدد و امج، ال برخص عتمادات ذه س و املشروع، نفقات مع ناسب ت

اعتمادات ل ش سنوات عدة ع مقسمة ون .   وت

التكميلية. ج املالية ن :قوان

الة ا إعدادذه إ ومة ا أ فت التوقعات، ناحية من حقيقية تكن لم صلية انية امل أن نالحظ

النفقات تنفيذ ة استمرار بذلك فنحقق السابقة، ن القوان كمل و عدل الذي القانون أي ، تكمي مالية قانون

للدولة سبة بال ياة ا عصب يتوقف ال ح يرادات . وتحصيل

ال: ثانيا :وحدةمبدأ

يحدد واحد بيان أو واحدة، وثيقة ا وإيرادا الدولة نفقات جميع تدرج أن انية امل وحدة بمبدأ يقصد

عة ومتا ا عرض ولة س من للتمكن ذا و وثائق، عدة ن ب انية امل عناصر ت ش ودون ، املا الدولة مركز ولة س

عض فإّن الوحدة وم مف و ذا ان أذا ا، اتنفيذ اني م عن وثائق عدة إصدار إ حيان عض أ ت الدول

حيث الوحدة مبدأ ذلك يمس أن ل" دون عرض و متعددة، زوايا من الدولة انية م عرض إ الدول ذه أ ت

خاصة انيات م بوضع باإلخالل ذلك يؤدي وال محددة، زوايا من يرادات وتقديرات النفقات تقديرات وثيقة

انية امل وحدة بقاعدة املحلية يئات 1".لل

ص. د-1 ذكره، سبق مرجع زغدود، .  87ع
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انية- امل وحدة قاعدة :    مزايا

انية:أوال امل عناصر ع توز بحيث للدولة، املا املركز معرفة ولة س إ املبدأ ذا عدةيؤدي ع وإيرادات نفقات من

املركز ذا ل قيقي ا الوضع معرفة من يمكن ال .وثائق

خذ:ثانيا مساعد م أمر ذا و العامة، موال التصرف سوء عن تبة امل بالسلبيات حاطة ع املبدأ ذا

يصعب مما ن املراقب بك س انيات م عدة ع النفقات تجزئة أما رجة، ا االت ا و ز ال حاالت خاصة

امل الوقت ون ت لن إصالحھ إجراءات أن كما ولة س لل ا معرفة م .ناسبعل

معرفة:ثالثا ات صعو تجد لن بذبك املختصة فالسلطة املبدأ، ذا أخذنا ما إذا فعالة جازة عملية ون ست

انيات امل من عدد ومة ا عرضت لو ن ح آخر، باب تھ حيو وقلة باب نفاق ة حيو ناحية من ات ولو

أ يحدث االت ا عض فإّنھ ا عل نماللمصادقة ب مر، بادئ ة حيو غ نفقات املختصة السلطة تج ن

ومة ا ع تب ي ذا و ا، إجاز ع املوافقة إال ا سع وال عد، فيما ة يو ا بالغة أخرى نفقات ا عل عرض

آ قطاع ع قطاع ة أولو مدى ا اعتبار خذ دون املدرجة النفقات لتغطية جديدة إيرادات إتدب ا و ك خر،

وثيقة انية امل عرض ن ح املخالفة الة ا نما ب املعتمدة، املالية بالسياسة واملس جديدة ضرائب فرض

نفاق ادة ز إ وء ال دون ا مي أ حسب ع النفقات ن ب تفاضل أن ستطيع املختصة السلطات فإّن واحدة،

.    العام

ع- الواردة ناءات الوحدةست :مبدأ

ي فيما ا نوجز ناءات است ناك أن إال الوحدة مبدأ ع انية امل اعتماد :رغم

قة. أ امل انية :امل

تنظر ال ال العامة املرافق ل تمو غرض الدولة انية م من سنة ل ا عل يصوت ال تلك انية امل ذه نقصد

ة، معنو صية ك الدولة ا انية" إل م واملواصالتو يد ال انية كم املالية صية بال تتمتع ال املرافق

ا وغ الري انية وم والالسلكية، الشع1"السلكية املجلس فإّن الدولة انية بم ق ت انية م ا و ا إجاز أما ،

السنة واحدة مرة املالية قانون ضمن ا عل يصادق .  الوط

اصة. ب ا سابات نةا ز :ل

ست ل ف عد، فيما ا م تخرج أن ع عمال ببعض الدولة لقيام يجة ن نة ز ا إ تدخل ال موال

تظر ي ألّنھ يح ال باملع التاإيرادات فئات خمسة ل ش ع ون وت عامة، نفقات ست ول ا، :خروج

ة· التجار سابات .ا

اص· ا التخصيص .حسابات

يقاتحسابات· س .ال

القروض· .حسابات

الدولية· يئات وال ية جن الدول مع ة سو ال .حسابات

زغدود. د-1 صع ذكره، سبق مرجع ،91.
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العادية. ج غ انية :امل

وقتية انيات م وضع إ الدولة أ ت حيث ا نائي الست نظرا كذلك وسميت ة، املتغ انية امل ا، عل يطلق كما أو

كنفقات عابر، لوقت النفقات م ت ملجرد العادية العامة انية امل م تت ال ح أيضا وقتية نفقات ا غطي

الدو  تخص ولذلك مة، ال ثمارات س عض أو روب عاديةا غ انية بم النفقات ذه مثل .   لة

املستقلة. د انية :امل

انية م شاء إ الدولة ع تحتم ستقاللية و املستقلة، ة املعنو صية ال ذات باملرافق تتعلق انية م

ا للمؤسسات سبة بال زائري ا املشرع بھ يأخذ ناء است و العامة، الدولة انية م عن ا ل نمستقلة والدواو لعامة

.الوطنية

العمومية: ثالثا :مبدأ

للدولة، ماليا موردا ل ش ال ال القطاعات مال إ عدم وكذا نفاق فعالية ناحية من جدا ام املبدأ ذا

مقاصة"حيث بال وذلك العامة، يرادات ل وأيضا العامة، النفقات تقديرات افة انية امل عمومية قاعدة شمل

ن يراداتب و يرادات1"النفقات جميع بل معينة، لنفقة ن مع إيراد يخصص ال حيث القاعدة ذه زائر ا بع وت ،

بإيراد التقيد دون معينة نفقات تخصيص فيمكن العامة النفقات وكذلك فقط، عامة كإيرادات نة ز ا تدخل

ن .مع

قاعدة النفقاتإن وتقيد ا، مصدر ان ما م يرادات باب يرادات تقيد أن توجب انية امل عمومية

ا ونفقا الدولة إيرادات فجميع والصدق، الوضوح عديدة مزايا القاعدة ذه ول ا، إنفاق من الغاية انت ما م ا با

ا حقيق ع املاتقيد الوضع حقيقة بيان يكفا كما إغفال، ادةدون الز العمومية يئات ال جنب و للدولة،

ر م دون .النفقات

العمومية- مبدأ ع الواردة ناءات :ست

üا صرف يجوز فال ا، أجل من قدمت ال للغاية أو لھ، قدمت ملل والوصايا بات بال اصة ا املبالغ تخصيص

ا وج .غ

üالبلديات طرف من املقدمة املبالغ عتتخصيص ا ّ أل ا، أجل من املقدمة للغاية الدولة إ والواليات

النفقة الة ا ذه ففي ائية، و أخطار ة مواج أو مثال ة و من أماكن كمساعدة معينة، نفقات مات مسا

املبالغ بتلك ومقصودة .محددة

üوثقا واجتماعية اقتصادية لغايات عام دين سديد ل املحصلة الرسوم عض .فيةتخصيص

ü "ة معنو صية ذات عامة ملؤسسات يرادات عض 2".تخصيص

ص. د-1 ذكره، سبق مرجع زغدود، .   93ع
تخرج-2 مذكرة فضيلة، يدة ش بن عيمة، ب ز سبن سا شادةالل نيل متطلبات صضمن ذكره، سبق مرجع ،17   .
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عا توازن : را انيةمبدأ :   امل

املبدأ ذا تحقيق ووجوب والنفقات، يرادات ساوي أي بحتة، ية محاس نظرة نا العامة انية امل إ ننظر

ھ أنّ إال ضروري، االتأمر ا و"عض املبدأ ذا تطبيق اعدم عرف أن يمكن ال قتصادية زات ال ة ملعا

ز ال غطية تم ما إذا م ت خلق أو اض، باالق غطيتھ تم ما إذا انية بامل املعتمد ز ال خلق ق طر عن الدولة،

النقدي امل1"باإلصدار علماء يرون إذا كذا قتصادي، التوازن إ للوصول الدولة ا ت ت مالية سياسة و الية،

املبدأ ذا خذ وجوب عدم ديثون ا .العامة

الثالث العامة: املطلب انية امل إعداد

تتو التقديرات ذه فإّن للدولة، العامة يرادات و النفقات تقديرات و العامة انية امل وم مف ان إذا

ذلك بتحمل التنفيذية السلطة تقوم نما ب ا، تحض مة وم ا إدراج ومة اا وغ الواليات، الوزارات، خالل من

أيضا شارك البلدان عض أنھ إال التحصيل، يوجب ما و نفاق يوجب بما أعلم ا أل العمومية يئات ال من

لعلم ديثة ا املبادئ يكرس كبلد زائر ا أما ا، عل املصادقة إ إضافة التحض عملية ملانية ال املجالس

الع معاملالية باالتفاق وذلك ذلك، الرئ الدور ا وتمنح املالية وزارة ع ا اني م تحض عتمد ا فإ امة،

أما ذلك، للنظر ة ور م ا س رئ ع مر عرض الرأي، ختالف حالة و والقطاعات الوزارات مختلف

فإ كية، مر املتحدة الواليات خرى البلدان يتحملعض الذي و ة ور م ا س ر حيث آخر ا أسلو بع ت ا

حسب انية امل إعداد عملية و الدراسة ذه منا وما معاونيھ، من بتوجيھ عداد عملية عن املة املسؤولية

زائري  ا املشرع وإجراءات .قواعد

انية- امل بتحض واملخولة املختصة :السلطة

انية امل تحض أمر الرئيرجع الدور تلعب ال املالية وزارة األخص و التنفيذية، السلطة إ للدولة العامة

إشراف و العامة يئات وال الوزارات جميع مة بمسا أي أسفل، إ أع من بذلك املنوطة ام امل تتدرج حيث ذلك،

إ عدم أو ا إلجاز عية شر ال السلطة إ بدوره ا يقدم الذي املالية ر اوز م نذكر أسباب لعدة ذلك رجع و ا، :جاز

التنفيذية.1 السلطة فإّن املعتمدة املالية ا وسياس الدولة مخططات عن عب إال ست ل انية امل أّن بما

ذلك يخص فيما القرارات أمثل اتخاذ ع قدر .و

ون.2 ت ا، عل شرف ال حصائية ا ز بأج التنفيذية السلطة املاليةإن املقدرة معرفة ع القادرة الوحيدة

تخطيطھ يجب بما علم ون ت التا و حصائية، املقدرة وكذا .للدولة،

يجب.3 وما إنفاق من املرافق ذه تتطلبھ بما علم و العامة، املرافق سي تتو ال التنفيذية السلطة إن

إيرادات من ا .عل

التنف.4 السلطة تخضع لإلنفاقال املتطلبة اجات ا تقدير عملية فإن ومنھ واملحلية، قليمية لالعتبارات يذية

موضوعية أك ون . ت

الطبعة-1 ردن، عمان، ع، شروالتوز لل داروائل العامة، املالية عساف، املعطي وعبد ي العر ص1،1999ع ،28 .
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ع الرا انية: املطلب امل تحض عملية املتبعة جراءات

انيات امل إعداد عملية تبدأ أن ا مفاد للوزراء، إ ة موج لتعليمة املالية ر وز بإصدار العملية ذه تبدأ

املتوقعة، يرادات م و الالزمة، حة املق النفقات م تقديم أي م، بوزار اصة لا ذلك إثر ع فتقوم

وزارة ل ل عة التا العامة واملؤسسات يئات وال ثماملصا إيرادات، من يتوقع وما نفقات من ا يلزم ما بيان بتحض

فمن واملعاينة، املراجعة عملية ة خ ذه نقوم ثم ا، ل عة التا الوزارة إ ة املطلو ا بيانا ة خ ذه ترسل

م مشروع حات املق ذه تدرج ثم ومن الالزمة التعديالت وتجري عتمادات تخفض أن ا إصالحيا يرفع انية

العتماده املالية بأرقام. وزارة ستعانة التقديرات دقة ع ساعد ال العناصر م أ من فإّن فقط وللذكر

املالية السنة إ أقرب انية امل تحض ان لما ولذلك أيضا، السابقة تامية ا سابات وا السابقة انية امل

ا إ أقرب التقدير ان ديدة .قيقةا

املتفق" السياسة ا م أ اعتبارات وفق تتم الوزراء بقية أو املالية ر وز طرف من انت سواء املراجعة عملية إّن

عام ھ بوج الدولة لنفقات املرسومة أو ا ة. 1"عل خ ذه تضيف املالية، وزارة إ حات املق جميع ترفع أن عد و

م و ا نفقا م يخص فيما ا حا ذهمق انية للم العامة ة املدير تتو ثم ا، مصا من املتوقعة ا إيرادا

ذلك مر اقت إذا سيق الت عملية تقوم الوزارات افة مع االتصال و ورة املذ التقديرات جميع معاينة .الوزارة

املختص عية شر ال السلطة إ انية للم ي ا ال املشروع املالية ر وز يقدم ا وإجازتھ،وأخ عليھ ت للتصو ة

املالية بقانون بالدنا عرف قانونا . فيصبح

ياملبحث العامة: الثا النفقات

الباب، ذا حول عدة دراسات ن الباحث من العديد تناول فقد دولة ل ل سبة بال العامة النفقات مية أل نظرا

املطلوب، قتصادي النمو لبلوغ الدولة ا عتمد ال املالية السياسة الوسائل م أ من عت نفاق سياسة ألن

الع النفقات وم مف املبحث ذا ناول سن فإننا اوعليھ آثار وكذا ا وتقسيما ا ا أر يان ت مع .    امة

ول  العامة: املطلب النفقات ف عر

عامة" حاجة إشباع بقصد عام، معنوي ص ل املالية الذمة من يخرج نقدي مبلغ العامة ،2"النفقة

إلنفاق املختصة يئات ال سلطة تحت الدولة ا تضع ال املالية املبالغ ا بأ أيضا عرف ذاو و العامة، اجات ا ع ا

العامة ة املص تخدم انفاقية سياسة تنفيذ ا م الغاية ون غية. ت عامة يئة طرف من نقدي مبلغ استخدام و

عامة حاجة .إشباع

و ثالثة ان أر ذات العامة النفقة اعتبار يمكننا ف التعار ذه :من

نقدي- .مبلغ

عام- معنوي ص بإنفاقھ .  يقوم

ص. د-1 ذكره، سبق مرجع زغدود، .   102ع
ص-2 ذكره، سبق مرجع ن، حس مصطفى ن .  11حس
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عامة- منفعة تحقيق ا م .الغاية

ة أولو مبدأ عتمدون انوا فالتقليديون ديثة، ا ا ع تختلف التقليدية العامة املالية نظرة أن بالذكر جدر و

النظرة عكس ة، دار و القانونية ة الزاو من ا إل ينظرون انوا ف العامة، م نفقا حسب م إيرادا تقدر حيث النفقة

ال ديثة إا راجع ذا و للدولة، املالية السياسة تخدم وسيلة ت واعت ا وأنواع النفقة طبيعة بدراسة تمت ا

تؤثر إذ املنتجة، النفقات ي إيجا دور ا ل ما ا م بل محايدة النفقة عد فلم قتصادية، ياة ا الدولة دور تطور

ا وتتأثر قتصادية ياة ا .  ع

ي الثا العامة: املطلب النفقة ان أر

نقدي:أوال :مبلغ

نفاق إ باإلضافة نقدية نفقات عتمد الدولة انت وقديما نقدي، مبلغ عن عبارة العامة النفقة ل ش ون ي

ملبادئ ان و ا، وتنفيذ النفقة لتقدير الوحيدة الوسيلة النقدي املبلغ ت فاعت ديثة ا الدولة أما ، العي

ك ية العي الوسائل بعاد اس ا أثر ديثة ا الدولةالديمقراطية ا عرف ال واملخالفات ر الق بعاد الس يجة ن

ون ي ال ا وتقدير ية، العي بالوسائل مر يتعلق ن ح منعدمة ون ت اد ت الفعالة املراقبة أن ن ال كما القديمة،

النفقة اعتبار يمكن سبق مما إذا ة، املطلو والتحليالت قتصادية الدراسات عليھ تب وحقيقيا نقديدقيقا كمبلغ

ا غايا تتحقق ح ام وركن .    ضروري

عام: ثانيا معنوي ص ا :مصدر

العمومية واملؤسسات البلديات الواليات، الوزارات، الدولة، لدى العامة يئات ال بواسطة العامة النفقات تنفذ

عام معنوي ص من صدرت إذا إال العامة النفقة اعتبار يمكن ال التا و ا، بھوغ ونقصد ذكرنا، كما

ا غ ا عالقا العام القانون قواعد تنظم ال تلك املستقلة، القانونية صية .ال

تحقيق ا غاي انت ولو ح طبي ص من صدرت إذا عامة النفقة اعتبار يمكن ال ساس ذا ع

مجرد الة ا ذه عت بل مدرسة، أو شفى مس كبناء العامة، ادةاملنفعة ز غرض الدولة ا م ستفيد مات مسا

العامة .    املنفعة

العامة: ثالثا النفقة من :الغاية

املوارد من ا وغ الضرائب ق طر عن الدولة أعباء غطية مون سا ل ك املجتمع أفراد أن البدي من

الع دمات ا من ستفادة واملساواة العدالة تحقيق وجب ولذلك يجوزخرى، وال الدولة، ا تقدم ال امة

ذلك من أس الدولة دف ف أخرى، فئة حساب ع معينة فئة استفادة أي العامة، ا بنفقا خاصة منفعة تحقيق

العام الصا وخدمة م خدم غرض و ن املواطن من جبايتھ تمت الذي املال .ألّن

عملية ع قانونية وقواعد إجراءات عية شر ال السلطة تفرض وقداستھ، ميتھ أل نظرا الركن ذا س ولتكر

العام املال تبذير عدم إ تؤول دائمة رقابة تحقيق غية .     نفاق
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الثالث العامة: املطلب النفقات تقسيم

البّد و صعب أمر ا تقسيم فإّن العامة النفقات لتعدد لنوانظرا سبة بال ا مي أ ا ل معاي ع عتماد من

ال فتلك قتصادية، و العلمية املعاي إ ذا مبحثنا تطرق س لكن ا، وغ وعلمية وسياسية اقتصادية

قتصادية ياة ا اتجاه الدولة دور اصل ا التطور عد خاصة ا مي أ رت وظ ن واملختص ن الباحث باه .ان

ا.1 دور حيث من العامة النفقات :تقسيم

عادية- وغ عادية :نفقات

ل ا قيم ثبات ع ال ذا و بانتظام، سنة ل والتكرار ة بالدور تتصف ال تلك العادية بالنفقات قصد و

بالنفقات قصد و مثال، ن املوظف كمرتبات بالنقصان، أو ادة بالز سواء أخرى إ سنة من تتغ فقد العاديةعام، غ

كنفقات ممكنة، ة ف أي ا أسبا حدوث يتوقع أي بانتظام، سنة ل والتكرار ة بالدور تتصف ال ال تلك

بنفقات سميت ا حدو ات ف تباعدت لما أنھ املقصود ا، أمر طال إذا ة دور تصبح ة خ ذه أن رغم روب، ا

عادية .غ

ال غ النفقات غطية ناحية من التاأما و ا توقع لعدم نظرا االت ا أغلب القروض إ الدولة أ فت عادية

نتقادات من حظھ نال التقسيم ذا أن إال ا، خاصة إيرادات تخصيص وعدم العادية النفقات مع ا إدراج عدم

غ  لعدم عادية تصبح أن عادية غ لنفقات املمكن من وأنھ ، الزم عتبار ع شوئھ فمثالل العام، ا موضوع

ديدة ا شاءات الدولةنفقات أصبحت ثّم ومن ا، بذا تتكرر أن دون ا بنوع سنة ل تتكرر ا ولك عادية، غ

تخصص كأن املالية، للسياسات ديثة ا ات تجا ظل خاصة املبتغاة، ميتھ أ التقسيم ذا ل ع ال ديثة ا

ا ب خاصة انيات م جلالدولة لة طو تدخالت رامج و تنمية االت. مج ا فقط ا نا التقسيم ذا صبح و

روب ا ونفقات الطبيعية وارث ال نفقات الفيضانات كحاالت نائية، .ست

ا.  2 إنتاجي حيث من العامة النفقات : تقسيم

منتجة غ ونفقات منتجة نفقات إ ا إنتاجي حيث من العامة النفقات منتقسم تنفق الدولة أن اعتبار و ،

نجد املوارد ذه ومن النفقات، افة غطية ع ساعد موارد توف توجب ة خ ذه فإّن العامة، املنفعة أجل

املرافق عكس ع منتجة، ا نفقا ون فت املنتجة شطة باأل ا سم و مضافة، قيمة ا ل تخلق ال الدولة شاطات

دمات املقدمة التقسيمالعامة ذا بأن نرى املنطلق ذا ومن املادية، السلع خلق باإلنتاج ونقصد منتجة، غ

قتصادية ياة ا ا وإقحام الدولة دور بتطور ينادي الذي ر ا ب للمذ .يخضع

آ اعتمد غ خرونولقد منتجة، نفقة الدولة ع دخال تدر نفقة أي حيث الغلة، مبدأ ع التقسيم ذا

دخال ا يقابل ال نفقة وأي ا، شاط جراء من حا ر تج وال العامة املرافق ا تقدم ال دمات ا ذلك بعدة مس

منتجة، غ نفقة ف عائدنقديا تحقيق ست ل الدولة وظيفة ون نتقادات من أيضا حظھ نال التقسيم ذا إن

و لألفراد، العامة اجات ا إشباع وإنما فقط ذلك،ما عكس مر حقيقة نما ب منتجة غ النفقات عض

القومي الدخل ادة ز إ ذا فيؤدي الزراعة، انتعاش التا و املواصالت انتعاش ا عل تب ي زراعية طرق شاء كإ

الضرائب جباية ادة . وز

ا.  3 وظيف حيث من العامة النفقات :تقسيم

ذه العامة النفقات ةتقسم ثمار اس وأخرى لية تحو ونفقات ة إدار نفقات إ الة .ا
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ة.أ دار :النفقات

من ع املحافظة ا، وظائف الدولة ألداء ة والضرور ومية ا املصا لس املخصصة النفقات و

ا ام م تأدية الدولة استمرار غية العامة يئات ال سي نفقات و .والعدالة،

لية. ب التحو :النفقات

جتماعية النفقات وكذا ومساعدات، إعانات ل ش ع توجھ ال النفقات لو ش ع املقدمة اإلعانات

ع توز العدالة توف منا دف وال جتماعية، ماية ا بأنظمة اصة ا مة واملسا املنتجات، لبعض تدعيم

جتماعية الفئات مختلف ن ب .  املداخيل

ة. ج ثمار س :النفقات

ادة ز ا ورا من تحقق عامة مشروعات ل ش ع ون وت ، الوط نتاج ادة ز إ دف اقتصادية نفقات و

القومي الدخل تنمية ادة وز قتصادي .النمو

و  قتصادية ا برامج إعداد ع الدولة ساعد الذي الوضوح التقسيم ذا مية أ لنا ر اوتظ خطط

والرخاء ية الرفا لتوف املخصصة النفقات توسع ديث ا تجاه يع وكذا ة، .   التنمو

ع الرا العامة: املطلب النفقات ازدياد رة ظا

قانون العامة النفقة ازدياد رة ظا ع ا،"فاج"يطلق بدراس تم ا من أول ان الذي ي ملا العالم إ سبة

أن ن تب ضارة"حيث ا ركب السائرة مم أن ت أثب املتتالية العصور املختلفة الدول ن ب الشاملة املقارنات

مضطردا ازديادا ة مركز أو انت محلية ا وما ح شاط و 1"يزداد و ا نفقا ازدياد ذلك ع وترتب تمام، ال أمر

م آراؤ واختلفت عديدة انت ف أسبابھ حثوا و العامة املالية علماء ع تا حيث ديث، ا عصرنا خاصة الزائد

ي ما سباب تلك من ونذكر ذلك، :حول

ة. 1 ر الظا :سباب

توسع أو العامة، املنفعة تزايد بالضرورة يرافقھ ال العامة النفقات تزايد تزايدإن و وإنما نتاجية، القاعدة

ة، ر ظا ذلكألسباب س ذلكو عن تج ي حيث النقود قيمة ور تد ذلك أسباب ومن للنفقة، قيقي ا ايد بال

مساحة ساع وا أخرى، إ ة ف من ية املحاس ليات ع تطرأ ال ات التغ وكذلك لألسعار، العام املستوى غ

ادة وز حدةالدولة ع كال سباب ذه بالتفصيل وسنو ا، ا س .  عدد

ص-1 ذكره، سبق مرجع ن، حس مصطفى ن .   21حس
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النقد. أ قيمة :انخفاض

للنقود، الشرائية القوة انخفاض النقد قيمة بانخفاض كمية" نقصد ع النقد وحدة سيطرة انخفاض أو

دمات وا خدمة1"السلع أو سلعة ع صول ل تدفع ال النقدية الوحدات عدد ادة ز أي تدفع" معينة،، فالدولة

ة ر ظا ادة ز النفقات م ادة ز تب ي مما دمات، وا السلع من الكمية نفس القتناء النقد وحدات من أك عدد

العامة دمات ا م ادة ز ا ع تج ي الطارئ. 2"ال التغ اعتبارنا نأخذ النفقات ذه ل قيقية ا ادة الز وملعرفة

أ النقود، قيمة نع ب مقارنة إجراء ذا من تطلب و ادة، الز ذه سيا رئ با س عد الذي نخفاض مقدار ي

املاضية للسنوات العامة النفقات أيأرقام النقد، قيمة الفرق تمثل ال سبة ال ناء است عد الية ا رقام و

ثابتة نقدية وحدات أساس ع العامة للنفقات قيقية ا ادة الز . معرفة

املحاسبة. ب آليات :غ

أي ية، املحاس الت ال التقييد قة طر غ من تج ت ال تلك العامة، النفقات م ة ر ظا ادة ز عت

حاليا أما أقل، نفقات م ا عل تب ي مما يرادات صا انية امل تقيد انت فقديما ، املحاس الفن اختالف

العامة انية عنفامل ناتجة وإنما حقيقية غ ادة ز و ا، جباي اليف ت خفض بدون العامة يرادات شمل للدولة

ان و القديمة انية امل تقيد تكن لم يرادات جباية نفقات أن أخر بمع فقط، يرادات م ري ظا تزايد

ا انية امل أما أقل، إيرادات م أي يرادات صا ا ادةيقابل ز إ يؤدي مما النفقات افة ر تظ ف ديثة

العامة يرادات م ادة ز مع ا تواز ا .    م

م ة ر ظا ادة ز عليھ تب ي الذي املالية السنة ة ف كتمديد ، املا الفن التغ سباب ذه من ونجد

املالية السنة بتعديل ذلك س و ا، ع د تز ة ف ا م أقل مدنية سنة نفقات أن الطبي فمن النفقات،

التقدير . موضوع

ا ة" وأخ ر الظا ادة الز وأخرىتحدث مرحلة ن ب العامة النفقات مضمون عديل جراء العامة النفقات

املقارنة إجراء عند مراعاتھ يجب ما و و قبال، ا يتضم يكن لم ال النفقات عض شمل ل ساعھ با 3".سنح

ا. ج ا س وعدد الدولة إقليم ساع :ا

نف م ادة ز إ يؤدي ما دولة ان س عدد ادة ز أن الطبي إقليممن كضم ا إقليم ساع ا وكذلك ا، قا

دمات ا م وحقيقية فعلية ادة ز ا يقابل ال ة ر ظا ادة ز ادة الز ذه ولكن ا، إل ذاجديد ول العامة،

القومي الدخل بقسمة أي القومي، الدخل من الفرد ب نص حسب النفقات م قيقية ا ادة الز معرفة يتطلب

ان، الس عدد السابقع قليم ب نص إ العام نفاق من بھ نص يضاف ديد ا قليم فإن ال ا طبيعة .و

تبعا"  العام نفاق ادة ز عليھ تب ي العامة دمات ا من الفرد ب نص ع فاظ ا ومة ا محاولة إّن

ون الكث ينظر لذا ان، الس عدد ادة النفقاتلز ادة لز حقيقي س ول ري ظا مؤشر ا أ ع ان الس عدد ادة ز إ

طبعة-1 ، ام ا والكتاب رة، القا جامعة مطبعة ية، العر ضة ال دار العامة، املالية وب، امل ص1979رفعت ،192  .
ناشد،. د-2 عد الطبعةسوزي ة، سكندر شر، لل ديدة ا امعة دارا العامة، املالية ص2000الوج ،62.
العامة،-3 املالية شامية، ز وأحمد طيب ا ادة ردن،خالد .  79ص2005داروائل،
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إ1"العامة الوصول عدم إ تؤول ان الس من أك عدد حاجات إشباع أن إال الة ا ذه الدخل ادة ز فرغم ،

الدخل حقيقية ادة . ز

قيقية. 2 ا : سباب

ي ال العامة النفقات م ادة إالز تؤدي ال سباب أي العامة، دمات وا اجات ا ادة ز ا قابل

أو سياسيا، أو ا إدار أو اقتصاديا ان ما سباب ذه ومن آنفا، ورة املذ ة ر الظا سباب توافر دون حقيقية ادة ز

عر  ي وفيما ا بفصل إال ا الرؤ تت أن يمكن ال الصدد ذا و ماليا، أو لذلكاجتماعيا :  ض

قتصادية. أ :     سباب

ل ش ع العام نفاق ادة ز ع الدولة ع الذي القومي الدخل ادة ز قتصادية سباب م أ من

ازدادت فراد دخل ازداد لما و ذلك، شابھ وما ضرائب من ا إيرادا ادة ز إ بدوره يؤدي مما ة، تنمو ع مشار

نفقا ل لتمو باستمرار،الدولة ايدة امل املعا املستوى ارتفاع ا ع تب ي العام نفاق حقيقية ادة ز ذه و

قتصادي النمو معدل .وارتفاع

الدولة دور فتحول العامة، النفقة تزايد قتصادية سباب أحد من قتصادي الفكر تطور اعتبار مكن و

العدالة توف ا انحصار امن ع مشار تزايد كب بدور م سا قتصادي شاط ال املشاركة إ من و

ا نفقا التا .و

من لتتمكن الصناعات لبعض املا الدعم ة معت مالية مبالغ ا بدور تمتص ف قتصادية املنافسة أما

ية، جن السلع ا" منافسة للصناعات ية ضر إعفاءات الدولة تقرر الصناعاتوقد ذه نمو مة للمسا لوطنية

نفاق إ يؤدي ل و صعبة، بظروف تمر 2.ال

ة. ب دار :سباب

دارات و الوزارات من عدد ع ا سي ن ستع أن ا م البّد ان ا حاجا وتطور الدولة لتطور يجة ن

ا، ل الس التنظيم نفاق ادة ز أسباب من ونجد إاملختلفة، التوصل دون تحول ال الشديدة ة املركز اعتماد

تحاول الدول عض ونجد الدولة، ملوارد استغالل سوء ذا عن تج في ة، دار وادر ال استغالل لعدم صائبة قرارات

ا ز ع الذي ن العامل عدد ادة ز نالحظ أيضا ا تنظيم سوء ومن ا، عل نفاق م ادة بز ا إدارا ر أعباءتطو دة

مال قدر وعدم م و ت سوء إ باإلضافة قليلة ألعمال تقوم ن العامل من ة كب أعداد أي ا، ل فع مقابل دون دولة

العام نفاق ادة ز م عدد ادة ز ع التا و داء، الفعالية تحقيق ع ة . دار

السياسية. ج :سباب

إرضاء محاولة وكذا نتخابات ع النفقات العامة، النفقات ازدياد با س عد الديمقراطية مبادئ إن

فقط م رضا لكسب ة املعت املبالغ وصرف ة الفق الفئات نصرة مبدأ س تكر كسياسة بأخرى، أو قة بطر الشعوب

العام نفاق علة عبئا عت ذا ل و م، تمثيل أجل " من ارجتمث.  ا أو الداخل سواء السياسية النفقات ل

دار -1 العامة، املالية مبادئ ارمة، ال وأنور هللا عبد يم صإبرا شر، وال للطباعة .112الصفاء
ص-2 ذكره، سبق مرجع ن، حس مصطفى ن .   25حس
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الدولة شؤون الدولة تدخل ازداد لما ار ا نفاق ذا زداد و ومي، ا نفاق من ا ان س ال سبة

ادة. 1"خرى ز إ أدى مما الدبلوما التمثيل مية أ ادة ز دوما تمثل الدولية العالقات النمو ذا و

إا باإلضافة ية، عي أو نقدية إعانات تقديم من الدولية املنظمات ور ظ ع تبة امل الواجبات وتمثل عتماداتھ،

معينة سياسية داف أ تحقيق غية ن مع سيا جو خلق غرض واملحتاجة الصديقة للدول املقدمة .  عانات

جتماعية. د :سباب

اتجاه الدولة واجب وأن شّك إالال ذلك ى يتأ ولن ا، ش ملع املطلوب ى د املستوى توف حول تمحور ا أفراد

فإّن استقرارا، عرف ال تطورا عصرنا د ش نما ب ية، والرفا والتعليم والسكن ة ال ة، الضرور دمات ا بتوف

ا م حق ع للمحافظة الضروري نفاق م ا مع تطور و أيضا، تتطور اجات ا لذلكذه يجة وكن ملشروع،

وكذلك التقاعدية، املرتبات جتماعية، عانات لضمان ومتنوعة عديدة نظما عتمد ديثة ا الدولة أصبحت

وظ امل التطور يناسب بما جتما فيھ وال التعليم خدمات وتوسعت باألطفال، العناية .     نفقات

املالية. ـ :سباب

ولة س ا بي اضمن العامة" ق السلطة امتيازات ا ل كما الداخلية خاصة القروض إ الدولة أ مما2"فت ،

إضافية، كنفقة الدين عبء زداد و ا، اني م لتغطية قروض من ا يلزم ما ع صول ا إ ا و ة ك إ أدى

ع الدولة حصول أي العامة، ا إيرادا فائض وجود أيضا ا بي نفقات،ومن من ا يلزم ما تفوق و" إيرادات

قد إذ معينة، مساوئ خاصة غرضا نھ و ت من الدولة دف س ال الذي الفائض ذا ل ون ي قد العادية الظروف

نفاق جديدة أبواب بإيجاد العامة موال بذير ب باألمر القائمون 3".غزي

امس ا الع: املطلب للنفقات قتصادية امةثار

أساسية وسيلة العامة النفقات واعتبار العام، نفاق سياسة حيادية عدم قرار إ املالية علم تطور أدى

املجتمع داف أ لتحقيق خرى قتصادية السياسات جانب نفاقية. إ السياسة تأث جليا أصبح سبةوقد ع

دولة ل ل شود امل املطلب والسلم، من وتحقيق لألفراد، ية الرفا ات مستو رفع ع التا و قتصادي، النمو

الدخول. حديثة ع توز وع القومي الك س و القومي، الناتج ع العامة النفقات أثر ذا نا جان ناول وسن

اقتصاد كمؤشرات لألسعار العام امةواملستوى .ية

القومي. أ الناتج ع العامة النفقات :أثر

بالسنة، تحدد زمنية ة ف خالل من نقدا ا تقييم يمكن وخدمات سلع من الدولة تجھ ت ما و القومي الناتج

الداخ األمن الدخل، ذا ادة لز املالئمة الظروف فت الدولة، ا تقدم ال العامة دمات ا الناتج ذا ؤثر و

والقضاء ار .وا

اليف ت أو ثمار، س نفقات مثل القومي، نتاج ادة الز إ مباشرة قة بطر العام نفاق ادة الز تؤدي

ع املصا شاء .إ

طبعة-1 لبنان، طرابلس، والكتاب، ديثة ا املؤسسة العامة، املالية ، السو ص2005فاطمة ،46   .
طبعة-2 ع، شروالتوز لل العلوم دار العامة، املالية العال، أبو سري و ع الصغ ص2002محمد ،23.
ص-3 ذكره، سبق مرجع ن، حس مصطفى ن .   29حس
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التعليم" قطاعات إ ا كتوج لألفراد، نتاجية القدرة ادة ز إ مباشرة غ قة بطر العامة النفقات تؤدي

فت ة، العملوال ع فراد مقدرة كذا و ، العل البحث تطور إ 1".ؤدي

تنمية إ تؤدي العامة نوعيا،فالنفقات و كميا نتاج الفعال"عناصر الك الطلب من جزء ع( و نفاق

ثمار س و الك كي)س مينارد جون ة لنظر ووفقا بال"، يؤدي العام نفاق ادة ز أي ادةفإّن ز إ ضرورة

نتاجية القدرة 2".مماثلة

ادة ز تؤثر ال لية التحو فالنفقات ا، طبيع حسب يختلف العامة النفقات تأث فإن سبق ما إ إضافة

ادة س استخدمت إذا القومي عنتاج نفاق ستخدم حينما مؤثر كعامل ا دور تؤدي نما ب كتناز، أو

ادة الز ذه إ بالضرورة تؤدي ف جتماعية العامة النفقات أما ، الك الطلب م من يد ف الك، س

اجا ا توف أي ان، س و ة وال التعليم كنفقات مباشرة، غ قة بطر الك الطلب جتماعيةم ت

مث إنتاجية قدرة ع باملقابل للعامل ة .     الضرور

الك. ب س ع العامة النفقات :أثر

تخصص أن من بدال الفئات عض ن لتمو الكية اس لسلع الدولة شراء الك س ع العامة النفقات تؤثر

ال س نحو ا سياس بتوجيھ تقوم بذلك و ، أك دخوال م ثانيةل قة بطر بذلك، فراد يقوم أن من عوضا ك

الطبقات ن وتمك الدخول ع توز سياسة العام، نفاق ق طر عن الك س ادة ز م سا أن للدول يمكن

السلوك غي قصد جور و املرتبات ادة ز إ الدولة أ ت وأن يحدث كما م، دخول من ستفادة من الضعيفة

ي ال بذلكس .    لألفراد

الدخول . ج ع توز ع العامة النفقات :أثر

املساواة ذه أن إال فراد، ن ب واملساواة جتماعية، العدالة تحقيق إ س افة ا سياس الدولة إن

محاو  والرسوم الضرائب وسائل عدة لذلك تملك و ا، عدم حدة من التخفيف إ أ فت اقتصاديا، لةمستحيلة

ادة ز إ العامة النفقات تؤدي حيث يوي، ا الدور ذا من ا نصي ا فل العامة النفقات أما عدالة، الدخل ع توز

نظم اعتناق وكذا واملساعدات، جتماعية الت التحو ا بتوسع وذلك ة الفق للطبقات سمية الدخول

ال الطبقات ذه دخول مستوى من يرفع االتأمينات حاجا إشباع عن ا موارد .      ز

لألسعار. د العام املستوى ع العامة النفقات : أثر

يخضع لألسعار العام املستوى ان فإذا مباشرة، غ أو مباشرة قة بطر سعار خفض الدولة تتدخل قد

أجل من السلع لبعض تدعيمية نفقات تخصص كأن الدولة، لتدخالت أيضا يخضع فإّنھ والعرض، الطلب ن لقوان

ع صول با املنتجون يطالب فقد ديث، ا العصر وخاصة ا أسعار وخفضتخفيض م إنتاج ادة لز إعانات

ستقرار إ والوصول معينة اقتصادية أوضاع يح لت تلقائيا التدخل ذا ون ي وقد املنافسة، ة ومجا لفة الت

.   العام

املرجع-1 صنفس ،30   .
ا-2 عبد الطبعةعالم،لسميعأحمد ة، سكندر القانونية، الوفاء مكتبة العامة، ص1،2012املاية ،74.
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العامة: الثالثاملبحث يرادات

ول  العامة: املطلب يرادات ف عر

بتحقي ونة مر دولة أي نفاق سياسة تقديمإن يمكن وعليھ املحددة، النفقات تلك ع ال يرادات ق

ا ل مناسب يف تص إيجاد ة وصعو راء عدد رغم العامة يرادات ف .عار

ا إيرادا أن من الرغم وع الدولة أّن إال صول، من مجموعة عن تتحقق نقدية تدفقات عن عبارة و يراد

والرسوم الضرائب تلك السياسية، ا سلط ا تحقق ال يرادات من ناك أن إال ، املع ذا مع شابھ ت قد

. تاوات

التقلي العامة يرادات دور إ جتماباإلضافة للتوجيھ أداة ن أصبحت العامة، النفقات غطية دي

لألفراد، الشرائية القوة امتصاص ق طر عن م الت ة محار مة م وسيلة أصبحت فقد قتصادي، و والسيا

ا، سما أبرز من ولعل ا، شا وما الضرائب خالل من وات ال ع توز إلعادة نحددوأداة أن ستطيع اومنھ مصادر

دولة ألي والسيا قتصادي النظام طبيعة حسب ة خ ذه اختالف .رغم

العامة يرادات مصادر م أ من :إن

العام- ن الدوم .إيرادات

.الرسوم-

.الضرائب-

العامة- .القروض

العامة ا نفقا غطية أجل من الدولة ا عل تحصل ال الدخول مجموعة العامة التوازنيرادات وتحقيق

جتما و .قتصادي

ي الثا يرادات: املطلب تقسيم

من.أ الدولة إيرادات صلية فاإليرادات ومشتقة، أصلية إيرادات إ ا طبيع حيث من يرادات تقسيم

باألفراد اصة ا املداخيل من زء ا اقتطاع من الدولة إيرادات واملشتقة ا، .أمالك

استعمال.ب مدى أي ام، ل حيث من يرادات يةتقسيم ج إيرادات إ وتقسم كراه و ا ا لسلط الدولة

الغرامات وكذا ية، ا والقروض الضرائب واملؤسسات لألفراد امللزمة يرادات تلك ا ع فاألو ية، ج وغ

تل ف ية ا غ يرادات أما زائية، عنا الناجمة الدخول ختيار، ق طر عن الدولة ا عل تحصل ال ك

الدولة ا تمتلك ال والسندات م .س

ة. ج شب وإيرادات العام قتصاد إيرادات إ فتنقسم اص، ا القطاع بإيرادات ا ش حيث من يرادات تقسيم

ف العام قتصاد إيرادات أما اص، ا القطاع قوق: "بإيرادات با يتمتع عاما صا ا باعتبار الدولة ا عل عول

ديد ا النقدي صدار و والرسوم الضرائب وتضم ف"السيادية اص، ا القطاع بإيرادات ة الشب يرادات أما ،

والقروض العامة ع املشار كإيرادات خاصا صا ا و الدولة ا عل تحصل ال .تلك
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يرادات. د تحصلتقسيم فالعادية عادية، وغ عادية إيرادات إ الة ا ذه تقسم حيث ا، دور حيث من

صدار و العامة القروض نائية است إيرادات بل ة بالدور تتصف ال العادية وغ بانتظام، سنة ل الدولة ا عل

ديد ا .النقدي

الثالث العامة: املطلب يرادات مصادر

جتمامصادر و السيا ا نظام طبيعة حسب وذلك أخرى، إ دولة من تختلف العامة يرادات

زائري  ا املشرع حسب املصادر سنعرض نما ب قتصادي، .و

ن.1 الدوم العامة :يرادات

رقم القانون عرفھ وقد الدولة، ات ممتل و ن ي02املادة30-90الدوم :كما

للمواد" إما18-17وفقا املنحازة والعقارات املنقولة قوق وا موال مجموع الوط ن الدوم شمل الدستور، من

املحلية ا جماعا أو الدولة طرف من خاصة وإما عمومية، ملكية ل العام"ش القانون ام ألح يخضع ما ا وم ،

ال األرا اص ا القانون ام ألح يخضع ما ا وم وامليادين، االشوارع تأج أو ا بيع ومة ا .تتو

إ سبة ة رمز ا أ إ إضافة ما، نوعا حقيقية تقديراتھ ون فت لثباتھ، التوقع ل س بأّنھ العام ن الدوم عرف و

دخول كتذاكر ة رمز رسوم تفرض االت ا عض أنھ رغم خدماتھ من نتفاع ملجانية ذا و اص، ا ن الدوم

ا وغ دائق .ا

العقاري،أم" ، املا ن الدوم إ نقسم و ا، ا ممتل من الدولة إليراد سبة بال م املصدر و اص ا ن الدوم ا

والصنا ".التجاري

املا.أ ن نوع:الدوم و و الدولة مة مسا عن الناتجة اح ر و وإيراده الدولة، ا تملك ال والسندات م س و

خال من ومة ا ستطيع عحديث املشار وتوجيھ إدارة ا حق ممارسة ق طر عن قتصادي شاط ال توجيھ لھ

ا ف مة مسا ا .و

العقاري .ب ن و:الدوم ما ا م ا، طبيع حسب فتختلف را أما ية، مب وعقارات أرا من الدولة تملكھ ما و

وم راء، و بور و ما ا وم ة، معت إيرادات الدولة ع يدر ومناجمزرا غابات و ما .ا

ما ل و ا، بنفس يھ تب ما ا وم ومشروعة مختلفة بطرق الدولة عليھ تتحصل ما فنجد ية املب العقارات أما

عاما إيرادا عت فذلك ا، ئجار اس أو ا محاصيل كبيع بيع، أو شراء من سواء إيرادات من ا عل .   يرد

والصنا. ج التجاري ن ات: الدوم ممتل و إيراد، ا ل تحقق وصناعية ة تجار شآت م من الدولة تملكھ ما و

فراد مشاركة ق طر عن أو العام القطاع قاعدة والتوسع التأميم ق طر عن الدولة ا عل .     تحصلت

:الضرائب.2

اص من باقتطاعھ الدولة عليھ تتحصل ، املا املورد بة استخدالضر غرض ا تحقيقج امھ

العامة ة .املص

ل" بتحو السلطة ق طر عن تقوم وال مية، سا ال م قدرا حسب ا ن لف امل ع تفرض نقدية مة مسا و

العمومية السلطة طرف من املحددة داف تحقيق نحو محدد مقابل ودون ي ا ل ش و املحصلة 1".موال

بة الضر أن لنا يت التعارف ذه عناصرمن ثالثة :شمل

عام· ما .مورد

ص-1 ذكره، سبق مرجع تخرج، مذكرة عيمة، ب ز .  34بن
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الدولة· سلطة إلزامي .اقتطاع

العام· النفع تحقيق ا .غاي

عن عيدا عام، اقتصادي استقرار إ للوصل غالبا ستخدم ا ّ فإ للدولة ام و عام كمورد الضرائب مية أل نظرا

ا أدا ون ت مالية سياسات إ الدولة أ فت نكماش، و م الت طةمشكالت با الضرائب جباية التحكم

.املالئمة

:الرسوم.3

سي ورسوم القضائية، الرسوم الدولة، ا تقوم خاصة دمة ن املحتاج اص من الدولة ا عل تحصل

أيضا الرسوم ومن ا ثبا لعدم نظرا العادية غ يرادات من ا ّ أ كما ا، بدفع ا ن لف امل تلزم و السيارات،

والعقارتر  رض يل ورسم ن امل عض مزاولة املقدمة،. خيص اصة ا دمة ا قيمة حسب فتتم ا تقديرا أما

لف للم ليفية الت املقدرة حسب ا تقدير يتم حيث بة الضر .    عكس

العامة.4 :القروض

غطية غرض املصرفية، واملؤسسات البنوك من اض باالق الدولة عليھ تحصل ما مبلغ أوو انية امل ز ال

الفوائد املتمثلة أعبائھ تحمل ا وعل برده الدولة وتلزم ما، نفقات سد .غرض

قاعدة ع عتمد اختياري و ف لزام، عنصر ناحية من بة الضر س ل العام القرض أن نالحظ ف التعر من

أجازه الذي القانون حدده ملا أو لھ، خصص ملا موجھ العام فالقرض أخرى ناحية ومن كتتاب، ة .  حر
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:مقدمـة

لسياسات ضة املنا ات ر ا تنامي عد يام ذه ن قتصادي ن ب تداولھ يتم مصط ر أش و التقشف

ضغط تحت اضطرت ال الدول من ا وغ وإيطاليا، وإسبانيا اليونان ا ال و الناس عموم ذاق حيث التقشف

سلبية آثارا أحدثت تقشفية سياسات بع ت أن إ السيادية ا دديو ا إ للناس جتماعية و قتصادية ياة ا

ن ي ورو تفضيل إ مر وصل بل التقشف، لسياسات ضة منا وقفات الشوارع إ روج ل م دفع الذي

إن قلنا إذا نبالغ ال وقد السياسات، ذه من م يخلص أن أمال ي اليونا يزا س حزب مثل ة سار ال حزاب اختيار

وفرتھالوقت الذي الزخم من مستفيدة نتخابات تدخل ي ل ستعد ال ة سار ال لألحزاب الذ العصر و ا ا

إيطاليا وكذلك املعركة، تدخل إسبانيا سار ال أحزاب ا و التيارات، ذه ملثل اليونانية و. نتخابات فما

الت سياسات بالفعل تص ل و دافھ؟ أ وما منالتقشف؟ ال الكساد أوضاع مثل أوضاع ة معا قشف

عليھ؟ التقت يتم أن ال قتصاد، نفاق د يز أن ا خالل ض املف

وفكرة،التقشف::ول املبحث  خ تار

الصةا ا من املبحث ذا عنوان سنا قراءقت من للكتاباملستوفاة عنوانتنا حديثا التقشف"الصادر

خطرة فكرة خ ذا،و 1"تار ون فرغم ا، حول راء م أ ن ز م قتصادي التقشف سياسات عرض أن غرضنا ان

ومنقذة مالئمة سياسة وه اعت ن املفكر عض أن إال قتصادي و املا الفكر اب أ من الوف النقد نال خ

الشروط عض توفرت ونتائجھإذا التقشف وم مف إ تطرق س راء ذه ضوء ع التحقيق، ممكنة ا يرو ال

خطرة ا أ ا ع يقال ال الفكرة ذه سر معرفة وسنحاول الدول، اقتصاديات .ع

ول  التقشف؟:  املطلب و ما

الضرائب رفع أو ومي ا نفاق م تخفيض دف س ال السياسات و زالتقشف خفض دف

أ ت ما وغالبا ، جما املح الناتج من سبة ك ومية ا الديون تصاعد وتجنب ومات ل العامة انيات امل

تؤدي أن أمال قتصادي، شاط ال ات ملستو اد ا اجع ال أو الكساد أثناء التقشفية السياسات إ ومات ا

قتص وضاع ن تحس إ السياسات توسعتلك إ قتصادي، التقشف سياسات أنصار نظر ة وج من أو، ادية،

من العكس ع ا، أ التقشف سياسات ضو منا فيھ يرى الذي الوقت النمو، معدالت وارتفاع شاط ال مستوى

قتصادي النمو معدالت وانخفاض البطالة معدالت ارتفاع ا يصاح ما دائما .ذلك،

الدولةلتقشفا وء ماليةإإو سياسات ن إدفتباع ب التوازن من قدر العامإحداث نفاق

العامةإللدولةو  ا الرسوم, يرادا ادة ز اأو ال أش افة ب الضرائب رفع املاليةمثل للسياسة املعلومة دوات باستخدام

الدولة ا تحصل عامة،ال وخدمات سلع من تقدمھ ما أووع ور م ل املتاحة الدخول ات مستو ع تؤثر ذه

يؤدي ما و اتو الشر اح أر ليخفض إصا ش ثماري ھنفاق س و ي ال خفض.س إ الدولة أ ت أن أو

املختلفةمثل   الھ بأش العام التحتيةنفاق الب ع العامة،أو نفاق املشروعات ع النفاق انيات وامل

الدخول، منخفضة سر مساعدات أو الدعم ملدفوعات الدولة ا نتخصص العامل أجور بخفض الدولة تقوم أن أو

املدنية دمة ال ا أش من ا غ الأو املؤثرعانفاق .م

1
بليث، مارك خطرة، فكرة خ تار طبعةالتقشف داب، و والفنون للثقافة الوط املجلس أياس، عبدالرحمن ت2016ترجمة، و ال ،.
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املجال" ذا الرؤى ن مختلفت ن مدرست أمام إذن التقشف. نحن لسياسات دة املؤ غ النظر ة فوج

ار أف إ ند س حتميةقتصادي حول معدالتإكي فشل يجة ن الكساد ات ف أثناء توسعية مالية سياسات تباع

ن الك الطلب ات مستو تحف ة، الصفر أو املنخفضة، نالفائدة اليق عدم درجة وارتفاع السيولة، تفضيل يجة

ظروف ظل قتصادي شاط ال مستقبل حول شاؤمية ال م توقعا عن فضال ن، ثمر واملس ن لك املس ن ب

معدالت. الكساد لرفع السياسات سب أ عد املا التحف فإن قتصاد ينكمش عندما ية، الكي ة للنظر ووفقا

نا اس وذلك منالنمو دورات يولد إنفاقھ يتم دوالر ل أن ساسية فكرتھ تتمثل الذي املضاعف، التأث إ دا

شاط وال الدخل ع مضاعف أثر إ تؤدي نفاق و .2"الدخول

ز ع القضاء أساسا دف س السياسات ذه أن املا التقشف سياسات أنصار يرى خر انب ا ع

تخفيض أو انية وارتفاعامل قتصادي شاط ال استعادة ع ساعد قتصادي توسعية آثار إ يؤدي ما و و ھ،

النمو إ. معدالت ند س املدخل ذا أن مر واقع النمو؟ معدالت رفع إ التقشفية السياسات تؤدي فكيف

التوس التقشف مركز الفرضية دورا ن ثمر واملس ن لك املس توقعات حولتلعب ساؤل بال تبدأ وال ا، ف ا

ذا ل فوفقا قتصاد، سلبا ذلك يؤثر أن دون العام ا دي من وترفع ومة ا فيھ ض تق أن يمكن الذي املدى

جما املح الناتج إ الدين سبة من ن مع مستوى فبعد اية، ال ما إ ض تق أن ومة ا ستطيع ال املدخل

معدالت بدأ العامس الدين ات مستو تزايد مع ايد ال ومية ا السندات ع املطلوب .العائد

و و عام، ل ش قتصاد الفائدة معدالت ارتفاع إ السندات ع العائد معدالت ارتفاع يؤدي بالطبع

النمو سل ل ش يؤثر املرتفعة. ما ز ال ات مستو انت إذا املنطلق، ذا التوسعيةالس"،من املالية ال" ياسات

أي النمو، ع ساعد أن يمكن العكس فإن النمو، معدالت وتخفض الفائدة معدالت ترفع الديون ادة ز إ تؤدي

الفا معدالت من قلل و اض ق يخفض الذي ز ال تخفيض لذلك،و أن يجة ن توسعيا أثرا يحدث معدالتئدة

اجع ال تأخذ قتصادي سبةالنمو إ العام الدين يصل عندما ض90شدة يف آخر بمع الناتج، من املائة

عانات و والدعم الت التحو تخفيض مثل نفاق، خفض خالل من إما ، املا نضباط سياسات عده تبدأ أن

مات ومسا العائ القطاع ع خاصة بصفة الضرائب، ادة ز من أو جور، وخفض نجتماعية التأم العمال

استعادة.. جتما ع قتصاد ملساعدة وذلك الناتج، إ الدين سبة ل رج ا املعدل ذا عد التقشف، أي ، إ

.النمو

عده تأخذ الذي الناتج إ الدين سبة ل محددا مستوى ناك أن فكرة قبول مدى عن النظر غض و

السؤال فإن اجع، ال النمو والنمو؟معدالت التوسع من د مز إ املا التقشف سياسات تؤدي كيف و سا

القطاع يد من لألموال ل تحو إال و ما ومات ا بھ تقوم الذي املا التحف أن التقشف أنصار يرى

اص ا القطاع ومة ا تزاحم حيث املزاحمة، بأثر قتصاد عرف ما أو ومة، ا يد إ اص سوقا

من املزاحمة ذه نفاق، ارتفاع عن الناتج انية امل ز ال يجة ن أك بصورة اض ق إ تضطر عندما ئتمان

ومي ا نفاق ادة ز نظ اص ا القطاع ثمارات اس خفض إ تؤدي ومة .ا

من أو نفاق ع السيطرة خالل من إما ي فيأ للتقشف التوس ثر حيثأما الضرائب، ادة ز خالل

ومن املستقبلية الضرائب ات ملستو خفض العملية الناحية من أنھ ع ومي ا نفاق ات مستو خفض إ ينظر

ا ا م دخل إ ينظرون ال أي جل، لة طو نظرة م ل ن لك املس وألن املستقبل، ن لك املس ع ا عب يقع ثم

يأخذون  وإنما يدفعفقط، الة ا ذه ومي ا نفاق تخفيض فإن املستقبل، متاح دخل أي عتبار

قتصادي شاط ال توسع ثم ومن الك الطلب مستوى وارتفاع ي، ال س نفاق من د املز نحو ن لك من. باملس

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/02/06: ، الموقع2016أفریل 26العربیة نت، موقع األخبار، أطلع علیھ یوم 2
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س توسعيا أثرا سيحمل ن الضرائب برفع ومة ا قيام فإن أخرى، الضرائبناحية ادة ز أن ذلك الك،

التوق غذي ا أ ع ا إل نظر س بانخفاضاليوم ما ر أو ادة، ز عدم ماعات و و املستقبل، الضرائب ات مستو

النمو ثم ومن ي ال س نفاق ادة ز إ .يؤدي

يمكن ومات ل املا نفاق الكب فض ا أن التوس التقشف أنصار يرى توسعياكذلك ون ي أن

ستقرار تحقيق ع ومة ا قدرة ادة ز التا و املالية، السياسة موقف يك غ حدوث إ إشارة عد ألنھ

أن املمكن من الذي نفاق محدود بخفض ومة ا ا ف تقوم ال الة با مقارنة وذلك املطلوب، قتصادي

قتصاد انكماشيا أثرا ستقراريحمل تحقيق املالية السياسة ع صا فشل عكس أنھ ع إليھ ينظر قد ألنھ

املطلوب .املا

وسيلة" أنھ ع إليھ ينظر التقشف سياسة خالل من الضرائب ادة ز أو نفاق خفض فإن ذلك من أك

يؤ  ما و و أقل بصورة الة ا ذه الدولة ض ستق حيث املال، رأس لفة ت معدالتفض انخفاض إ دي

أك بصورة ز ال ينخفض التا و النمو، يدفع ما و و عمال، رجال ثقة عزز الذي مر ادة"الفائدة، ز يجة ن

النمو ادة ز مع قتصادي"يرادات نتعاش ع ساعد ما و و ،"3.

شا ال واستعادة التوسع ب س كفكرة قتصادي التقشف ان إذا يونولكن ورو يرفضھ فلماذا ط،

اليوم؟

ي الثا وشروطھ: املطلب التقشف أسباب

ول  التقشف: الفرع أسباب

التقشفدفـت عإإجراءات ا اعتماد درجة ومةوتقليل ا ا تتمتع ال السيولة درجة رفع

الھ، أش افة ب اض لإلنفاقق ختياري فض ا من العمليات ذه زالعاموتتم ال ع السيطرة دف

العام الدين نمو ع للدولة،والسيطرة العامة انية املح, امل قتصاد تنافسية نموهورفع ات مستو ورفع

ش.قتصادي كتابMark Blythو براونومؤلف جامعة ة:التقشف"من خط فكرة خ وإتار التقشف وصفةأن

ش ع ال للدول إطارتوصف الدولإخارج ذه تحتاج ا،ولذلك انيا البطون،إم ع زام ا منشد تتمكن ي ل

حدود ش تتعا وءإأن ال بدون املالية ا انيا اضإم ق من د سياسات.مز إ الدول أ ت ما وغالبا

ات  مستو ارتفاع عن ناتجة عنيفة أزمة تواجھ الالتقشفعندما ادة وز املانفاق .ز

ثم للدولةفإنومن العام الدين العائديرتفعنمو معدالت ترتفع ذلكعندما حدث مستدام،و غ نحو ع

القومي، ا القتصاد قيقي ا النمو معدالت عن الدولة سندات ع ديناملطلوب استمرار ذلك ع تب ي حيث

اية ال ما إ رتفاع العام .الدولة

مالياملاذا ة املضطر الدول العام الدين ات مستو .ارتفعت

النظر  الناحية من ض الكةيف الطلب ع توسعية آثارا عليھ تب ي للدولة العام نفاق النمو أن

عقتصاد الدولة قدرة من ترفع ا ضأ يف التطورات ذه الناتج،ومثل ات ومستو النمو معدالت ثم ومن

ة العامة،أمواج ا انيا م ز ال ع تب ت ال املالية ا الديون ,عباء خدمة ع ا قدر ارتفاع ثم .ومن

الدول  ذه ل العام الدين ادث ا النمو من ك انب ا أن ساسية لة املش أن راجعاغ إان

الدول،عمليات  ذه القتصاديات املا ر نقاذ إعادة منوعمليات ا ملنع املالية واملؤسسات البنوك سملة

146، ص 2006غادة صالح مبادئ االقتصاد، دار الوفاء، مصر، الطبعة األولى، 3
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مةالسقوط، ال املالية املؤسسات خاصة سقط،بصفة أن من ك املؤسسات ا عل يطلق ومداملؤسساتال

ا أصول جودة تراجع عن الناجم السيولة النقص ة مواج ع املؤسسات تلك باألمواللمساعدة ة املضطر املالية

جاملالية، مسمومةوتحول أصول ا صول تلك من كب .انب

املثال يل س 4ع

الفدرالية املالية السياسة عن املتحدة الواليات ز ال نتج الناتجلقد من سبة ك الضرائب خفض

مخصصات  فيھ تزايدت الذي الوقت جماليفي مناملح بھ قامت ومي،وما ا ،إنفاق املا ا لنظام نقاذ

ومية،عاإو  ح الت كتحو مة مبالغ ودفع ا، بنوك رسملة اصةدة ا املصر از ا ديون ومة ا تحملت كما

ال للبنوكفلست،أللبنوك عمال وقطاع باألفراد اصة ا الديون وميإفتحولت ح عام .دين

ذلك مع

ات مستو من يرفع الذي نفاق من النوع ذا من ا كب جانبا لرفعأن ب يذ لم التا الفعال،و الطلب

قتصاد قتصادييقدرة نحسار حالة ة مواج ع ارتفاعات إ نفاق ذا يؤد الدول،ولم ذه ا م ي عا ال

الك الطلب ات معدالتمستو ادة وز املرتفعة البطالة ة ومعا التوظف معدالت رفع ع ساعد الذي ل بالش

دالالنمو، الدولو تلك ديون قتصاديوارتفعت النمو معدالت تراجعت ذلك مستدامةسواءإمن غ ات مستو

الناتج،أو من سبة ك الديون إ نظرنا ما الناتجأوإإذا من سبة ك الديون ذه خدمة العائدإمعدالت معدالت

للدولة قيقي ا النمو بمعدل مقارنة الديون ذه سندات ع رقم.املدينةاملطلوب دول ا و ز)1(و ال سبة

ي ورو تحاد ومات ل اليورو) دولة27(املا منطقة زمة) 17(ودول اندالع قبل بالوضع .دولةمقارنة

منالناتج:)II -1(جدول سبة ك ومة ل املا ز ال

نت،: املصدر ية http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/02/06العر

اليورو منطقة دول السيادية الديون لة مش ع ترتب تلكوقد ات مستو استفحال من املخاوف انطالق

وخ السيطرةر الديون نطاق عن ا املدينة،إوج الدول بإفالس دد أن يمكن الذي د يطلقا فيما خاصة بصفة

الـ دول مجموعة وإسبانيا(PIIGSعليھ واليونان وايطاليا وايرلندا غال رقم،)ال دول ا و الدين)2(و سبة

الدول ذه مستوىالناتج،إالعام ا ينظر عام ل ش طر،% 60و ا د ا أنھ ع الناتج عدهمن تبدأ الذي

تخلف احتماالت من التصاعد،املخاوف ا ديو خدمة ع املدينة دول الدولة ا من الوا سبةومن أن

مستدام غ نحو ع التصاعد أخذت قد جما املح الناتج ا .الديون

95، ص 2007محمد طاقة، اقتصادیات المالیة العامة، دار المسیرة، األردن، الطبعة األولى، 4
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جما:) II -2(جدول املح الناتج من سبة ك العام الدين

نت،: املصدر ية http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/02/06العر

العام الدين املستدام غ النمو ذا ع دائما تب يفي التص بتخفيض ي ئتما يف التص مؤسسات قيام

للدولة ي املاليةئتما الدولة أوضاع عقد ما و ا،و تتمتع ال املالية املالءة درجة حول ا و ش يضع الذي عمر

أك ديون.نحو سندات ع املطلوب امش ال معدالت فع التطورات ذه ل ستجيب ما غالبا سواق أن ذلك

للدولة العام الدين لفة ت من يرفع السندات،مما تلك ثمار لالس املصاحبة املخاطر ارتفاع يجة صدارات(الدولةن

للسندات ديدة د)ا فاملز ز ال من د املز ثم ثة،ومن ماليةخب حلقة قتصاد يدور كذا الدين،و من

الدولة سندات ع املطلوب العائد معدالت تصل ادةقد ا االت ا حدثإو قياسية،مثلما ات مستو

الية،اليونانحالة ا زمة منأثناء ألك ا سندا ع املطلوب العائد معدالت ارتفعت الوضع%.70حيث

املتحدة ا،الواليات أورو عنھ كب ل ش املتحدةيختلف علىالواليات ل س العامحيث ا دي سندات سوق أن

سالبا،ع السندات ذه ع قيقي ا العائد معدل أن ع ما و الصفر،و من بة قر فائدة معدالت و ولة س

التصاعد نحو يميل العام ا دي أن من مخيفة،مإالرغم ات منستو العالم دول أفضل ن ب مصنفة ا فإ ذلك ومع

ي، ئتما التقييم مؤسسات جانب من ئتمانية العالم،الناحية دول معظم ع ذلك فيھ يصعب الذي الوقت

ا، م ة الصغ خصوصا

او  ديو خدمة عن املتحدة الواليات تخلف فرص انخفاض ذلكإ سا ب الس رجع مخاطرو ارتفاع

خرى  للدول السيادية الوا.الديون الدولومن أ ت الدول عالتقشفإأن ا لقدر ديدا ناك ان ما إذا

خاصة ا،بصفة اما ال عليھسداد يطلق ما أو ، جن بالنقد امات ل ذه انت ما السيادية،حيثإذا الديون

طباعة ع الدولة قدرة املالية،تنعدم ا اما ال ة ملواج النقود

ي الثا تقشف: الفرع سياسة اج ان : شروط

التقشف، خطط صياغة تو س ال ة ا حسب للتقشف العامة الشروط وضع عملية وتتم
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املثال يل س 5ع

وء ال ا الدولة اضطرت الدوإإذا النقد صول صندوق ال اما ال ة ملواج إضافية سيولة ع

يتواملالية، الذي و الصندوق ذهإفإن وضع تو س ال ا ذا الدولة انت إذا نما التقشف،ب برنامج عداد

الة ا ذه املناسبة املالية السياسات برسم تقوم سوف الدولة املالية السلطة التقشفيةفإن .جراءات

ةعتباراتا التوسعيةنيألنظر املالية يطلقالسياسات ما قتصادية ة النظر ا آثار ع املتفق

يةالوصفةعليھ ظلالكي أنھ ح اق الذي مايناردكي جون الش لالقتصادي الطلبسبة ون الكسادي ظروف

اص ا و  (الك اص ا ي ال س اصنفاق ا ثماري س ثماري،ضا،منخف) نفاق س خاصة عبصفة

النمو مستقبل حول ن ثمر املس ن ب شاؤمية ال التوقعات شيوع ب س الفائدة معدالت انخفاض من الرغم

النحو ذا ع وضاع استمرت ما الكفإن قتصادي،وإذا الطلب ستمر وس ايد ي لن ثماري س نفاق

النمو ي يأ وأن البد نا و منخفضا،من ار ا املصدر ذا ، خار مصدر من ومةنفاق التقشف.ا

انكماشية تعت.سياسة يي للكي سبة الرواجبال ات التقشفف خطط لتطبيق املناسب أوقاتالوقت س ول

نمايتطلب بعالكسادالكساد،ب وت ا اني م زا الدولة تحقق توسعيةأن مالية نظر .سياسات ة وج فمن

نفإن  ي الكساد،الكي أوقات اجع ي اص ا اص،نفاق ا القطاع غألن نفاقأو ع قادر غ ون ي أن إما

الكساد، حالة من روج ا لالقتصاد تضمن ال ات املستو عند فيھ دور راغب ي يأ نا وميو ا نفاق

ادث  ا النقص ض اصعو ا ا.نفاق قامت الكسادفإذا أوقات للتقشف خطط بتطبيق حيثومات

أساسا قتصاد من إيحتاج د اجعنفاق،فإناملز ي الك الطلب لدخولم الالزمة الشروط يوفر ما و و

الكسادقتصاد ان.مصيدة مايناردكيلقد وأنجون البد سواق فكرةأن حول الكالسيك من معارضيھ ع يرد

اجةعمل ا بدون يح ال النحو ل،إع الطو جل ومي ا عملالتدخل سوف سواق أن يح بأنھ

أن يجب ال قتصاد أن ،بمع ل الطو جل ى مو ون ن سوف جميعا ل،ولكننا الطو جل يح ل ش

ال الكساد،وأن الت و من قتصاد ي ليعا سواق ستجيب ح تظر ذاي مثل ضرورة يصبح ومي ا تدخل

كتاب مؤلف ش االت،و ة: التقشف"ا خط فكرة خ اقتصاديا"تار ة خط فكرة التقشف أن عإ أسباب لثالثة

:قل

:ول 

العملية، الناحية من متوقع و كما عمل ال التقشف سياسات لسياساتأن املتوقعة ثار أن بمع

ت ال املتوقع،التقشف النحو ع العكسإو تم و بالفعل يحدث الذي .نما

ي :والثا

ان، الس ن ب ة ساو م غ بصورة للدخل ع توز إعادة ا عل تب ي التقشف سياسات اأن آثر ينصب حيث

الدخل، املحدودة الفئات ع كب ل التقشفش آثار أسوأ ذه ون ت ما .ور

:والثالث

املدخل ذا الوقت،ألنأن ذات التقشف سياسة ت ت أن ا يمك ال العالم دول جميع أن حقيقة مل

ال بتخفيضعالنمو الوقت ذات دولة ل قامت اجعإذا ي سوف ل ك ات إالم مستو ورفع ا النفاق يرادات

الوقت ذات العالم دول افة الك الطلب يتأثر ابحيث الذي.تحصل شابكفالعالم م فيھ ش ع

شك فال منھ جانب التقشف العالم،أما من خرى الناحية يفيد منھ ناحية التوسع فإن التا بطبيعتھ،و

خر انب ا يتقشف الذي قتصاد ذا مع ن السياسات.يضراملتعامل ذه واتبعت العالم دول بت ما فإذا

105نفس المرجع السابق، ص 5
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الوقت العاذات النمو ع ثر السياساتفإن ع تب ي حاليا،حيث يحدث ما ذا و مدمرا، ون ي سوف لم

ولية للمواد املصدرة والدول الناشئة الدول النمو ات اتجا ع سلبا املتحدةالتأث والواليات ا أورو التقشفية

العال النمو ع ثم ك،ومن و دول .مثل

الثالث قتصادي،س: املطلب التقشف أمياسة ؟انكماشيةتوسعية

توسعيةاالقتصاديالتقشف:ولالفرع  .سياسة

توسعية سياسة و التقشف بأن القائلة النظر ة وج اتتنطلق اتجا ع للتقشف املتوقعة ثار من

ع تب ي ذه النظر ة لوج اص،فوفقا ا عمال قطاع توقعات خاصة سياساتإالتوقعات،بصفة تباع

سوفتقشفيةأن للدولة العام الدين أن بالتبعية ع ما و السيطرةو تحت ا ز و للدولة العامة انية امل وضع يتم

خالل من عليھ السيطرة يؤديإتتم الذي التقشفاألمر ماإجراءات و للدولة،و القومي قتصاد الثقة تدعيم

ادة  وز ثمار، س من د املز ع ن ثمر املس ادة نفاقع ز ثماري،ومع اتس مستو تزداد ثماري س نفاق

يؤدي ما و ،و الك التوظإالطلب ات مستو ادة الكساديز حالة من روج وا وفقا،ف التقشف، أن ذلك مع

تؤدي الثقةال ات مستو تزداد توسعياعندما ون ي سوف ذه، النظر ة لقطاعإلوج التوقعات اتجاه تحسن

م يدفع الذي لكيناألمر املس قطاع وكذلك ات إعمال مستو ادة للدولةز قتصادي الوضع نفاقوتحسن

فإن الكساد ظروف ظل ،و الك لإلنفاق خفض عملية و ره جو التقشف أن الكساد،غ حالة من ا وخروج

ثم الدنيا،ومن ا حدود عند دائما ون ت ن ثمر املس ثقة ات الدولةمستو أ ت عالتقشف،إفأن ذلك فإن

ات  مستو تراجع القدربالتأكيد لتوف املناسبة السياسات ست ل ذه الھ،و أش افة ب الطلب ثم ومن الك نفاق

ات  مستو بتحسن اصة ا التوقعات ات اتجا الثقةحول من ةاملناسب مواج ع اصوقدرتھ ا ثماري س نفاق

خصو  العميقصاالكساد، عليھالكساد يطلق ما قتصاديأو ود ينظر.الر أخرى ناحية يؤديإمن أنھ التقشفع

ات  مستو خفض إ معدالتبالتبعية حول التوقعات ات مستو غ ع ما و ة،و كب بصورة ومي ا نفاق

امل ات املستو ظل املستقبل ومة ا ا تفرض أن يمكن تقومالضرائبال ضأن يف لإلنفاق،إذ نخفضة

الناتج إ الضرائب معدالت بخفض ومات أقلعندماا سبة بإنفاق الناتج،إتقوم

ذا ع تب التفاؤليةو ثماركماالتوقعات س من د باملز عمال قطاع يقوم الضرائبأن ات اتجا حول

ات غتؤدي مستو ادة يز ال س ثمنفاق الكومن الطلب م ادة الدعوات.ز انطلقت التقشفإولقد

نادا اس الية ا الذيإزمة الوضع عن أك بصورة اليوم لفا م ون ي قد ما التقشفر القائلةبأن النظر ة وج

أنھ الطبيعية،غ ظروفھ قتصاد فيھ ون سإي املتوقعة ا آثار فإن ن التعديالت ذه تجر لم ونذا ت وف

أعظم،

املثال يل س ع

يفاء الس الالزم السيولة لنقص يجة الديونن خدمة عن التوقف باإلفالسأو التوقعات ارتفاع صورة

امات اليورو،ال منطقة للدول تحتملالية العام الدين وضع بضرورة دعاء معقولية من الرغم ع أنھ غ

التقشف مخاطر يجالسيطرة،فإن يمكنن ال رض ع وضاع وطبيعة التقشف خطط ن ب الزم التوافق عدم ة

ا اثر مال .إ
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ي الثا انكماشية: الفرع سياسة قتصادي ية،التقشف ورو الة ا

السياساتمثلماولكن ذه بع ت ال للدول قتصادي الوضع تحسن التقشف سياسات ع ترتب ل

ة النظر ا مش التقشف برامج اجم من املجال؟أك ية،أذا الكي املدرسة نصار

املثال يل س ع

كروجمان"العاملان ي"و"بول س ف معدالت"جوز تراجع أو انخفاض ولعن املسئول ا و عت ،حيث

امل، ال للتوظف قتصاد تحقيق دون يلولة البطالةوا معدالت النمووارتفاع

بو  التقشفش برامج أن للسالمإ ل نو جائزة ع اصل وا الش قتصاد عالم كروجمان نتجتأل

طط ا تلك وضع تم عندما ساس دفھ س انت ملا سبة ابال كث أسوأ ئة س النمو.نتائج ات مستو تراجع ومع

يتجا قد ما و اجع،و ت ية الضر يرادات فإن التقشف خطط تطبيق يجة منن الدولة ا حقق فوائد أية ه تأث وز

الضرائبخفض  ات مستو ادة وز ومي ا لإلنفاق خفضا تتضمن التقشف خطة انت ومي،وإذا ا نفاق

ال خفض متوقع،ألن و كما ون ي لن الضرائب ع الصا ثر ا،فإن يؤديغسو ومي ا الطلبإنفاق خفض

ال يرادات خفض ثم ومن ، ية،الك ضر

ع تمما ت محددةسوف سبة ب التقشف برنامج إطار بة الضر ادة ز سبةإأن ال من أقل صا أثر

لالرتفاع خفض .املحددة فإن أخرى ناحية اتمن مستو وانخفاض البطالة ات مستو ادة ز إ ومييؤدي ا نفاق

عام، ل ش نظاماالدخول بع ت الدولة انت ادةفإذا ز يتطلب سوف البطالة ات مستو ارتفاع البطالةفإن إلعانات

ادة  ز ثم البطالةومن إعانة بصورةمخصصات ومي ا ومةإنفاق ا سيولة مستوى فإن ذلك ة،وع جبار

متوقع و كما مباشر ل ش يتحسن .لن

لة ئاملش الس وضاع من روج ل الوسيلة أنھ ع يقدم التقشف ماأن الدولةوغالبا العامة للمالية ة

ا ف مغال النمو ات اتجا حو نات التك ون التقشف. ت خطط صياغة ا حيو دورا الدو النقد صندوق لعب لقد

ا تطبيق عمليات ضبطومراقبة ان ول دفھ أن ي،باعتبار ورو تحاد املدينة الدول جانب وضاع من

ال العامة ة،املالية املضطر وأسواقدول النمو ع املتوقعة ثار مية أ من قلل قل، ع أو ل، تجا نما ب

الدول  ذه ن .العمل ب اتفاق ناك الدوبالطبع النقد صندوق املاليمثل التعديل عمليات املشاركة طراف

ال  ية ورو الدول بأن ورو املركزي والبنك ية ورو لضمانواملجموعة ،وأنھ املا ا ل ي من عدل وأن بد

العام،تحتاجاستقرار، ا دي ات مستو تخفيض ما ر الدولأو املاليةإذه ا مراكز كب يتحسن يتل تث يتم

الدين ات تفاقفإن.مستو ذا من الرغم ع ستلكن ساسيةل كمبدأالقضية املا التعديل حولنماإو حول

ذ ادرجة أورو املدينة الدول فيھ أفرطت ما و التعديل،و منطقة.ا ماليا ة املضطر الدول أمام يكن لم

عاليورو الدول تلك صول يل كس املدينة الدول ع التقشف فرض نحيث الرا بالوضع القبول سوى خيار أي

الس ي ورو املركزي البنك لتدخل أسا املالية،وكشرط الدولاملساعدات ذه للسنداتلمساندة ة الثانو وق

املواقف وضع يع ورو املركزي والبنك الدو النقد صندوق حرص أقل،وقد ا سندا ع العائد معدالت وجعل

السيطرة، تحت الدول ذه ل املالية

املثال، يل س ع

ا أورو ة املضطر الدول ملنا أ ما نفإنإذا ب تراوح املا ز املح% 4.5ا% 1.5ال الناتج من

غال وال اليونان من ل ع أق لية ي عديالت فرضت نما ،ب عديالت.جما ا تحتاج ا أورو أن يح

استدامة تضمن ي ل العام ا انفاق ل املالية،أي ا التعديلوضاع عملية ا تتم ال السرعة محلصبحتألكن
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مية  أ من الرغم ع أنھ املراقبون يرى ن،حيث قتصادي من ض عر قطاع جانب من شديد صالحاتانتقاد

ا، أورو لية ي ال ذه املالية نطاق أن اإال ضرور من بالرغم الالزم من أك انتا ا وسرع .صالحات

ذكرنا أن أساساسبق ناشئة الية ا اليورو منطقة أزمة دولأن معظم ا بع ت التقشفال سياسات عن

ات  مستو خفض خالل ليمن ال الطلب ات مستو بخفض قامت ال ممااملنطقة كب نحو ع ا ف العام نفاق

تقشفيةإأدى سياسات تب ع عضاء الدول اتفاق أدى الية،حيث ا زمة أثر أوعميق تراجع حدوث ا

ن أن مزدوجيمكن اليورو،كماكساد منطقة دول البطالة ومعدالت والناتج النمو بيانات من ة وا بصورة الحظھ

رقم دول ا وا ).3(و

قيقي) II -3(جدول ا جما املح الناتج نمو معدالت

نت،: املصدر ية http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/02/06العر

ونصف عام من أك ذهفمنذ ا تطبق ال التقشف خطط ب س اليورو منطقة اجع ت النمو معدالت

.الدول 

ا) II -4(جدول أورو البطالة معدالت

نت،: املصدر ية http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/02/06العر

اليورو  ومنطقة ي، ورو تحاد البطالة معدالت تميل أخرى ناحية نحوإبالذاتمن ع ايد ال

رقم دول ا مو و كما عن)4(وا د يز اليورو منطقة البطالة معدل فإن البيانات ألحدث ،ووفقا

ذه12% ل ديدة ا ر الظوا من عد جل،وال لة طو البطالة معدالت و زمة ذه للنظر الالفت أن ،غ

م ة كب أعدادا تظل إزمة،حيث ش ر التقار إن لة،بل طو زمنية وملدة بطالة حالة ن العامل منن الكث أن

يتحولون الذين ذلكإالعمال عد م ل عمل فرص إيجاد الصعب من يصبح .عاطلي
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رقم ا) II -5(جدول أورو جل لة طو البطالة معدل

نت،: املصدر ية http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/02/06العر

ع الرا قتصادي:املطلب التقشف أثىر

ول العالم:الفرع ع التقشف آثار م أ

يمكن تراجعأال صورة تنعكس التقشف،وال ع تب ت ال جل ومتوسطة ة قص ثار مل ن

النمو معدالت وتراجع العال الطلب ات التقشفوالنمو.مستو سياسات ا أورو بدأت أن وكذلكالصيفمنذ

الناشئةبا النموالدول ة وت انخفضت عزمھ،كذلك من الكث فقد و اجع السوقي أن كيباعتبار مر قتصاد

أك  من ي العالم،ورو ع لبضا لكة املس سواق

املثال يل س 6ع

ا الصي النمو من% 7.5تراجع ول ع ات2013الر باتجا باملقارنة جدا منخفض نمو معدل و ،و

ا املتحدة الواليات النمو معدل تراجع ن،كذلك املاضي العقدين الصي زال%1.8النمو ما الذي الوقت ،

سالبة نمو معدالت يحقق ي اليابا قتصاد ع.فيھ ا بظالل تلقي التطورات ذه أن شك العاملية،بال النفط تجارة

سو  الرئ الدخل تنعكسمصدر أن الطبي ،ومن لي ا النفط مستوردي أك الدول ذه عد حيث ليج، ا لدول

أن من الرغم وأسعاره،وع النفط من املصدرة الكميات ع التطورات ليجيةذه ا ماليةالدول فوائض تحقق

وضاع ،فإن ا ا الوقت ة اليةلوكب ا ا أوضاع من بكث أفضل ون ت أن ض املف من ان الدول ذه ل املالية

النفط الك اس مناطق من الكث حاليا ا تطبيق يتم ال التقشف سياسات اج ان استمرار.يتم فإن ذلك من أك

آفاق ع سلبا يؤثر زال العامليما قتصاد النمو مستقبل حول التأكد عدم املنطقةحالة املال أسواق استعادة

ا ا مستو الستعادة تصارع زالت زمةوما أعقاب الدول ذه املال أسواق مؤشرات تراجعت أن عد ا لعافي

زمة انخفاض.قبل مع م الت معدالت تراجع املنطقة ع التقشف لسياسات يجابية ثار م أ أن غ

الدو  مية الت يالحظالضغوط أن مايمكن و ،و الك الطلب ات مستو تراجع يجة ططن ا ذه تطبق ال ل

تراجعت زمة،حيث وقوع قبل م الت ومعدالت املنطقة الية ا م الت معدالت ن ب نقارن بجالءعندما

املستورد م الت تأث تراجع بفعل ليج ا دول مية الت للنتائج.الضغوط السابق العرض عمن ت ترت ال

بالدرجة العمل سوق جديدة وظائف خلق و اليوم، ا أورو خاصة صفة و العالم، يحتاجھ ما التقشفأن خطط

خطط خالل من تتم أن يمكن ال ذه العمل،و سوق الضغوط وخفض التوظف، ات مستو لرفع ،وذلك و

ذلك يحدث أن ا،وإ يفتح وال الوظائف غلق ثارالتقشف،فالتقشف من ي عا ماليا ة املضطر الدول تظل سوف

124نفس المرجع السابق ،ص 6
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الفئات معاناة ارتفاع التا ا،و ف البطالة ات مستو وارتفاع ا نمو معدالت انخفاض صورة للتقشففي ادة ا

الدخل .املحدودة

ي الثا زائر: الفرع ا ع آثارالتقشف م أ

من" ة إدار مراسالت عن العام القطاع ديث ا ةك الوزار الدوائر تجاه باملالية، ره ووز ول ر الوز

ف املصار من تحد ال جراءات من الكث تجسيد أجل من واملح الوط اب ال ع ات واملدير واملؤسسات

ع تنطلق لم وال مجة امل ع املشار وتجميد بات، وال دايا وال ة الضرور غ النفقات افة وإلغاء أوالعمومية د،

ا نجاز سبة تتجاوز لم ال ع ول % 50املشار ر الوز من خيص ب .7"إال

اية من ابتداًء ن زائر ا ع التقشف اسات ع ا من اقتصاديون اء خ أبرز2015وحذر ولعل ،

سبة تقليص ب س البطالة مستوى وتنامي ات والتج السلع أسعار ارتفاع و اسات السياسةع و التوظيف

العمومي الوظيف ة مدير ا اعتمد العمومي(ال بالقطاع ن زائر ا توظف ال القطاعات) املؤسسة الكث

ة وال والتعليم بية ال ا م .أ

اءوأكد وتناقصا لية روم الك ات والتج السيارات سعر وارتفاع املدعمة غ املواد أسعار ارتفاع أن

عمليةسب وتضاؤل س واملال والعصائر لوى وا الفواكھ غرار ع السوق، من الكمالية السلع واختفاء ا اد است ة

ة يو ا القطاعات من العديد شدد. التوظيف اءكما ةا كب درجة و سيمس التقشف أن –محس–ع

وإطار  والسفراء الوزراء غرار ع بالدولة ن السامي ن ترشيداملسؤول خالل من العليا املناصب اب وأ الدولة ات

العمومية .النفقات

قتصاديأكدكما" ب مسدور ”ا داية“ فارس و نات الثمان اية و نار لس تكراًرا ون يواج ن زائر ا أن

الشا إ الشعب خروج اثر ع زائر ا بأمن عصفت خانقة مالية أزمة زائر ا عرفت ن ح سعينات، ودعوتھال رع

وأرجع ، الشاد س الرئ ورحيل النظام اعتماد“ مسدور ”إلسقاط إ و نار الس ذا الشروق دة ر حديثھ

وخيالية مضاعفة انيات بم والطرقات السكنات غرار ع ة الشعبو ع املشار ل لتمو ة زائر ا ومة ق(ا الطر

دوالر26السيار ق)مليار ع املشار حساب ع املنتجة، .8"تصادية

عزالءوطالب عتماد و ، جتما السلم شراء وسياسة ع الر اقتصاد عن بتعاد بضرورة السلطات

بأن كالمھ مختتًما زائر، ا ية جن ثمارات س إجراءات يل س و املقبلة، املرحلة نتا و املعر قتصاد

ل” خطط الّسالم عليھ يوسف ول15ـسيدنا الب يار ا عد واحد ر لش تخطط لم زائر ا ومة وح ”..سنة

باإلعالن م ل ة زائر ا ومة ا مصارحة عد يام، ذه والتوتر القلق من حالة زائري ا الشارع ش ع

ع ول الب أسعار يار ا اثر ع املا الدخل مستوى ع جدا صعبة مرحلة ولوج وعن التقشف إجراءات وماعن امليا،

العام بالقطاع التوظيف توقيف ول ر الوز إعالن و امل ن و والت امعات ا خر وخاصة ن زائر ا صدم

.2015سنة

تخوفكما ين،تحقق والب اء ر والك املاء ات سع ادة والز جديدة ضرائب استحداث من ون زائر ا

س ال بداية ومة ا بھ قامت ما ذا او عكس وال زائر ا ا ف تتخبط انت ال املالية زمة ة ملواج عينات

ليب وا ا الك س واسعة املواد عن الدعم رفع إ باإلضافة ، الدو النقد صندوق مع ة الكب املديونية

والسكر ت .والز

العربیة نت، مرجع سبق ذكره7
.نفس المرجع8
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إ زائري ا الدينار من م أموال ل بتحو ن املواطن من كب جزء قوم أوو الدوالر، أو باليورو الصعبة العملة

السوق  ا ي وتث م أموال قيمة ع للمحافظة ب الذ شراء خالل ًبا. من تقر سنة منذ زائري ا الدينار وعرف

ضرار، بأقل زمة من روج ا ة زائر ا سر وتحاول ي، مر بالدوالر مقارنة الدولية السوق ا ً كب ياًرا ا

العلموص مع ين، الكث واعتقال الصعبة للعملة السوداء السوق تجار لتط ة جوار أمنية حمالت يار ذا احب

يحمل من سوى زائري ا الدينار وإ من الصعبة العملة بيع أو شراء تقوم بنوك أو اتب م ع تتوفر ال زائر ا أن

مرة ل بالتحو سمح و البالد خارج إ سفر فقطتذكرة جراء. العام ذا حول ساؤل من أك يطرح ما ذا !و

للمواطن، املالية زمة شرح سالل ومة ح بوتفليقة ز العز عبد البالد س رئ طالب ح، صر اف اع و

سياسة زام”وإشراكھ ا سابًقا“ شد ول ر الوز ا أطلق ال طمئنان نداءات رغم ومة، ا ا ت ست ال

ومة ا وتدرك عالمية، املنابر ع وزرائھ من كب ولذلكوعدد جتماعية، الطبقة ع التقشف اسات ع ا جيًدا

ع والتعليم بية ال لقطاع املستقلة النقابات مطالبات ل قبول إ يط غ بن بية ال رة وز ع ومة ا سارعت

ة بو ال املؤسسات وعمال ساتذة و املعلمون م و ن زائر ا العمال من واسعة ة ج دئة .أمل

عمل دراسةكما املختصة املصا وشرعت ن، الص من ستدانة احتمال دراسة ع حالًيا ومة ا

عام ن زائر ا وعد عدما صعب ان ر أمام بوتفليقة ز العز عبد يجعل ما و و الية ا زمة لتجاوز امللف، ذا

ا1999 باملؤسسات زائر ل املديونية اء إ و أساسية مطالب ثالث كرامةبتحقيق واستعادة الدولية، ملالية

ا ش ع ال املالية زمة و ن، الص مع ستدانة مع ن بخر ي ما و و زائري ا قتصاد عاش وإ ارج با زائري ا

التوا ع زائري ا .قتصاد

اءحذر و  لا مش سنوات منذ طرحت عدما ومة، ا إليھ تطمح الذي ستدانة احتمال عمن الر

لسنة التكميلية قانون زائري ا ملان بال املعارضة كتل ورفضت سياسية، أطماًعا للسلطة يحقق كما2016الذي ،

للتنازل السلطة ودفع ا تموقع دمة سيا عاطف لكسب البالد ا ش ع ال املالية ة الصعو ثمار س تحاول

الديمقراطي نتقال مطالب .وتحقيق

ا ياملبحث العام:لثا نفاق ترشيد

مقدمة

ا، داف أ لبلوغ ا ع املتفرعة يئات وال الدولة ا ستخدم ال املالية السياسة أدوات من أداة العام نفاق عد

مجاالت مختلف التدخ ا دور وممارسة جتماعية، و قتصادية ا برامج تنفيذ ومة ل يح ت ال والوسيلة

ياة .ا

ةولقد وا آثار ا ل أصبحت بحيث ا، تلب ال املجتمعية اجات ا بازدياد العامة النفقة مية أ ازدادت

الدخلع ع توز وإعادة شغيل، ال الك، س نتاج، سعار، ع اسات ع وا الدولة داخل ياة ا ات مجر

...القومي

سيادة من ا ل ملا ونظرا فراد، عكس الدولة انت منوإذا يلزم ما بتحصيل تقوم والعباد، البالد ع وسلطان

قاعدة ع بناء ا؛ نفقا لتغطية العامة يرادات"يرادات ع النفقات ة وتزايد" أولو الدولة، وظائف عدد فإن

سرا و التبذير من العامة املوارد ع فاظ ا الضروري من جعل املوارد، ومحدودية العام، نفاق وسوءم ف،

معھ أض الذي مر عموما، العمومي"التدب نفاق الدول" ترشيد أو املتقدمة الدول سواء أساسيا مطلبا

الشاملة والتنمية شود امل قالع لتحقيق إليھ ون ت ما أحوج ال .النامية
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زائرففي شعاراتا ا"أصبحت موال تدب مجال شيد، وال لسن" لعموميةالعقلنة ع دد ي

العاملية زمة مع السيما السياسية، حزاب طرف من أو ملان، ال قبة أو املتعاقبة، ومات ا طرف من سواء

الدو املجتمع ا ش ع ات.ال املصط بداية نحدد أن العامة النفقات ترشيد عن ديث ا بصدد ونحن والبد

فات لبوالتعر مية املبحثذات ذا من املراد .لوغ

ول  نفاق: املطلب ترشيد وم تطورهمف ومراحل

ول نفاق:الفرع ترشيد وم مف

س" يو ميالد الدكتور املحددة: "يقول داف العامة النفقات تحقق أن و العام نفاق شيد ب املقصود

دون يلولة وا ممكن وجھ أحسن ع ا باستخدام وذلك املنفعةءساإللدولة، أغراض غ ا تبذير أو ا استعمال ة

العامة

محمد ن حن الدكتور قول ع: و العامة النفقة منترشيد مجموعة باتخاذ باإلنفاق لفة امل دارات قيام

والسلع دمات ا جودة مراعاة مع املمكنة، اليف الت بأقل املنفعة لتحقيق العامة النفقة يل تأ أجل من التداب

العامة النفقة مردودية رفع إ تؤدي 9"بكيفية

نفا شيد لل وم مف أقرب فإن سالمية املالية القوامةأما وم مف و العام أو اص ا سواء ق

.نفاق

عا قواما: "قال ذلك ن ب ان و وا يق ولم سرفوا لم أنفقوا إذا آية"والذين .67الفرقان

عا تبذيرا: "وقال تبذير وال يل الس وابن ن واملسك حقھ ى القر ذا "وآت

أيضا عا وال :"وقال عنقك إ مغلولة يدك تجعل محسوراوال ملوما فتقعد سط ال ل ا سط "ت

عناية غازي الدكتور قول ع: و السابقة يات تكرسھ كما القوامة وم مف مر"إن ن مذموم ن أمر ن ب عتدال

والتقت،ول  ال ي الثا مر و والتبذير، "سراف

العامة،" للنفقة أمثل اختيار و نفاق ترشيد وم مف بيانإن إ دف و موضو من وفق بدقة يحدد

القطاعات، عض ع و ك ال ع و و العامة، املجاالت العائد قيمة تحديد ع الفنية الوسائل قدرة

املشكال  عض وإعدادو ة، ولو ذات ة الكب الرشيدةإت النفقة الختيار املتوسط املدى ع اتيجية 10".س

الذي د ا ووسائلإن منا وفق قيقية ا املشكالت ة ومواج ر والتطو التالؤم إ دف دارة تبذلھ

وتحقيق العامة، النفقات من القصوى املنفعة عن والبحث باملوازنة، املتعلقة ختيارات عقلنة إ س و مالئمة،

املجتمع ا داف .أ

لة املش مية أ ك النفقة اختيار أصبح سةلقد العامةالرئ ا مالي تخطيط الدول ا م ي عا ال

الضروري من أصبح لذلك ، جما القومي الناتج تتخطى ة كب سبة ب تزداد العامة فالنفقات ا، نفقا واختيار

إيجابياً يؤثر الذي قتصادي و جتما املردود ذات ة الضرور النفقة الختيار مج امل لالعمل و املجتمع،

قتصادية ياة ا ار وازد ن املواطن .حاجات

الرشيدة النفقة الختيار املنطقية العلمية باألساليب شاد س و يارات، ا ذه عقلنة ضرورة يؤكد ما ذا و

نفعاً  ك تنفق. و أن م امل س قتصاديةالدولةفل ياة ا ر تزد ح ة كب عقالنيةمبالغ أك بصورة تنفق وإنما ،.

126، ص 2008عادل فلیح، مالیة الدولة، دار زھران، األردن، 9
215غادة صالح مبادئ االقتصاد، مرجع سبق ذكره، ص 10
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، سيا منھ أك واقتصادي ، قيا منھ أك ي واستقرا تقليدي، منھ أك ي عقال بأسلوب شد س أن يجب لذلك

عتمادات تخصيص دراسة سلوب ذا تطلب سةو رئ مراحل ثالث :11وفق

داف،تحـ1 ذه لبلوغ املستخدمة الوسائل وتحقيق أفضليات، جدول وفق عامة يئة أو إدارة ل داف أ ديد

ي عقال ل ش فضل الوسيلة واختيار معينة، زمنية ة ف خالل ة املطلو غراض لتحقيق وسيلة ل لفة .وتحديد

خاللـ2 تحقيقھ الدولة تنوي دف ل ل مشروع أو برنامج محددةوضع زمنية ة .ف

أيـ3 ذلك، اجة ا اقتضت إذا املختلفة السنوات موازنة ع املشروع أو نامج ال ذا ع ترصد: توز أرقام إ ترجمتھ

العامة املوازنة إعداد أساليب ًا غي ستد ذا و املقبلة، السنوات مدى ع العامة .املوازنة

ا ترشيد أسلوب سا فر اعتمدت استخداملقد نظام من أساسًا مستمد أسلوب و و املوازنة، ختيارات

سا فر نفاق شيد ل سلوب ذا فكرة برزت وقد التحليل، ونظم امج وال التاليةالتخطيط لالعتبارات يجة :ن

املـ1 البدائل اختيار ع ساعد تكن لم املوازنة إلعداد التقليدية لألساليب العامة صائص ا انتإن حيث ختلفة،

بوساطة يتم الذي قتصادي التحليل إ وء ال دون من ية، املحاس القواعد ع التقليدية ساليب تركز

سفر ال النتائج تقييم مع دف، املس العمل دمة انات م تحديد ع ساعد ال ديثة ا الفنية ساليب

.عنھ

املو ـ2 إلعداد القديم سلوب منإن سيطًا جزءًا إال تحقق ال ا ف العامة املوازنة انت ظروف وضعھ تم ازنة

ودفع يرادات لتحصيل ملان ال من إذن ع صول ا ع يحرصون املوازنة واضعو ان وقد القومي، الدخل

نفا فاعلية مناقشة الدخول دون من والنفقات يرادات ن ب التوازن وإجراء عدالنفقات، لم سلوب ذا و ق،

املتنامية جتماعية اجات وا ديدة ا قتصادية ات واملتغ ديد ا الدولة دور .مالئمًا

يتطلبـ3 مما السائدة، الضرائب معدل رفع ع قادرة غ واجتماعية سياسية ألسباب ومة ا أصبحت لقد

ا وترشيد القومي الدخل ع لتوز أفضل وسائل إيجاد فاعليةضرورة ك املشروعات ع ك وال .لنفقات،

كفاءةـ4 ادة وز القرار التخاذ العلمية الوسائل إ وء وال دارة ر لتطو حديثة وسائل عن البحث إ اجة ا ور ظ

قتصادي النمو ادة وز املوازنة ر تطو إ يؤدي مما ن، .العامل

إدخال تم السابقة عتبارات ل أجل عامومن خالل شامًال ره وتطو القديم، الفر النظام ع ،1975عديالت

ديثة ا الدولة وظائف ع طرأ الذي الكب التطور ملسايرة املوازنة اختيارات ترشيد أسلوب و جديد .أسلوب

دارة لرغبة يجة ن املوازنة اختيارات ترشيد أسلوب الستخدام الرئ الباعث ان استجابةولقد س ول ومية ا

سياسية .لضغوط

يالفرع نفاق: الثا ترشيد وم مف تطور مراحل

للدولة العامة املوازنة باستخدام العامة النفقات ترشيد مبدأ تطورمر ملراحل تبعًا سة رئ مراحل بثالث

البحث مكن و مجة، وال التخطيط ق طر عن شيد ف أداء ترشيد إ ما ترشيد من شيد ال تطور حيث املوازنة،

بإيجاز املراحل يذه ملا :12وفقًا

135نفس المرجع السابق، ص 11
بتصرف الطالب103-75،ص 1999طارق الحاج، المالیة العامة، دار الصفاء، األردن، الطبعة األولى، 12
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موازنة1 ق طر عن العامة النفقات ترشيد املا(الرقابةـ شيد ):ال

نظمة سادت أن عد إال الواجبة العناية تنل لم ا أ غ متعددة، بأطوار العامة موال ع الرقابة جرت

بتخو نظمة ذه قضت حيث ديثة، ا الدول من كث ة الرقابةالدستور حق الدول تلك النيابية يئات ال ل

ذا السباقة طانيا بر انت وقد ا، وإقرار العامة املوازنة مناقشة حق يئات ال ذه ل وجعلت العامة، موال ع

عام ي يطا ال العموم مجلس استطاع فقد ل1628املجال، ع الشعب ممث موافقة ضرورة ع يحصل أن

قب بة عامضر املتحدة الواليات ا تبع ثم قوق ا إعالن وثيقة باسم وثيقة وأصدرت ا، فرض عام1782ل سا وفر

عد،1789 فيما النفقات ع ثم أوًال، يرادات ع العالم ملانية ال الرقابة رت ظ ذا و الدول، بقية ا تبع ثم ،

نفقة أي صرف أو بة ضر أي فرض من آنذاك ام ا ملانومنعت ال موافقة دون .من

نظام إقامة إ دف العامة النفقات ع للرقابة مناسب نظام بوضع العامة النفقات ترشيد تمثل وقد

العامة املوازنة ا ل املخصصة وجھ صرفت قد النفقات ذه أن من والتأكد نفاق، ع للرقابة ابط م

إسراف أو تالعب أي دون من املصروفات،للدولة ع ة مركز رقابة فرض ق طر عن العامة موال استخدام

العامة واملؤسسات دارات و الوزارات ع الرقابة ام إح خالل من والتبذير نحراف ر مظا ل ع ذا. والقضاء و

املحاسبة مبدأ تطبيق ع ساعد كما موال، وتبديد ختالس من يحد .سلوب

ا يمكن ع: لقول لذلك ك ال ق طر عن يتم ان املرحلة ذه شيد ال منإن فحسب، املالية عتبارات

أوجھلخال تجاوز مراقبة عدم من والتأكد العامةالصرف، املوازنة املحددة فحص. عتمادات و ا م دف وال

نا العام نفاق شيد ف والتحصيل، الصرف ندات ومس ومة، ا احسابات تقوم ال باألعمال تم ال

قد النفقات أن من التأكد إ دف وإنما النفقة، من قتصادية دوى ا دراسة أو دمات، ا اليف ت وال ومة، ا

املا شيد بال املرحلة ذه وصفت لذا املوازنة، املقررة عتمادات حدود .تمت

موا2 ق طر عن العامة النفقات ترشيد داءـ و امج ال :زنة

عام املتحدة الواليات مرة أول داء و امج ال موازنة فكرة رت عام1913ظ و ورك، نيو مدينة

الت1934 وادي يئة ا تل ثم شطة، و املشروعات أساس ع ا موازن كية مر الزراعة وزارة الأعدت

الدفاع وزارة امج ال أساس ع املوازنات إعداد نظام شر ان ثم نجازات، و امج ال أساس ع ا اني م أعدت

كية .مر

عام الصادر ا ر تقر ا أمر ومي ا از ا بإصالح اصة ا وفر نة أوصت بتعديل1949وقد

أ ع لتقوم ا ل تحادية املوازنة كيةفكرة مر الدفاع وزارة امج ال .ساس

عام ام1950و امل أساس ع املوازنة ب تبو ع فيھ نص الذي انية وامل املحاسبة قانون نظام صدر

شطة .و

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=165233
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عام ا1955و ر تقر استخدمت ا أ غ ، و نة ال بھ أوصت بما الثانية وفر نة أوصت

امج ال موازنة موازنةاصطالح عن بًا كت املتحدة مم فأصدرت داء، و امج ال موازنة ع الضوء ذلك ألقى وقد ،

سنة داء و امج .1965ال

يتم داء و امج ال موازنة ق طر عن العام نفاق ترشيد إن القول يمكن خالللذا :من

ـ للسنةأ العائدة واملشروعات امج ال من إنجازه تم ما املشروعتوضيح لفة بيان مع السابقة .املالية

ـ داءب ن تحس ع ساعد مما امج؛ ال تنفيذ متھ مسا ومدى العمل، أداء عن املسؤول .تحديد

ـ العملج لفة ت قياس معدالت من العديد شاف .اك

والنفقا يرادات عن ة وا مالية صورة داء و امج ال موازنة عطي أدىلذلك مما مبدأت، اعتماد إ

للمواردو التب مثل ستخدام وتحقيق نجازات و شطة لفة ت قياس ولة وس العامة للنفقات الوظيفي ب

نفاق من بدًال نفاق من عود الذي املقابل ع ك ال خالل من للتنمية الطموحة طط ا وتحقيق املالية،

الر  ق طر عن يتم شيد ال فأصبح جانبنفسھ، من اليف الت ذه وعائد جانب من العمل أو دمة ا اليف ت ن ب ط

أي داء و امج ال ع عتمد ال العامة النفقات ترشيد مبدأ لتطور الثانية املرحلة إ نتقال تم ذلك و آخر،

العامة النفقات ا تحقق ال .النتائج

التخطيط3 موازنة ق طر عن العامة النفقات ترشيد مجةـ :وال

كية مر الدفاع وزارة دارة أنظمة من نظام ا أ ع شأت ما أول مجة وال التخطيط موازنة شأت

عام سابات ل عامًا مراقبًا عد فيما ن ع الذي فالنمار؛ رت رو آنذاك ا يتوال ان .1961ال

ن ب واملقارنة الك التحليل ع ديد ا النظام قوم كفاو حيث من العامةاملشروعات ا وآثار ا وفعالي ا ي

الواحدة، السنة موازنة ونظام متعددة سنوات غطي الذي العسكري التخطيط ن ب ط الر ع يقوم كما املجتمع،

ن سن خمس مدة واملالية ة شر ال املوارد من الالزمة حتياجات يحدد لفة الت م معرفة أن منطلق من ذلك تم و

.قادمة

جتماعية و قتصادية ا وآثار ا، فعالي ومدى املختلفة، سليح ال أنظمة لتحليل محاوالت عدة جرت وقد

ثالثة، عناصر ع قة الطر ذه وتقوم ية، واملوازنة: والبي مجة، وال .التخطيط،

تل تحقيق وسائل أما ا، تحقيق املراد داف باأل مجة وال التخطيط موازنة تم او تم فال داف ك

أما ا، تحقيق إ ومة ا دف ال داف أساس ع ا تبو يتم العامة فالنفقات مجة، وال التخطيط موازنة

داف تلك لتحقيق وسائل ف شطة و امج .ال

امل داف ضوء ا م م تحدد مجة وال التخطيط موازنة أن نا منيالحظ ا تحقيق رتباطراد دون

اعبقا م تنطلق للبدء كنقطة محددة مدة .دة

املوازنة بيانات ل تحو يمكن ا بوساط ال داة مجة وال التخطيط موازنة إن القول يمكن تقدم مما

م عن النظر َغّضِ داف ا ف تتحقق ال ة الف إ وتمتد العكس، و ة إدار بيانات إ تخطيطية بيانات بدأمن

املوازنة ة .سنو
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الفنية ساليب و الوسائل جميع ستخدم النظام ذا بؤ،(و والت التحليل ونظم امل، والت التفاضل حساب

العمل وطرق املختلفة)إ…والتنظيم، ومية ا ات املستو بكفاءة العامة السياسات إنجاز إ دف و ،.

امل ل ا و التخطيطي شيد ال إن القول مكن الكفاءةو أسباب وتوف العام، نفاق ترشيد لة ملش ناسب

ومية، ا واملشروعات امج ال مختلف النفقات ط ر من النظام يتضمنھ ما بفضل وذلك ومي، ا از ا

إعداد أساليب مماثًال تطورًا يتطلب ذا و اجتماعية، نتائج من تحققھ ما و املجتمع، ع ا م عود بما وذلك

لذلك تبعًا .املوازنة

ي الثا الرشيدةأسس:املطلب النفقة اختيار اعملية م وتقو

ول الرشيدة:الفرع النفقة اختيار :أسس

ن ت أساس ن فئت سس ذه ة: تتحدد وإدار اجتماعية طبيعة ذات وفئة تقنية، طبيعة ذات .فئة

التقنية- أ الطبيعة ذات :الفئة

إ دف الفئة ذه أكو ا وجعل النفقة، اختيار ع للمساعدة التقليدية التقنيات تطبيق مجال توسيع

مكن و العام، للقطاع ا ومالءم النظم ملعرفة واملؤسسات؛ املشروعات ديثة ا الوسائل الستخدام تطورًا

تصاعدية ات مستو ثالثة الفئة ذه يف :13تص

ول  مجموع :املستوى ع يحتوي ي دارةبدا أو ساس، برامج أو املشروعات، اري ا العمل تتمم ال عمال

ة ار .ا

ي الثا القطاع:املستوى مستوى ع ومية ا السلطات قبل من املتوسط املدى ع املطبقة بالسياسات يتعلق

جتماعي و قتصادية السياسات التنفيذ، موضع ا لوضع املعتمدة امج وال املختلفةالعام القطاعات رامج و .ة،

الثالث قتصادية:املستوى يارات ا الوطنية ماعة ا ة مص مباشرة م ال جمالية باالختيارات يتعلق

ة .الكب

ولكن ول، املستوى أسا نحو ع تتمثل ماليًا ختيار عملية ع للمساعدة يأة امل التقنيات إن

مة م تطورات والتميبرزت ، املعاي املتعدد التحليل مثل ديثة، ا والوسائل دوات بفضل ا دور تأخذ بدأت

املتالحقة للنماذج أنظمة شاء وإ العوائد، ع ور .الدقيق،

145نفس المرجع السابق، ص 13
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ة- ب دار و جتماعية الطبيعة ذات :الفئة

السابقة التطورات أدت تنلقد إ ـ التقليدية التقنيات إ العمل،إضافة دارةظيم منا ر منوتطو

مجة امل املعلوماتية وسائل إ ندة مس ة، التجار الشركة مستوى ع جمالية والتحليالت داف وقد.خالل

العمل فعالية وتحقيق العام، شاط ال توجيھ نظام ر تطو املتقدمة الدول ـ مباشرة ـ الوسائل ذه مت .سا

حدثت ال التطورات مختلف إإن إ أدت قد الذكر نفة وانب املرافقا تطور تحوالت حداث

دارةعالف ة مواج :لية

التخطيط مستوى املرونة: ع إ يفتقد ًا، مركز التخطيط ذا عد ان .حيث

املحددة ات تجا اٍف نحو وع بوضوح جم ت تكن لم ال للدولة العامة املوازنة مستوى املاليةع .لإلدارة

واملألوف عتيادي املستوى و: ع العام، القطاع أزمات ة مواج ومستقلة يحة مس دائمًا تكن لم دارة إن إذ

النفقة اختيار ت تب حديثة طرق إيجاد تمثل و ، سيا شأ م ذو و و نفسھ فرض إصالح ر ظ املجال ذا

العا القطاع إلصالح يعًا الديمقراطيةالرشيدة، ات تجا طابق و عامة خدمة أفضل عد الذي .م

العمل قواعد وال ، املا عن املوروث داري التنظيم يكفي ال ارج ا ع واملنفتحة املتطورة البالد و

وفعالة مالئمة دارة عل بالقانون ال. املحددة فعًال اصلة ا النتائج ذهوإنما ع كم با سمح

العمالدارة ومسؤولية ن املسؤول إلرادة الفعل مطابقة ومدى باملرونة، ا اتصاف .ومدى

يذكر أن مكن و جديدة، وطرقًا منا بنجاح العامة املرافق عض ت تب مثًال سا فر ماففي املرافق ذه من

:ي

اءـ ر الك والتنمية: مرفق بالتطور اء ر الك مرفق سياسة بمجمل يتعلق .فيما

الوطـ الدفاع العسكري : مرفق البحث شاط بتوجيھ يتعلق .فيما

اتـ التج ا: مرفق رمج و التحتية ية الب أعمال باختيار يتعلق .فيما

عام" بداية سية الفر ومة ا اعتمدت يارات1968لقد ا عقلنة شعار أطلقت عندما باملوازنةـ املتعلقة

التص من بحسبيـ ا تقدير جرى ال املوضوعات ب ترت إ دف من و و متعددة، معاي وجود حيث من ف

كة مش وحدة إ النظر ات وج من واحدة ل إرجاع دون من مختلفة، نظر ات .14"وج

ا مستو من مستوى ل لقرارات وتدر إرادي نحو ع دارة ن ي ت املع ذا ع يارات ا عقلنة تإن

بحيث املراحل، مجموع لتماسك أساسية عد عة املتتا جراءات من مرحلة ل فإن الة ا ذه و املسؤولية،
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التنفيذ موضع محددة وإجراءات تقنيات تضع سيطة، تصورات لعدة ستجيب متصلة، حلقات ل ش ر و. تظ

الرشيدة النفقة اختيار فإن طار التاليةذا للمراحل :15يخضع

وا وصف:ملرحلة من تنطلق أن يجب التحليل و طوة ا إن حيث الدراسة، مرحلة أو الوضع جرد مرحلة

املوجود للوضع سة الرئ ات .املم

الثانية داف:املرحلة وتحديد التحليل، مرحلة املرحلة ذه و ا، وتوضيح العمل ووسائل داف بحث

ختيارات و امجاملتبعة وال داف باأل متعلقة يم مفا املرحلة ذه املرتبطة ساسية يم املفا إن إذ املمكنة،

.والنتائج

الثالثة ن:املرحلة املسؤول ق وفر التحليل ق فر ن ب املوازنة خالل من التنفيذ، موضع واملوازنات امج ال .وضع

عة الرا إجراءات:املرحلة واتخاذ القرار، وضع لعدةو رامج و اتيجية اس خطة ل ش يأخذ نا فالقرار التنفيذ،

داري  العم املجال التطبيق مشكالت تطرح املرحلة ذه و .سنوات،

امسة ا امج:املرحلة ال يح وت التقييم، وإعادة ا، وضبط النتائج، إدارة .و

ي الثا الرشيدة:الفرع النفقة اختيار عملية م تقو مدى :ـ

القرارات، لتحض ديثة ا املنا ملجموعة املنظم ستعمال إدارة ص النفقة اختيار عملية إن

ن السياسي ن املسؤول إ للنقاش قابلة وغ أفضل حلوًال فجأة تقدم ة ر وصفة ست ل الرشيدة النفقة فاختيار

واستقبا املن تحديد إ يؤدي أن يجب وإنما ن، دار جمةو ال ًا وأخ ا، م دوى ا دراسة ثم ومن املعلومات، ل

مستوى ع وخاصة ملموسة، ات غي فيھ أدخلت قد الرشيدة النفقة اختيار فإن ذلك ومع للقرارات، الفعلية

املعلومات واستقبال .دارة

ال خالل من املعلومات أنظمة وتنظيم دارة مات مسا نقل نا ع شيد ال إإن التدر وء

ختصاصات، متعددة مجموعات ا تنجز ال النتائج مؤشرات وإعداد لوحات، بوضع دارة وقيام املعلوماتية،

م أنفس ن املسؤول قبل من بحاث ومراقبة والتقييم، والنماذج، سقاط، و الوصف تقنيات مجموع مستعملة

القرار بإجراءات مرتبط زم م تقو .بحسب

عإن ساعد وال ا إنجاز تم ال طط ا تطور خالل من رت ظ قد الرشيدة النفقة اختيار إدخال نتائج

ا تطبيق ن للمسؤول واملستمر الوا ام ل ا ة.إنجاح كث ات صعو الرشيدة النفقة اختيار عملية ت واج وقد

ا الكفاءة تملك ال وادر بال يًا س ة فق دارة ون ا م مركزأ د ج خالل من إال يحل أن يمكن ال ذا و لعلمية،

السواء ع دارة و امعة ا ضا ب التدر خالل ومن .ومنظم
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مع والتالؤم دارة ود ج ر تطو ع تنصب أخذت املتقدمة الدول معظم ة العصر دارة ود ج إن

القطا املتفاقمة املشكالت ة ومعا املحيطة، قتصاديةالظروف و ة دار ذلك.عات وراء من دف ود ا ذه و

السياسات ا وتطبيق الرشيدة، النفقة الختيار واملتوقعة نة الرا املشكالت ة ملعا حقيقة اتيجية اس إعداد إ

للدولة ة دار و اتي. املالية س ذه دمة ا تجنيد يتم دارة ات مستو جميع فإن ذلك يل س الو جية

سبان ا تؤخذ أن يجب داف ذه تحقيق أجل ومن لإلنفاق، مستقبلية التاليةخطة حات :املق

وض-1 ال مستلزمات ن وتأم الشاملة، التنمية داف أ تحقيق أجل من قتصادية التعددية بن ستمرار

قتصادي و .جتما

النفقات-2 ن ب الوظيفي القومي: املختلفةختيار الناتج نمية ب املتعلقة ات التوج م أ من عد ختيار ذا . إن

ناتجاً عطي ال نتاجية املشروعات ن و ساسية دمات وا نتاج مستلزمات ن ب وثيقة صلة ناك ف

مشروعات ناك ف القرار، اتخاذ مباشرة يؤثر الزمن عنصر فإن املجال ذا و عًا، ةسر ف ا بناؤ ستلزم

ا عوائد تتأخر وأخرى عًا سر عائدًا عطي مشروعات ناك و ة، قص ات ف تتطلب ومشروعات لة طو

ة،.نتاجية ثمار س املشروعات ع ك وال املجتمع نتاجية الطاقة ادة ز ع العمل ب ي طار ذا و

اد لز طة وا املوازنة ة ولو عنوإعطاء ان م قدر بتعاد وضرورة نوعيتھ، ن وتحس ره، وتطو نتاج ة

نتاج ازداد لما ا ونوعي ا مساح سع ست دمات ا ذه أن اعتبار ع دمات، با املتمثل الك س

ن أساسي ن منحي ا ع وتوز ومية ا النفقات ضغط يتطلب مما الواردات، عاظمت نتا:و ول : املن

إلقامة الالزم املال توف ا شأ من ال قتصادية القاعدة ناء و القومي، والدخل نتاج ادة ز إ يؤدي الذي

الوط قتصاد وتدعم ديدة، ا العاملة اليد شغيل ل املجال يح ت جديدة الضروري.مشروعات دمي ا املن

ا حتل و ن، للمواطن ساسية اجات ا يل نتاجالذي قطاع عد مية حيث من الثانية .ملرتبة

ذه-3 تخفيض املجاالت من الكث يصعب إذ ا، ر وتقر العامة النفقات اعتماد يث ت أن الدولة ع

ان بوساطة ومي ا نفاق بدراسة ًا دور النظر عيد أن جدى من ون و ا، ر تقر عد النفقات

ا ف شارك نفاقمتخصصة واقع لدراسة املختلفة الرقابية ات وا نية امل والنقابات الشعبية املنظمات

العام، نفاق ترشيد سياسة ز عز و سراف، و التبذير افحة مل قتصادية و جتماعية نتائجھ م وتقو العام،

شودة امل داف إ .والوصول

بإص-4 القيام ع وأخرى ة ف ن ب العمل عضرورة ومية ا دارة تنظيم النظر وإعادة شامل دوري الح

قة طر ر وتطو ة، دار و املالية ن القوان وتحديث ديثة، ا التقنيات واعتماد املعلومات، وتنظيم علمية أسس

ومنطقي ي عقال عل أساس ع ون ي أن يجب الذي النفقة اختيار أسلوب ر تطو ق طر عن القرارات اتخاذ

تقليديأك .منھ

الثالث العامة:املطلب للمشروعات جتماعية دوى ا

ول العامة: الفرع للمشروعات جتماعية دوى ا وم مف

ات والنظر املبادئ م أ املنفعةإن مبدأ تتحدد للمجتمع نفع أق لتحقيق ق الطر بيان إ ترمي ال

لإلنفاق مثل د ا ا خالل من يتحقق ال للمجتمع .القصوى
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م" بتحديد ًا نظر املبدأ ذا سمح و الفردية، ات املستو مجموع من للمجتمع مثل املستوى تحقق و

باإل  بالتوسع وذلك العام، املنافعنفاق الضرائب ع تبة امل دية ا ضرار فيھ تتجاوز ال الذي د ا إ نفاق

ع أع سبة ب الضرائب فرض ر ي املبدأ ذا فإن وكذلك الضرائب، ذه املمولة دمة ا تقديم ع تبة امل

ن مع مشروع من أك نفع م عل عود الذين ع16"فراد تكتنفھ املبدأ ذا أن إال العملية، ات الصعو :ض

عھـ1 توز وكيفية نفاق، م يان و العامة، للمنافع فراد تقديرات استكشاف القرار متخذي ع .يتعذر

يتطلبـ2 مما فراد؛ ا عل يحصل ال دمات ا مقابل بة الضر عد و ف ة، النظر الناحية من معيب املبدأ ذا إن

ن ب الفرد مستوى ع اتوازنًا يتحمل ال والضرائب العامة النفقات يجة ن ا عل يحصل ال .املنافع

فرادـ3 ال الدولة و املا شاط ال مركز أن باعتبار املالية؛ رة الظا طبيعة ل يتجا املبدأ ذا .إن

للماليـ4 أن ن ح فقط، العامة دمات ا تقديم و العامة املالية دف أن عّد املبدأ ذا دافاًإن أ العامة ة

مة مسا فراد أقل م جتماعية النفقات من املستفيدين ألن املبدأ، ذا بتطبيق ا تحقيق يصطدم قد متعددة

العامة اليف .الت

من" وجھ ل دية ا املنفعة ساوي ب يتحقق مثل نفاق أن و آخر بمبدأ القول إ آخرون ب وذ

لف الت مع نفاق عأوجھ عود الذي الكسب مقدار جتماعية دية ا باملنافع قصد و جتماعية، دية ا ة

قيام يجة ن اص ا القطاع إنتاج بھ ض ما مقدار ن تب ا فإ دية ا لفة الت أما ومي، ا شاط ال يجة ن املجتمع

د ا املنافع ساوي ضرورة إ ديد ا املبدأ تطبيق ؤدي و ا، شاط ب وميةالدولة ا شطة جتماعية ية

من اص ا القطاع بھ ض ما ملقدار قل ع ة مساو ملنفعة إنفاق ل تحقيق ضرورة وإ ناحية، من املختلفة

شاط بال الدولة قيام يجة ن 17".إنتاج

حسابياً  تطبيقًا ديد ا املبدأ تطبيق العس من ون ي قد املجاالت من كب عدد أنھ ةإال لصعو دقيقًا

ذا سليم املبدأ ذا فإن ذلك ل من الرغم وع دقيقة، بصورة جتماعية دية ا املنافع لألسباباقياس

:التالية

نفقاتـ1 نطاق و والسدود، زانات ا شاء كإ اليف والت املنافع لتقدير شطة من عدد البيانات توافر ان إم

ا وغ .الدفاع

خرى وضوحـ2 اجات ا لبعض سبة بال للمجتمع العامة اجات ا إشباع النفقات عض مية .أ
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املنفعةـ3 تناقص لقانون العامة النفقات تتعرض إذ نفاق، التوسع ادة ز مع جتماعية دية ا املنفعة تناقص

التوسع تزايد عن الناجمة املنافع تصبح أن إ تؤدي قة بطر ن مع حّد املنافععد من ا درج أقل م م إنفاق

مية أ أقل شاط محدود إنفاق عن .الناجمة

ي الثا العامة:الفرع للمشروعات جتماعية دوى ا لتحقيق ا شد س أن يمكن ال ساسية 18القواعد

و رشيداً:القاعدة نفاق ون ي من(أن ممكن قدر أك تحقيق ):املنافعقاعدة

النفقة ذه ضوابط أحد فإن ثم ومن عام، نفع تحقيق ا يقصد أن و العامة النفقة عناصر أحد إن

املنافع من ممكن قدر أك فراد،. تحقيق عند للمنفعة الضيق وم املف عن ا وم مف يختلف أن يجب املنفعة ذه و

اجتماعي إعانات ل ش ا أموال توجھ أن ا يمك الدخولفالدولة ع توز إعادة بقصد أو العمل، عن ن للعاطل ة

إ العام نفاق توجھ إذا يتحقق املنفعة مبدأ فإن ذا وع جودتھ، ن وتحس نتاج ادة ز بقصد أو وات، وال

العامة اجات ا ع. إشباع يوجب ذا فإن املنافع، من ممكن قدر أك العام ا بإنفاق الدولة تحقق أن أجل ومن

ا م ل يحققھ ما أساس ع مفاضلة ا بي تجري وأن ع، املشار مختلف إ املجتمع حاجة مقدار تنظر أن الدولة

وتوقيتھ ع املشار ذه من ل ع نفاق كمية تقرر ثم ومن جماعية، منفعة .من

ا فإن ثم ومن للبالد، غرا ا الوضع ا إنفاق ترا أن الدولة ع ن يتع تحقيقكما بصدد و لدولة

ماكن و املحافظات، حاجات يرا نحو ع النفقات ذه تقسم العامة ا نفقا من املنافع من ممكن قدر أك

.املختلفة

الطبقات ملختلف سبة بال العامة النفقات موازنة املنافع من ممكن قدر أك تحقيق بموضوع تصل و

نفقا توجھ أن يجب ا فإ الطبقاتجتماعية؛ من ا غ حساب ع الطبقة تلك ا م ستفيد نحو ع العامة ا

خرى  .جتماعية

داف ضوء ع العامة للنفقات املختلفة وجھ ن ب املوازنة ذه يقوم الذي و املخطط أن شك وال

امل تنفيذ ب ترت يقرر ـ املوازنة ذه يقوم و و ـ واملخطط طة، ا طة،املوضوعة ا داف أ لھ تحقق ال ع شار

للدولة قتصادية و السياسية يديولوجية و املجتمع ألفراد الطبقية كيبة ال تحدده ب ت ال ذا قاعدة. و أن إال

الدقيقة، حصائيات توافر مدى املتمثلة ات الصعو عض ا تكتنف قاعدة املنافع من ممكن قدر أك تحقيق

بؤا الت تحقق املشروع،ومدى إقامة عن الناجمة املباشرة غ ثار تقدير وكيفية واملنافع، لفة بالت املتعلقة ت

اضرة ا بالقيمة املستقبلية اليف والت املنافع ساب صم ا سعر اختيار دقة .وكذلك

دمات ا عض ر تقر ا شاد س و القاعدة ذه اعتماد يمكن ات الصعو ذه من الرغم وع

خدمة ل ة معا خالل من يتم القاعدة ذه تطبيق ض ع ال ات الصعو ذه ع التغلب وإن ا، ف والتوسع

يع وضرورة ا، دف و دمة ا طبيعة سبان ا خذ مع ية تقر بصورة واملنافع اجات ا وتقدير حدة، ع

النفق اختيار شيد ال سياسة لتحقيق املجال ذا ود .اتا
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دفاً ست ل ثمارات س فإن ذلك مماوع الدخل؛ ادة وز شة املع مستوى لرفع أداة ا ولك ا، ذا

قيمة من تمثلھ وما املشروعات، تفضيل معاي يان و للمجتمع، نفعًا ا أك الختيار ا بي واملقارنة ا دراس يتطلب

الوط ملعرف. لالقتصاد خاصة معاي وفق ذلك تم ا،و وتحديد املشروع فوائد املعاية ذه :ومن

ـ نتاجأ عناصر من عنصر استخدام كثافة .معيار

ـ ومساوئ ب مزايا ة والصغ ة الكب املشروعات من ل فل املشروع، م .معيار

ـ يةج جن العمالت توف .معيار

ـ التجاري د ح الر .معيار

ـ جتماـ العائد .للمشروعمعيار

نا طرحھ يمكن الذي ؟: والسؤال املعاي ذه باعتماد ملزمة الدولة ل

املختلفة قتصادية داف ن ب عارض يوجد فقد للدولة، ملزمة ست ل املعاي ذه أن الواقع

جتماعي و قتصادية فالظروف ن، مع اقتصادي وضع ة ومعا نفاق قتصاد ن ب تحددالتعارض ال ة

أك ان ا ذكر السابق داف من دف من أك يحقق املشروع ان لما و ع، املشار الختيار جدوى ك املعاي

جتماعية و قتصادية ن الناحني من .جدوى

ي، التأث قليلة قتصادية للمعاي مالءمة ك النفقات ون ت الكساد ة ف ونفمثًال ت ن ح

ا تفضيل إ يدفع مما املفعول، عة سر لفة ت ك قتصادي. النفقات دف ال ن ب أحيانًا عارض يوجد قد كما

ذا ل جتما دف ال إن إذ فقط؛ قتصادية اليفھ بت عليھ يحكم ال ما ان م مدرسة فبناء ، جتما دف وال

مستوى رفع ى ك مية أ لھ واملنحاملشروع عانات إ سبة بال مر وكذلك املدرسة، بناء منطقة التعليم

قتصادي للمنطق ا خضوع من أك اجتماعية لفلسفة تخضع ال .قتصادية

النفقات من للكث السيا واملنطق قتصادي املنطق ن ب عارض أيضًا ناك ون ي لالختيار.وقد فمثًال

للتن ن برنامج ن سياب قرار يجة ن ما بي ختيار يتم ًا ساو م اجتماعيًا نفعًا يحققان .مية

مع املشروع، فوائد تحليل ا فائد تنحصر ولكن للدولة، ملزمة ست ل املعاي ذه أن يت لھ ذلك من

ن  ب الفصل وعدم قتصادية، و جتماعية ا وجدوا املشروعات، طبيعة سبان ا قتصاديةخذ داف

للمجتمع العامة املنافع تحقيق إ ترمي ال السياسية داف و بصورة.للدولة للقياس قابلة املعاي ذه أن كما

املختلفة ع املشار عن الالزمة والبيانات حصائيات توافرت ما إذا خاصة كمية، عوامل ا و ل ية .تقر

الثانية القاعدة إنتاجيتھقتصاد:ـ ادة ز ع والعمل :نفاق

يجب فإنھ ثم ومن فيھ، التبذير تجنب مع نفاق ذا تقوم أن العام باإلنفاق القائمة السلطات ع يجب

من تحققھ فيما رة م العامة النفقات أن ذلك اليف، الت بأقل العامة املرافق َّ س وأن ر، مل إال مبلغ أي تنفق أال

اج قتصادمنفعة بقاعدة نادى من أول ولعل ًا، تبذير العام نفاق ان إذا املنفعة ذه تحقيق يتصور وال تماعية،

و العام الوفر،" SAYساي"نفاق ملبدأ ـ اص ا الك س مثل ذلك مثلھ ـ العام الك س أخضع الذي

وأن إنفاقھ، يجب ما حدود نفاق ون ي بأن اوطالب قيم حدود شياء ثمن دارة .تدفع
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م و ـ نفاق ذا ع ن القائم أن مالحظة تمت إذا العام نفاق قتصاد قاعدة مية أ ر وتظ

عدد ادة ز التبذير ر مظا ومن والتبذير، البذخ ع غري مة مبالغ يتصرفون ـ م تخص ال أموال يتصرفون

واملستخدم ن الالزمةاملوظف املبالغ تقدير واملبالغة املناسب، انھ م غ ؤالء من ل ووضع الالزم، د ا عن ن

ومية ا الدوائر بالزخارف تمام و العامة، املشروعات عض شاء .إل

اة املحا أثر بفعل للتبذير يتجھ العام نفاق أن ن ب ي اقتصاديًا املتخلفة الدول م.و إوتبذير يؤدي العامة وال

ا م م ر فكرة ير بت الضرائب من ن ر للم سمح أنھ كما الدولة، مالية الثقة قتصاد.إضعاف قاعدة وتطبيق

املسائل ع ح نفاق ال ع ألنھ نظرًا مذموم فالتقت ـ النفقات ذه التقت ع ال العامة النفقات

ف يحقق تناسبھ،ال ة كب بكميات املوضوع ر جو ع نفاق ون ي أن ع إنما ـ ة كب اجتماعية منفعة نفاق ا

بقدر إال املوضوع وامش ع نفاق تجنب ع .كما

مختلفة، ود ج تضافر يتطلب قتصاد قاعدة ودوتطبيق ا ذه :ومن

ـ العامأ الرأي بالك: رقابة كفيلة الرقابة ذه التبذيرف مواطن عض عن .شف

ـ ملانيةب وال ة دار بھ: الرقابة قام من ومعاقبة التبذير، كشف فعال بدور تقوم الرقابة ذه .و

ـ الكفءج داري از قليل: ا ًا إدار ازًا ج تضبط أن ستطيع ال ا أل تكفي؛ ال ا وحد ة دار الرقابة أن ذلك

الدول أن شك وال الكفاءةالكفاءة، القليلة ة دار زة ج وجود ا ف سود اقتصاديًا .املتخلفة

عن بتعاد و ، التدب حسن املراعاة ذه قصد و ا، إنفاق قتصاد مراعاة ومات ا ع ن يتع إذًا

ممكنة نفقة بأقل ممكن عائد أك تحقيق إ والس .التبذير،

نفعاً  أك نواٍح ا استخدام من ضعف و ا، ل ضياع و العامة موال الوفر. فتبذير تحقيق تطلب و

لفة، الت معيار تحديد ات الصعو عض ر تظ وقد ومقداره، نتاج اليف ت بجميع معرفة إنتاجيتھ ورفع نفاق،

والتعمق، التحليل ببعض املعيار ذا إ الوصول يمكن عددولكن سبة ب مدرسة إنتاجية معرفة مثًال فيمكن

املدرسة لفة تت ما إ .التالميذ

ن النا سبة معرفة إ إضافة املدرسة، ا تقدم ال دمة ا إنتاجية بقياس سمح املعيار ذا و

التعليم شر املتمثل ا دف ل املدرسة ذه وتحقيق للطلبة، العل التحصيل ومقدار ذااملدرسة، و واملعارف،

والدقيق السليم املعيار الختيار أك عمقًا بحث.يتطلب ستلزم نفاق الوفر تحقيق إ الس فإن وكذلك

دف ال لتحقيق لفة ت ا أقل الختيار ا؛ اليف وت البديلة .الفرص

إن إذ داري، صالح عن فصلھ يتعذر العام نفاق إنتاجية ادة ز البحث منإن قليل غ جزء ضياع

دمات ا اليف ت ادة وز النفقات، سراف و داري، از ا كفاية ضعف إ يرجع من. موال د ا ستلزم و

وتحديث ية، الروتي العمليات من التقليل خالل من ومية ا دارة وتنظيم داري، باإلصالح القيام الضياع ذا
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التقسي إ إضافة ن، تطوره،القوان يان و ومي، ا شاط ال تحليل من يمكن مما العامة، للموازنة الوظيفي م

داء لتقييم محددة معاي واختيار ن، السن من عدد امج ال لفة ت إ النظر ب ي .وكذلك

الثالثة القاعدة املسبق:ـ خيص :ال

مبالغ تتضمن ا أل املختصة ة ا من سابق إلذن النفقة العامة،تخضع اجات ا إلشباع تخصص ة كب

ي الزما ا اختصاص حدود ضمن املحلية يئات ال أو املركزي، النطاق ع ملان ال ره بتقر يختص قد ذن ذا و

ي ا لم.وامل ما عام مال ينفق أن يجوز فال باإلنفاق، مسبقة إجازة ناك ون ي أن من العامة النفقة لصرف بد فال

املجلس بذلك مراقبةيأذن الشعب ق تأييدًا وذلك ة، دار الوحدات مستوى ع املح املجلس أو ، شر ال

.نفاق

النفقات أن ذلك اصة، ا والنفقات العامة النفقات ن ب ختالف ر مظا من رًا مظ خيص ال قاعدة عد و

أو ملان، ال من السابق ذن لقاعدة تخضع ال ا وحد عالعامة صول ا تم و املختصة، املحلية يئات ال من

نفاق حق يملك من قيام سوى ا صرف يتطلب فال اصة ا النفقة أما معينة، إجراءات وفق خيص ال ذا

در ال من العامة موال ع فاظ ا جدًا مة م القاعدة ذه و مسبق، إذن إ يحتاج أن دون من بالصرف،

ع سراف، و الصرفوالتبذير أوجھ ع م وإطالع مة، ممث رقابة ق طر .ن

القول  يمكن تقدم عن: مما ترشيده كب حد إ م سا العام لإلنفاق دقيقة ضوابط وضع إن

ة، ج من وحمايتھ العام، املال توف ع ساعد ومنطقي، عل بأسلوب عقالنية ك و ص النفقة اختيار ق طر

نحو  ھ النفقاتوتوج عن ستغناء و ثانية، ة ج من املنفعة من ممكن قدر أك تحقق ال ة ثمار س املشروعات

الشاملة قتصادية التنمية عملية لتحقيق أمكن؛ ما ا م د ا أو ة، الضرور .غ

الثالث شي:الفرع ل ووسيلة جتماعية، دوى ا لدراسة أداة والعائد لفة الت تحليل وتحقيقنظام نفاق، د

الشاملة :التنمية

والعائد لفة الت نظام وم مف ـ :أ

عل بأسلوب ا وترشيد النفقة عقلنة أدوات من مة وامل ساسية داة والعائد لفة الت تحليل نظام عد

والتطور  قتصادية التنمية لة دفع م سا التا و سليم، .ومنطقي

ذا فات عر نتتعدد ب فضل املشروع اختيار قة طر فكرة حول تدور فات التعر ذه ل ولكن النظام،

مدى من أك ع جتماعية و قتصادية ا وآثار املحددة داف أساس ع املشروعات من .عدد

م ستخدام تضمن ال داة أو الوسيلة و والعائد لفة الت تحليل نظام أن ن ب ي ذلك للمواردومن ثل

والتأث قتصاد، بتوجيھ الشاملة قتصادية التنمية عملية وتحقيق ة، كب إنتاجية طاقات إ ا ل وتحو املتاحة،

الطبيعية، وات ال ثمار واس والزراعية، الصناعية املشروعات وتنفيذ مسية، ا طط ا وضع ق طر عن يانھ ب

ت املتعددة ستخدامات ع ا ع والدخلوتوز نتاجية القدرة من د ز و قتصادية، املوارد ادة ز يحقق عًا وز
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املرافق وإدارة قتصادي، ستقرار وضمان التنمية، برامج ووضع ن، املواطن شة مع مستوى من د ز و القومي،

ة يو .ا

و العام، نفاق شيد ل املث داة النظام ذا عد وم املف ذا العامة،ووفق موال حماية إ دف

تحقيق ع ملموس نحو ع ساعد النظام ذا أن كما ا، إل ساءة دون حول و ا، ل مثل ستخدام ضمن و

تصاالت و والطرق املواصالت التحتية، ية الب شاطات ع ك ال ق طر عن الشاملة، قتصادية التنمية عملية

امل والتعليم يالتوالطاقة س ال ق طر عن يعھ و ، الصنا القطاع ودعم العامة، ة بال تمام و

ية الضر وافز وا عفاءات، و .ئتمانية،

التنمية عملية ا عل ترتكز ال املحاور أبرز :ولعل

مسارـ  )1( والتحكم ومي، ا العام نفاق ترشيد إ الرامية ود ا حدودمواصلة وحصره ي، نما نفاق

املحلية املالية املوارد توافر حدود قتصادي، شاط ال ع املحافظة مستلزمات .تناسب

إـ  )2( ا ل تحو أمكن لما أك داف دقة ون وت قتصادية، التنمية عملية ا إل ترمي ال داف تحديد

و ام و األرقام كمية، س .عدادمقاي

ميةـ  )3( بحسب التنفيذ ات ولو ا: تحديد ا محتو ب ترت ع ساعد التنمية طة شامل تصور وضع إن

أيضاً  ن مع ل ش وع ن، مع زم نامج ل وفقًا التنفيذ؛ ات ولو بحسب واملشروعات امج ال .من

التنميةـ  )4( عملية لتحقيق الالزمة الوسائل .قتصاديةتحديد

ـ والعائدب لفة الت تحليل نظام :خصائص

املوارد)1( ثم ومن العامة، النفقات لتخصيص قة وطر العام، نفاق شيد ل أداة و والعائد لفة الت تحليل نظام ـ

حيث معينة، صبغة ذو ولكنھ العام، نفاق لقرارات اقتصاديًا تحليًال ون ي أن يتعدى ال و و مثًالاملحدودة، تم ال

قضايا عا ولكنھ قتصادي، النمو أو املدفوعات، ان م أو م، الت أو العمالة، مستوى العام نفاق بأثر

الك س ول ي، ز ا قتصاد تحليالت نطاق يدخل إذًا و ف الفردي، نفاق قضايا .شابھ

لفةـ  )2( الت تحليل لنظام ساسية اصية ا نظرتتمثل ة وج من والعائد لفة الت س يق نظام أنھ والعائد

معينة ة ج أو فرد، نظر ة وج من س ول لھ، .املجتمع

إلقامة معينة اعتمادات تخصيص ستلزم جتماعية ة املص انت إذا بما والعائد لفة الت تحليل نظام تم لذلك

الع ة املص استلزمت وإذا ذلك، ستلزم ال أو املشروعاتمشروع، اختيار يجب فإنھ عتماد ذا مثل تخصيص امة

ممكن اجتما عائد أق تحقق .ال
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يؤديـ  )3( حيث ا، واختيار املشروعات تقييم ن و القومية داف ن ب ط للر أداة و والعائد لفة الت تحليل نظام

للمجت العامة ة املص تحقيق إ ة ج من دف و ف مزدوجًا، مندورًا ة ثمار س القرارات شيد ل أداة و و مع،

ثانية ة .ج

معـ  )4( يتفق ذا و ا، أفضل واختيار املختلفة، املشروعات ن ب املقارنة عند ستخدم والعائد لفة الت تحليل نظام إن

ف و الذي أواملشروع نامج ال أساس ع العامة املوازنة تقدير تب ال الوظيفية املوازنة وفكرة و أووظيفة، عالية

تقوم ال املشروع لفة ت أساس ع العامة دارة أو الوزارة اعتمادات وتقدر عتمادات، رصد من ساسية الغاية

جتماعية و قتصادية السياسة عكس الزمن من ة ف خالل عمل تنفيذ و املشروع أو امج، وال ا نفيذ ب

ومة ا. ل تقديرات غ سو العاموضرورة املحققة النتائـج أساس عل ية ومب ان، م قدر دقيقة بمعطيات ملوازنة

فعالً  تنفيذه تم ما لفة أساس ع عتمادات وتخصص .السابق،

لفة و عتمادات، لتحديد لفتھ يان وت وضرورتھ، املشروع أساس ع الوظيفية املوازنة إعداد تم و

بص ومعروف ف موضوع ضرورةاملشروع حيث من يناقش وإنما عتمادات، صعيد ع يناقش فال مسبقة ورة

مبدأ عقالنيـة أك العامة النفقة تصبح كذا و لھ، الالزمة عتمادات ترصد ن مع مشروع إقرار وعند املشروع،

الوظيفية .املوازنة

ترشيد بمبدأ خذ ضرورة يتطلب ايد امل نفاق أن ن ب ي تقدم ضوءمما ا وعقلن العامة النفقات

الكفاءات ذات العامة دارة وجود من ذلك يتطلبھ وما للشعب، ساسية اجات وا والقومية، الوطنية ات ولو

وسياسة دمات ا ات ولو واختيار ا، معطيا سط أ إ مور وتحليل السليم، الوا والتفك العالية، ة شر ال

و  إنفاق، ا ل وتحو مثل، الوجھ ع املتاحة الطبيعية املوارد جميع الستغالل املناسبة امج وال السياسات وضع

ووضع قتصادية، التنمية ق طر ع س ال النامية البالد والنمو التطور عملية دفع أجل من إنتاجية طاقات

ا وإشباع ساسية، دمات ا بتلبية الكفيلة طط الشعب،ا ملصا ستجابة أساس ع العامة اجات

والوطنية القومية .وللقضايا

الثالث اقتصادية: املبحث كسياسة العام نفاق

جعل ما و و داف، من مجموعة تحقيق إ دف والذي ومات ل املا السلوك عن العام نفاق ع

ا وسائل ا ل اقتصادية سياسة نفاق ذا سنحاولمن ما ذا و ا، ف تتحكم وقواعد حدود الطبع و ا، داف وأ

املبحث ذا إليھ .التطرق

ول  العام: املطلب نفاق سياسة وم مف

قتصادية السلطات ا ستخدم ال والقرارات نفاقيةياإلجراءات السياسة ف عر و وم مف يتعلق

والسياسة للدولة، املا شاط ال مدىلتحديد وتحدد قتصادي شاط ال التدخل من الدولة تمكن نفاقية

العام نفاق سياسة عن ف التعار م أ ي وفيما قتصادية، املشكالت عالج ا :تأث
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العام نفاق سياسة تخطيط"يقصد ومة ا ا تتخذ ال والتداب جراءات و القواعد من مجموعة

العام منفاق الت مشكالت وعالج قتصادي شاط ال وتوجيھ والتنمية ستقرار لتحقيق لھ، تمو وسائل وتدب

.19"والكساد

كذلك" ا يقصد أجل"كما من العامة ا نفقا استخدام العامة السلطات ا خالل من تحاول ال الكيفية

قتصادي الستقرار .20"تحقيق

ا بأ أيضا عرف السياسة" و دافھتلك وأ ثماري، س و ي ال س بنوعيھ ومي ا باإلنفاق تتعلق ال

للدولة قتصادية السياسة داف أ تحقيق إ دف وال وضوابطھ، .21"ومجاالتھ

ملحاولة العام لإلنفاق ومة ا استخدام ع العام نفاق سياسة أن القول يمكن فإنھ تقدم ومما

قت ستقرار ومةتحقيق ا ا تتخذ ال والقرارات جراءات من مجموعة عن عبارة ون ت بحيث صادي،

حقيقتان تت ذا ومن معينة ة ف خالل معينة داف أ لتحقيق العام نفاق :مجال

üأحد عت ا وأ العام، نفاق إنقاص أو ادة ز الدولة ا ستخدم أداة عن عبارة نفاقية السياسة أن

للدولة واملا قتصادي شاط لل سية الرئ املحاور م .أ

üوالكساد م الت ة محار أي قتصادي ستقرار تحقيق و ا ل سا دف ال .أن

تحقيق إ ا خالل من س العمومية فالسلطات العام، نفاق سياسة داف أ م أل يص ت ي فيما وعليھ

مجمو  وإحداث داف من يمجموعة كما ة املرغو ثار من :عة

قتصادي- 1 والنمو العام نفاق :سياسة

إ العام نفاق سياسة م خرىسا املالية دوات با العامة،(جانب القروض ) ا.....الضرائب،

من ذلك لتحقيق س ا فإ العام نفاق لسياسة سبة ال و قتصادي، النمو من مرتفع معدل تحقيق

:22خالل

ط-  عن إما ذلك تم و ، الرأسما اكم ال من مرتفع معدل لتحقيق العامة النفقات من جزء قتخصيص ر

ا ثمار اس ادة ز بدف اصة ا للمشروعات قتصادية عانات ادة ز ق طر عن وإما العام ثمار س ادة .ز

قوتھ-  ع فاظ ا لالقتصاد يمكن التا و شري، رأسمال ن و لت العامة النفقات من جزء تخصيص

ت إ ب يذ الذي نفاق من زء ا فإن الطبع و ا، كفاء ورفع يتحددالعاملة شري رأسمال ن و

ان للس والكمية الكيفية .باملعطيات

مجال-  التكنولو التقدم تحقيق إ دف وال البحوث ألغراض العام نفاق من جزء تخيصيص

ع والتوز .نتاج

الس نفاق ادة ز أن ا مفاد ال املضاعف فكرة خالل من دف ال ذا تحقيق أك ر ن أن يمكن تؤديكما ثماري

الوط الدخل ادة ز .إ

40، ص 1997مكتبة زھراء الشرق، مصر، عبدالمطلب عبدالحمید، اقتصادیات المالیة العامة، 19
32، ص 2011مال حسین رجب، أثر السیاسة اإلنفاقیة في التضخم، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة غزة، فلسطین، محمد ك20
دراسة مقارنة بالفكر :وآثارھا االقتصادیة الكلیة) ض(عبداهللا حاسن الجابري، سیاسة اإلنفاق العام التي انتھجھا الخلیفة عمر بن عبدالعزیز 21

654، ص 2002، 25، العدد 15یث، مجلة جامعة أم القرى ، السعودیة، مجلد المالي الحد
84-79، ص 2006زینب حسین عوض اهللا، أساسیات المالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 22
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الدخل- 2 ع وتوز العام نفاق 23سياسة

جتماعية، للفوارق وتقليصا للعدالة، تحقيقا اص دخول ن ب الفوارق م تقليص إ الدول س

غ ل ش ا ا أ دخول وتزداد املنخفضة، املداخيل مستوى رفع إ العام نفاق سياسة س ذا عندول مباشر

ثر ذا ر ظ و النقدية، عانات يمنحون عندما مباشر ل ش و مجانية بصفة جتماعية دمات ا ع م حصول

دخل تخفيض ع عمل حيث التصاعدية املباشرة الضرائب ق طر عن النفقات ذه ل تمو يتم عندما أو ل ش

العلي الشرائح بإخضاع املرتفع الدخل ذات املتممالطبقات بدور النفقات وتقوم عالية، اقتطاع معدالت إ للدخل ا

املحدود الدخل لذوي مباشرة غ بصورة والدخل الشرائية القدرة ادة بز العمل ذا .ل

قتصادي- 3 ستقرار و العام نفاق :سياسة

العام نفاق سياسة ةدف بمحار ون ي ذا و قتصادي، ستقرار تحقيق الإ ختالالت ة ومعا

ود الر حالة املتمثلة سواء قتصاد تاب ود) نكماش(ت الر من حالة قتصاد سود فعندما م، الت حالة أو

العمل خالل من وذلك ود الر ومنھ البطالة ة محار ع عمل العام نفاق سياسة فإن البطالة، ع طا ا غل ال

ال نفاق ادة ز يمكنع خاللھ من الذي سا املحرك العام نفاق عت بحيث سابقا، لھ شارة تم كما عام

العام نفاق ن ب فالعالقة ا، حد من وتخفف البطالة من جزءا ا تمتص شغل مناصب تخلق أن ومة ل

م انخفضت لما العام ا إنفاق م من ومة ا زادت لما ف عكسية عالقة كماوالبطالة ا، ام وأ البطالة عدالت

حاالت عا ال دوات و الوسائل أنجع من عت ا آليا مختلف و عام ل ش املالية السياسة ستخدامأن

نكماشية الفجوات أو .الناقص

من تھ معا ع عمل العام نفاق سياسة فإن م، الت من حالة قتصاد سود ان إذا أما

العم دعمخالل ق طر عم سعار ع التأث وكذلك املنتج، غ نفاق خاصة العام نفاق تخفيص ع ل

يعاب واس مواكبة ثم ومن نتاج ادة لز املنتجة القطاعات نحو نفاق توجيھ ق طر عن أو السلع عض

الك الطلب .الفائض

ي الثا العام: املطلب نفاق سياسة ااتجاوأدوات إلصالح الية ا ت

ول  العام: الفرع نفاق سياسة أدوات

ون ي طبعا ذا و داف من مجموعة تحقيق ع عمل العام نفاق سياسة فإن وذكرنا، سبق فكما

ذال لھ تطرق س ما و و العامة النفقات ع أساسا عتمد متنوعة أدوات .لفرعباستخدام

ادةيتخف- 1 ز أو العامض .نفاق

املالية القيود و ة، ج من الوط قتصاد عرفا ال ل املشا م ب العامة النفقات م يرتبط بحيث

انكماشية أو توسعية ون ت أن يمكن ذا و أخرى، ة ج من الدولة ا عرف انت)تقييدية(ال إذا حيث ،

الدول تقوم م ت حالة تتمثل قتصادية الوضعيةالوضعية انت إذا أما العامة النفقات بتخفيض ة

عاش دعم أجل من فيھ والتوسع العام نفاق ادة بز الدولة تقوم كساد، حالة بمع ذلك عكس قتصادية

ادة ز اب الذ ا يمك ال الدولة أن إدراك جدا املفيد من أنھ إال ي، الكي املا املن ع ا س ذا و قتصادي

غطيتھ ع دائما الدولة قدرة ولعدم م الت سلبية آثار من يحدثھ أن يمكن ملا حدود بال العام .نفاق

، 2006دراسة تحلیلیة تقییمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، : قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیةعبدالمجید23
197ص 
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روب ا القائمة وضاع ا تفرض بحيث إرادية، ال ون ت قد العام نفاق ادة ز أن ندرك أن يجب كما

رو  ا من حرب ما دولة تورطت فإذا والنكبات، زمات و ة نفاقالعسكر التحكم جدا الصعب فمن ب

طبيعية نكبات أو وارث حدوث عند يحدث نفسھ مر كذلك رب، ا متطلبات تحدده الذي .العسكري

العام- 2 نفاق ية ب لة ي :إعادة

تت ما فعادة العامة، للنفقات ا ع توز ومات ا ا تقوم ال ات ولو مراجعة خالل من ون ي ذا مو

التا النحو ع العامة النفقات لة :ي

العامة· دمات ا .نفقات

جتماعية· دمات ا .نفقات

والدفاع· من .نفقات

قتصادية· الشؤون .نفقات

أخرى · .نفقات

تبعا ية الب التغي ذا حدث و العام، نفاق إجما من ة املئو سب بال ية الب ذه عن التعب تم و

ترغبلألوضاع قد فمثال أخرى، ة ج من ا غي السلطات لرغبة وتبعا ة، ج من القائمة جتماعية و قتصادية

سبة بال مر ونفس كذا، و العام نفاق ية ب تتغ التا و من، غرض ة العسكر النفقات ادة ز الدولة

فإن ود ر حالة سوده قتصاد ان فإذا قتصاد، نفقاتلوضعية نحو العام نفاق توجيھ ع عمل ومة ا

النفقات تقليص ناحية من التقشف ع فتعمل م الت حالة أما قتصاد، عاش إل قتصادية الشؤون

العام نفاق ية ب تتغ ومنھ كذا و ، مثال العامة دمات وا من نفقات نحو ة .املتج

ي- 3 با ا :نفاق

مصط وفسوراستعمل ال طرف من مرة ألول ي با ا املتحدةstanleysorrey1967نفاق الواليات

أنھ ع عرفھ حيث كية، عوض"مر جبائية إجراءات ق طر عن مالية مساعدات منح ع قائم ومي ح برنامج

مباشرة عامة نفقات ق طر عن ا ".تقديم

الدولة تتدخل املباشرة، غ العام نفاق سياسة أدوات من أداة و ي با ا نفاق فإن ذا ل ووفقا

واملالية بائية ا ن القوان ضمن تندرج محددة شروط فيم تتوفر والذين بة بالضر ن لف امل من معينة فئة لفائدة

السل من العرض يع ب داة ذه تم ، ثمار س ن ظروفوقوان ن تحس ع ك ال خالل من دمات وا ع

العمل ومنھ نتاج ع بائية ا عباء تقليص داة ذه من سية الرئ الفكرة تكمن حيث نتاجية، العمليات

الوط الدخل مستوى من ايد م نمو ع صول ل نتاج ادة ز يع .ع

ي الثا إلصال : الفرع الية ا ات العامتجا نفاق سياسات ح

سمح و در ال من تقلل ا أ عتقد معاي وفق العام نفاق سياسات توجيھ ع الدو النقد صندوق عمل

محاور  ثالثة ع عمل قبلھ من املحبذة ات تجا فإن نا ومن العمومية، لألموال أفضل مردودية :24بضمان

147عبدالمجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص 24
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العام- 1 نفاق :تخفيض

ذا والعملو اص، ا للقطاع ا وترك ا ع التخ للدولة يمكن ال دمات ا تحديد ع العمل خالل من

ون ل اعتبارا ذا و واص ل ا ال إي يمكن ال ال دمات ا بخصوص العامة املؤسسات كفاءة رفع ع الوقت ذات

ا ال بالقدر متاحة ست ل العمومية .املوارد

نجد طار ذا السلطاتو إجبار إ أدت الصندوق قبل من املدعومة يح الت برامج اعتماد أن

ومي ا نفاق تخفيضات إجراء ع .العمومية

العام- 2 نفاق توجيھ :إعادة

من نتفاع كفاءة ن تحس من وتمكن نتاجية نمو ع ال التالية باملجاالت تمام خالل من ذا و

نتاج ـالطاقة بـ التوجيھ ذا تعلق و املوجودة، :ية

املنتج· ومي ا ثمار س عالية،: يع نوعية ذات ثمار اس برامج بإقامة تمام خالل من ذا و

يكمل الذي ومي ا ثمار س ع ك ال جدا املفيد ومن قتصادية، املردودية ملعاي ع املشار وإخضاع

ال تلك ال اصة ا اشطة .تنافس

ثمارات· س وصيانة شغيل عمليات وصيانة:  تمام شغيل ل اري ا نفاق من جزء بتخصيص ذا و

أن يمكن شغيل ال عمليات ع نفاق كفاية عدم ألن ا، نجاح ضمان أجل من الرأسمالية ثمارات س

ة ال التعليم، مثل مجاالت الفعالية ات مستو انخفاض إ .ا...،يؤدي

ومة· ا نتاجية انخفاض مصادر عالج خفض: تمام كھ ي الذي ثر ن ب املوازنة خالل من ذا و

ن و ة، ج من لإلنتاجية وخفضھ للعمل بيطھ بت والفنية ة دار الكفاءات مجاالت والرواتب جور

ينجر أن يمكن ما و و للعمالة كمالذ العام القطاع إالاعتبار ذا ون ي وال مقابل، دون إضافية اليف ت عنھ

ثانية ة ج من التوظيف سياسة وترشيد جة من العمومي القطاع للكفاءات محفز نظام ,.بإقامة

العام· نفاق كفاءة عن لتحقيق:  البحث العام نفاق ا ف ستخدم ال البدائل أفضل عن بالبحث ذا و

دف ال .نفس

تقليص· ع وميالعمل ا الك يؤدي: س مما إنتاجية قل ومي ا الك س ال أش بخفض ذا و

الضرائب ادة ز إ وء ال من د وا ، الوط دخار العام القطاع ام إس ادة ز .إ

العامة- 3 املوازنة وضبط :تخطيط

ا وتنفيذ العامة املالية تخطيط مجاالت إصالحا يتطلب العام نفاق وفعالية كفاءة ن تحس أن ذلك

ا .ورقاب

العامة-  املالية وتقدير: تخطيط مراحل إ مقسم ثماري اس برنامج صياغة التخطيط ذا تضمن و

واحتياج يرادات من املتاح م ا وتقييم اري ا نفاق إاحتياجات ثالث ن ماب ة لف اض ق ات

سنوات .خمس

ة-  السنو انية طة:امل ا أعوامة من عام ة لف شاملة انية م إعداد يمكن ثمار س برنامج صياغة عد

عتمد القرار اتخاذ كفاءة يع إ ادفة ال انيات وامل طط ا ون ت أن ب ي حيث املدى، متوسطة

لقي انية امل تخضع أن يجب كما ع، واملشار امج ال االت، الو ن ب حة وصر ة وا حازمةمفاضالت .ود

نفاق-  و انية امل ضبط أنظمة خاصة: تدعيم العامة، املالية ر تقار رفع توقيت ودقة شفافية ادة بز ذا و

العامة ع واملشار ومة ا أعمال ع والرقابة املالية العمليات إدارة لفاعلية خاصة مية بأ سم ت ال .تلك
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: مقدمة

أمعنا ما وإذا ا، ال أش بجميع التنمية لدواليب الرئ املحرك تزال وال انت دولة ألي املالية السياسة إن

الس ع التقشفية جراءات تأث مدى لرأينا ة خ ونة الحت ال قتصادية املؤشرات ات مستو النظر

ب العالقة منطلق ومن العامة، لألموال سن املاليةا للموارد مثل ستغالل و العمومي املا سي ال آليات ن

العمومية شفائية س املؤسسة مستوى ع ميدانية دراسة إجراء إ اضطررنا بوالية-غيفارى –املتاحة

الدولة ا انت سياسة ظل ا تفس أجل من انياتية امل العمليات س لتحليل ذا و ترشيدمستغانم، إطار

ة خ السنوات خاصة العامة، . النفقات

بمستغانم العمومية شفائية س املؤسسة وتقديم ف :عر

ا- 1 ام وم الداخ ا تنظيم ا، ف عر املؤسسة، :شأة

التنفيذي للمرسوم وتنظيم2007ماي19املؤرخ140-07رقموفقا سي شاء، بإ املتعلق

املوادتامؤسسات ضوء وع شفائية س ا02،03،04،05العمومية ام وم املؤسسة عرف أن لنا يمكن ،

التالية العناصر ا يص ت يمكن ال سية :الرئ

املالية-  ستقاللية و ة املعنو صية ال ا لد إداري ع طا ذات مؤسسة شفائية س العمومية .املؤسسة

الوا-  السيد وصاية تحت دارةتوضع .بمجلس

الط-  يل التأ إعادة شفاء س و والعالج يص ال ل يا من شفائية س العمومية املؤسسة ون تت

البلديات من مجموعة أو واحدة بلدية ان س غطي أن ية ال مة امل ا .ول

لإلحتياجات-  وفقا ومتدرجة مندمجة محددة، ام م شفائية س العمومية ن،للمؤسسة للمواطن ية ال

التالية الرسمية ام امل تحدد السياق ذا :و

üية ال الوطنية امج ال .تطبيق

üجتماعية نحرافات و ضرار ضد وإجراءات النظافة .ضمان

üية ال املصا أفراد لة ورس ن و الت ن تحس .ضمان

üللت الفرص ل إتاحة ع عمل شفائية س العمومية سياملؤسسة وال الط الشبھ ن و

ن و الت مؤسسات مع عاقد أساس ع ي شفا .س

، تار باب سنةمن التحديد و ستعماري د الع شيدت بمستغانم شفائية س العمومية املؤسسة

سنة1934 عسكرس شفى مس من تطور عسكري، شفى د1943كمس ع بيجار ال ا قيادة تحت

ا مختلطتابليون شفى مس إ تطور الثانية املرحلة و ي( لثالث، ومد و1936سنة)عسكري ماي13،

سنة1949 بمستغانم، وي ج شفى مس إ املؤسسىة شفى1969تحولت املس س ، الوا من قرار و

بـ تقدر املؤسسة مساحة غيفارى، شفى عا183000بمس مر ا .م
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املؤسسة تحتوي محددةحاليا يعاب اس بقوة الفندقية ع تحتوي طبية، ة مص عشر ستة ع

بـ طرفاملؤسسة من املنظمة سرة عدد يقدر حيث ان، والس ة ال وزارة طرف سرة564من و ر سر

بـ ر614التقنية .سر

رقم التنفيذي املرسوم موجب ية2007ماي19املؤرخ140-07و ال القطاعات ل تحو تم إ،

بالتغطية تكفل س ال مستغانم بوالية ة جوار ية عمومية ومؤسسات شفائية اس عمومية مؤسسات

من ألك ية التالية700.000ال الثالث الدوائر يقطنون :مواطن

مستغانم-  .دائرة

تادلس-  ن ع .دائرة

ع-  سيدي .دائرة

من مستغانم والية ون .بلدية32وتت

للمؤسسة- 2 الداخ : التنظيم

ن ستع ة خ ذه املؤسسة، مدير ه س و الوا يرأسھ إدارة بمجلس شفائية س العمومية املؤسسة س

الط املجلس ص ي شاري اس ل .ي

العامة ة :املدير

للمؤسسة، والرس ي القانو املمثل و الذي املدير العامة ة املدير سي مكتبانيتو ساعده :و

العام§ التنظيم .مكتب

تصال§ .مكتب

ات مدير ثالث ع املدير سي يرتكز الوصاية، عليمات و ية ال امج ال تنفيذ عة ومتا اليومية أشغالھ

التا و :فرعية

املالية- أ للوسائل الفرعية ة اتب:املدير م عة أر إ ا بدور :وتنقسم

للمكتب§ الفر والوسائلاملدير .مالية

املادية§ املحاسبة .مكتب

واملحاسبة§ انية امل .مكتب

العمومية§ الصفقات .مكتب

ة- ب شر ال للموارد الفرعية ة من:املدير ون تت ا بدور :وال

ة§ شر ال للموارد الفر املدير .مكتب

ن§ املستخدم سي .مكتب

املنازعات§ .مكتب
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جور § .مكتب

ن§ و الت .مكتب

الطبية- أ للمصا الفرعية ة و: املدير اتب م إ ا بدور :وتنقسم

ية§ ال للمصا الفر املدير .  مكتب

الدخول § .مكتب

ية§ ال شاطات ال وتقييم تنظيم .مكتب

اليف الت حساب مكتب

رقم ق غيفارى) : III -1(امل شفائية س العمومية للمؤسسة التنظي ل ي - مستغانم- 'ال

باملؤسسة: املصدر قتصادية ة املص مكتب
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ول  ا: املبحث وأنواع انية امل ونات وم ف عر

ول  انية: املطلب امل ف عر

لسد ا تحصيل املنتظر أو املقدرة يرادات واحدة سنة ون ت ما عادة مالية لسنة تقدر ال الوثيقة

احتياج املتمثلة ف املصار أو مبالغالنفقات تدون حيث مختلفة، مالية العتبارات وفقا ا تقدير تم و املؤسسة ات

الشق أما ن، عناو عة أر إ قسم و يرادات يتمثل ول الشق ن، شق يضم مفصل جدول املقدرة انية امل

مواد إ باب ل و أبواب إ يقسم عنوان ل ن، عناو سعة إ فيقسم ي .الثا

انية" مصامل ةاوثيقة ف خالل ا إيرادا و الدولة نفقات تحدد املختصة عية شر ال السلطة من ا عل دق

معينة "زمنية

انية" امل فإن زائري ا املشرع املحددةحسب للدولة ائية ال النفقات و يرادات من ل ش ت للدولة العامة

شر  ال ام ح وفق املوزعة ،و املالية قانون بموجب ا اسنو املعمول والتنظيمية 1"عية

ا" م ثمار س و سي بال اصة ا والنفقات يرادات مجموع املدنية للسنة تقدر ال الوثيقة انية امل

ا ترخص و بالرأسمال النفقات و العمومي التج 2"نفقات

طرف" من محددة مدة خالل ا تحقيق املقرر يرادات و النفقات عجرد و ومجموعة أ ص

الدائمة عباء و املوارد واحدة لسنة ترسم ال سابات ا مجموعة للدولة سبة 3".بال

طرف" من ا عل مصادقة ون ت و مقبلة لسنة املتوقعة العامة النفقات و يرادات ع تحتوي قائمة

املصاد العمل نامج ل املا التعب عية،و شر ال املقبلةالسلطات للسنة تحقيقھ ومة ا تنوي الذي و عليھ ق

املجتمع داف أل ا 4"تحقيق

سبق كما خصائص ا ل و بالدرجة القانونية الوثيقة ذه أن إ القول نخلص ف التعار ذه من

الورقة ذه تقارب كيف و طرحھ ب ي الذي السؤال ولكن العمل، ذا من النظري انب ا ةوأشرنا التقدير

العامة النفقات تنقص أو د تز أن ا شأ من متوقعة غ ظروف ظل سلبا أو إيجابا قيقية ا النفقات

العامة؟ يرادات و

تامي ا ساب ا مثل ومعاي أسس ع للدولة العامة انية امل إعداد عتمد أن ضبط(طبي قانون

انية يؤخد)امل أن أك وطبي ولكن، قيقية، ا أو ا م ة ر الظا سواء العامة النفقة تزايد أسباب أيضا عتبار

ال كتلك التقشف، سياسة مثل وخطرة رة قا سياسة ظل العمومي املا سي ال مآل ما م، وم غامض و ما

نة؟ الرا قتصادية وضاع جراء زائر ا ا ت أساسيات . ت وض ا املاليةسنحاول واملراقبة والتنفيذ عداد

انية إم ملعرفة منا محاولة ماضية سنة مع ا ونا م م ونقارن ديدة ا السياسة ذه ظل العامة انية للم

ن القوان ذه ملثل الثوابت .استقرار

القانون 6املادة1 ل1404شوال08املؤرخ84/17من لية07املوافق املالية1984جو ن بقوان يتعلق
القانون3املادة2 ر90/21من رقم1990أوت15الصاد الرسمية ،جردة العمومية باملحاسبة 35يتعلق

املدية3 املالية، س سا ل مذكرة يرادات مع ا افؤ ت عدم الية إش و العامة النفقات ،أساسيات دي امل ي الرحما ،سعيد ي 53ص2002/2003غانم
4

حمزة ي إبرا م الكر عبد موال" فرح ع لرقابة زائر"العموميةا ا حالة ،املدية" دراسة املالية س سا ل 3ص2004/2005مذكرة
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أي للمالية قانون أخر حسب نالحظ ال للدولة، العامة انية بامل ف التعر يخص يبدلفيما أن يمكن غ

انية امل ونات م أيضا نلمسھ ذا و العامة، باإليرادات أو العامة بالنفقات مر علق سواء املالية العملية ر جو

السابقة ن القوان كما واملواد بواب و ن العناو تبقى حيث .العامة

العامة للنفقات ي سي ال انب ا طرأ التغ أن إذا ظلالبد ر م ذا وطبعا العامة، يرادات و

العام نفاق ترشيد املتمثلة الدولة داف .أ

ي الثا انية: املطلب امل ونات م

املقدمة انيات امل خالل امن عل الغالبة لية الش السمة أن الحظنا واملحاسبة انية امل مكتب طرف من لنا

ذل را و والتقسيم، ب إالتبو انية امل قسمت التقدير عملية يل س أجل فمن إيراد، أو نفقة ل طبيعة ك

إ باب ل و أبواب إ مقسم عنوان ل و ن عناو إ بدوره مقسم فرع ل و النفقات، وفرع يرادات فرع ن، فرع

ي فيما ن ب سي كما :مواد

ول  يرادات : الفرع

املوارد مختلف باإليرادات وكذاونقصد ا شاط خالل من العمومية املؤسسة ا عل تتحصل ال املالية

ي كما ا ونذكر إيراد، ل مصدر حسب ن عناو خمس إ الفرع ذا قسم و ات، وا املصادر املتعددة مات :املسا

ول  الدولة: العنوان مة مسا

ول  الدولة: الباب مة مسا

ول  العنوان مجموع

ي الثا خرى :العنوان يئات ال

ول  جتما: الباب الضمان يئات مات مسا

ي الثا العنوان مجموع

الثالث اضعة: العنوان ا دمات ا عنوان جراء للعمال جتماعية للتأمينات الوط الصندوق من واردة إيرادات

لإلتفاقيات

ول  لإلتفاقيات: الباب اضعة ا دمات ا عنوان جتماعية للتأمينات الوط الصندوق .سديدات

ي الثا العا: الباب املستوى ذات املتخصصة للعالجات جتماعية للتأمينات الوط الصندوق من واردة إيرادات

املتعاقدة .للمصا

الثالث العنوان مجموع

ع الرا أخرى موار : العنوان د
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ول  مختلفة: الباب إيرادات

التغذية:  1املادة ف مصار ن املوظف مة .مسا

الطلبة:  2املادة إطعام ف مصار امعية ا دمات ل الوط الديوان مة .مسا

التغذية: 3املادة ف مصار ن واملتمرن الطلبة مة .مسا

الصا: 4املادة غ والعتاد النفايات .لالستعمالبيع

للمر: 5املادة املقدمة دمات ا .حاصل

البحث: 6املادة شطة أ .حاصل

أخرى : 7املادة .موارد

ي الثا السابقة: الباب املالية السنوات املقفلة(حاصل املالية السنة من إيرادات وحيدة، ).مادة

ع الرا العنوان مجموع

امس ا السابقة: العنوان السنوات رصيد

يرادات مجموع

رقم ق الدراسة02وامل موضوع العمومية شفائية س املؤسسة انية م حسب الفرع ذا ونات م ن يب

الدولة2014لسنة مة مسا و ول فالعنوان ن عناو إ ا تقسيم حيث من ونات امل تطابق و شدة نالحظھ وما ،

تمثل و دج824.840.000.00ال مثيو بفوق سنةمبلغ املتعلقة املؤسسة انية م حسب2015لھ قدر الذي

بــ واملحاسبة انية امل بمعدل723.045.000.00مكتب انخفض أنھ أي شاط%12.34دج، من املتأتية املوارد أما ،

عالقة ا ل ست ل ة خ ذه و العالج، ف بمصار املوارد لتعلق ما ر قيمة، ذو اختالف نالحظ فال مباشرةاملؤسسة

مبالغ وحسب املؤسسة، س ع آثار أي عكس ال يل ض مبلغ و الدولة، موارد تمس ال قتصادية باألوضاع

رقم ق امل نة املب خرى ن لسنة02العناو ا مثيال التالية2015وكذا الفروقات تمثيل من :تمكنا

الدولة مة %12.34- :مسا

خرى  يئات %09.21- : ال

جتماعية للتأمينات الوط الصندوق من واردة %03.56- :إيرادات

أخرى يوجد:  موارد ال

قتصادية ة املص مدير السيد عليق حسب نخفاضات ذه تفس يمكن الغا"طبعا " ساطال

تب إ مر ذا استد ، العال املستوى ع ول الب أسعار ترشيدبانخفاض ع صة حر سياسة ومة ا
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السنوات املحروقات أسعار نخفاض ذا تداعيات من خوفا ذر وا يطة ا مبدأ العامة،باتباع النفقات

.القادمة

درسناه ما إسقاط و العامة، النفقة ايد ل ة ر والظا قيقية ا سباب عتبار خذ ن أن دون

ي النظري انب املدفوعات،ا ان م توازنات خلل وقوع إ حتما سيؤدي بمعدل العامة النفقات تزايد توقع مكن

النفقات ايد ل قتصادية ساب خانة للدولة الرئ املورد عد الذي ول الب أسعار ارتفاع صنفنا إذا حيث

معدالت ة ملواج طائلة مبالغ الدولة نة خز لف سي ذلك فإن ذلكالعامة، عن تج ست ال م عرف. الت أمر ذا و

محال ال آت أنھ .املختصون

رقم ق لسنة:  )III -02(م املعدلة انية بامل اص ا يرادات 2014فرع

باملؤسسة: املصدر واملحاسبة انية امل مكتب
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ي الثا النفقات: الفرع

مختلفة ف مصار من املؤسسة عاتق ع تقع ال ذهعباء وتتوزع ا، شاط ل ا ممارس إطار

التا ب ت ال حسب مصنفة ن عناو عشرة ع :النفقات

ول  ن:  العنوان املوظف نفقات

ول  واملتقاعدين: الباب ن املرسم ن املوظف .نفقات

ن: 01املادة الطبي ن املوظف .مرتبات

ن: 02املادة الطبي شبھ ن املوظف .مرتبات

ن: 03املادة دار ن املوظف .مرتبات

ي الثا ن: الباب املتعاون ن املوظف ن(مرتبات املتعاون ن املوظف مرتبات الوحيدة، ).املادة

الثالث ولواحق: الباب ن واملداوم ن املناو ن املوظف .اأجور

ن: 1املادة واملداوم ن املناو ن املوظف .أجور

جور : 2املادة .لواحق

الرا املختلفة: عالباب واملنح ضات التعو

ن: 1املادة الطبي ن للموظف املقدمة ضات .التعو

ن: 2املادة الطبي شبھ ن للموظف املقدمة ضات .التعو

ن: 3املادة دار ن للموظف املقدمة ضات .التعو

ن: 4املادة املتعاون ن للموظف املقدمة ضات .التعو

امس ا جتماع:الباب اليف بائيةالت وا ية

العائلية: 1املادة .املنحة

جتما: 2املادة العام"الضمان ".النظام

نية: 3املادة امل خطار و املدنية املسؤولية ن .تأم

العمل: 4املادة حوادث وع .ر

البطالة: 5املادة ن .تأم

ة املسبق: 6املادة .التقاعد
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زا: 7املادة ا .الدفع

سدية: السادسالباب ا ضرار و دمة ا .معاش

دمة: 1املادة ا .معاش

سدية: 2املادة ا ضرار .معاش

ع السا الوحيد: الباب جر عن ضات الوحيد(عو جر عن عةيض الوحيدة، ).املادة

الثامن املالية: الباب السنة حساب ع ا(نفقات السنة حساب ع نفقات الوحيدة، املقفلةاملادة ).ملالية

ول  العنوان مجموع

رقم لسنة06و05و04املالحق العنوان ذا النفقات م أ زان عض2014ي ورود عدم نالحظ حيث

انية امل تقدير إعداد أثناء املالية وزارة طرف من ا املو والقواعد جراءات إ راجع ذا و واملواد، بواب

مالية سنة ل .حسب

املستوى ن تحس منح مثل ضات والتعو املنح من العديد نجد اعتمادات ا ل تخصص لم ال املواد من

النقل ضات عو ، إ.....البيداغو راجع ذا أن الذكر أسلفنا وكما آنفا، ورة املذ املالحق ن مب و كما ا

ستغ و معينة حدود إ النفقات بتقليص املعنية الوزارة عنھتوصيات ستغناء يمكن عما نفقات. ناء ح

سنة املتعلقة انية امل قدرت ن لسنة254.000.000.00بـ2014املوظف سبة بال ا مثيل تتجاوز لم نما ب دج

بمعدل257.102.000.00مبلغ2015 ارتفع املبلغ حسابيا النفقة%1.22دج، تزايد بمعدل ذلك قارنا ما إذا لكن ،

العنوانالعامة ذا ل تمو ز أمام أنفسنا ,فسنجد

ي الثا ن: العنوان و الت نفقات

ول  املختلفة: الباب ضات التعو املنح، ، .املرتبات

ن: 1املادة املقيم للطلبة املقدمة .املرتبات

ن: 2املادة ارجي وا ن الداخلي للطلبة املقدمة ضات والتعو .املنح

ي الثا ن: الباب و نت الطبي الشبھ ن .النوظف

الدراسية: 1املادة .املنح

السفر: 2املادة ف .مضار

والدراسة: 3املادة يل ال ف .مضار

ع الرا العلمية:الباب املؤتمرات العلمية، بالعطل املتعلقة ف .املصار
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امللتقيات: 1املادة املؤتمرات، العلمية، العطل بمناسبة قامة و التنقل ف العلميةمصار رات .والتظا

يل: 2املادة ال ف .مصار

مختلفة: 3املادة ف .مصار

السادس بائية: الباب وا جتماعية اليف .الت

العائلية: 1املادة .املنح

جتما: 2املادة .الضمان

البطالة:  3املادة ن .تأم

املسبق: 4املادة .التقاعد

زا: 5املادة ا .الدفع

ع السا ن(التغذية: الباب واملتمرن الطلبة غذية نفقات الوحيدة، ).املادة

الثامن خرى :  الباب سي ال ف .مصار

ات: 1املادة والدور املجالت ات ا ش و .الوثائق

وصيانتھ: 2املادة البيداغو والعتاد ثاث .اقتناء

مختلفة: 3املادة .نفقات

التاسع املقفلةنف: الباب املالية السنة من املقفلة(قات السنة من نفقات الوحيدة ).املادة

ي الثا العنوان مجموع

الثالث التغذية: العنوان

ول  التغذية(التغذية: الباب نفقات الوحيدة ).املادة

ي الثا املقفلة: الباب املالية السنة من املقف(نفقات املالية السنة من نفقات الوحيدة ).لةاملادة

الثالث العنوان مجموع
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رقم ق لسنة) : III -03(م املعدلة انية بامل اصة ا ن املوظف نفقات انية 2014م

باملؤسسة: املصدر واملحاسبة انية امل مكتب
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رقم ق لسنة) : III -04(م املعدلة انية بامل اصة ا ن املوظف نفقات انية 2015م

انية: املصدر امل باملؤسسةمكتب واملحاسبة
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رقم ق لسنة) : III -05(م املعدلة انية بامل اصة ا ن املوظف نفقات انية 2014م

باملؤسسة: املصدر واملحاسبة انية امل مكتب
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ع الرا الط: العنوان ستعمال ذات خرى واملواد ة .دو

ول  خرى : الباب الطبية واملواد ة .دو

املخ:1املادة ومواد الضمادات ة، .دو

باألشعة: 2املادة ر التصو ومواد .أفالم

وجراحيةدو : 3املادة طبية قات وم ة الصغ .ات

الثالث املقفلة: الباب املالية السنة من املقفلة(نفقات املالية السنة من نفقات الوحيدة ).املادة

ع الرا العنوان مجموع

رقم ق ن) 7(امل لسنةيب سبة بال يصل الذي العنوان ذا نفقات و19.000.000إ2014م و دج،

ذا و خرى، ن العناو بمبالغ مقارنة كب النفقةمبلغ طبيعة تؤخذ حيث النفقات، من النوع ذا ة يو نظرا

التقدير عملية أثناء سبان سنة. ا يخص فيما بـ2015أما املبلغ قدر انخفاضا17890000فقد ل أنھ أي دج،

املبلغ،%5.84بمعدل ا عل يدل ال تھ حيو رغم التناز املن نفس العنوان ذا اج ان و نا با ان لفت ما طبعا

ضآلتھ انت ما م قدر أي عن ستغ ال عمومية انت إذا خاصة شفائية اس مؤسسة فأي لھ، املخصص م ال

ال واملستلزمات ة باألدو ايتعلق أنواع ل ب .طبية

ساطال السيد بقولھأزاح اننا أذ عن الغموض انخفاضا:" الغا عرف لم الطبية واملستلزمات ة دو

املنتج يع ع ة الف تلك زائر ا اعتماد و ذا ل الوحيد والتفس فقط، ا ل املخصص املبلغ بل الكمية

سعار معقولية باعتبار لية ال الفاتورة تقليص م سا ما ذا و ذا"املحليةاملح ألن مقنعة إجابة فعال انت ،

ي الصيدال للقطاع نتاجية القاعدة بتوسيع املتعلق نامج ال ذلك تطبيق بداية السنة تلك انت و فعال، حدث .ما

امس ا النوعية: العنوان الوقائية عمال نفقات

ول أخرى :الباب ومواد ة دو مصال، .التلقيحات،

أخرى مصالالتلقيحات،: 1املادة ومواد ة دو ،.

الط:  2املادة ستعمال ذات خرى واملواد ة .دو

والطفل:  3املادة م ماية مائية ا واملواد اللبانية .املواد

ي الثا التق: الباب ثاث و وصيان(دوات النو التق ثاث و دوات اقتناء الوحيدة ).تھاملادة

الثالث مختلفة:  الباب .لوازم

مختلفة: 1املادة ومطبوعات التلقيحات .دف

أخرى : 2املادة ولوازم امللصقات .طبع
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ع الرا املقفلة: الباب املالية السنة من املقفلة(نفقات املالية السنة من نفقات الوحيدة ).املادة

امس ا العنوان .مجموع

رقم ق وامل) : III -06(م ة لسنةدو املعدلة انية بامل اصة ا الط ستعمال ذات خرى 2014واد

باملؤسسة: املصدر واملحاسبة انية امل مكتب
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السادس الطبية: العنوان دوات و العتاد

ول  الطبية: الباب دوات و .العتاد

الط: 1املادة العتاد

الطبية: 2املادة .دوات

الطبية: 3املادة دوات و الط والعتاد الغيار وقطع قات .م

ي الثا املقفلة: الباب املالية السنة من املقفلة(نفقات املالية السنة من نفقات الوحيدة ).املادة

السادس العنوان مجموع

ع السا ية: العنوان ال ل يا ال .صيانة

ول  ا: الباب وترميم ية ال ل يا ال .صيانة

ا:1املادة وترميم ية ال ل يا ال .صيانة

ضراء: 2املادة ا املساحات .صيانة

ي الثا البناء:  الباب مواد دارة(شراء طرف من املنفذة ميم وال الصيانة ألشغال البناء مواد شراء الوحيدة ).املادة

الثالث املقفلة: الباب املالية السنة من من( نفقات نفقات الوحيدة املقفلةاملادة املالية ).السنة

ع السا العنوان مجموع

رقم ق امل حسب فنالحظ ع السا العنوان املواد)8(أما جميع احتوت بالدراسة املعنية املؤسسة أن

دوات و قات بامل س واحد باب محتواة مواد سبع و ا وصيان الطبية دوات و العتاد باقتناء املتعلقة

إن ذا و تبالطبية، الحقة وتوقعات سابقة دراسات بمقت تتم التقدير عملية اعتماد أن ع يدل فإنما دل

وطبيع النفقات تحديد عملية ا ا،عل

جميع لتوضيح وإنما ا وطبيع النفقات ة ينفي ال ذا و العنوان، ذا ن باب ورود فالحظنا ا نظر أما

ر دو النفقات ا يتم ال وح ناء، است العمليةن قواعد عن املوالية.وج السنة ن و ا بي ختالف با2015أما فتقر

ذا من ستخلص و محليا، والعتاد الصيانة مواد توافر لعدم نظرا ذا و عنھ ديث ا يمكن انحراف أي نالحظ ال

ا ة دو مع تفعل بدأت أو فعلت كما الط العتاد انتاج تدعيم إ بحاجة زائر ا أن .لطبيةلھ

وكمة ا إ عود بأسباب الفاتورة ذه ل يره بت سلبيا ان ف قتصادية ة املص مدير السيد عليق أما

سي  العامال املال ع فاظ وا للدولة العامة النفقات ترشيد مبادئ مراعاة .وعدم
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رقم ق لسنة) : III -07(م املعدلة انية بامل اصة ا الطبية دوات و 2014العتاد

باملؤسسة: املصدر واملحاسبة انية امل مكتب
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الثامن سي:العنوان لل أخرى نفقات

ول  سي: الباب لل مختلفة ف مصار

القابض: 1املادة سي ف .مصار

اء: 2املادة ا عاب .أ

النفقات: 3املادة .سديد

واملواصالت: 4املادة يد ال ف .مصار

الكراء:  5املادة اليف وت .يجار

املختلفة: 6املادة ضرار و رائق ا ضد .التأمينات

واملنازعات: 7املادة العقود ف .مصار

الدفن:  8املادة ف .مصار

م: 9املادة وإقام املدى ة قص مة م جانب اء ا نقل ف .مصار

مختلفة: 10املادة .نفقات

ي الثا .اللوازم: الباب

والطاقة: 1املادة املاء لوازم نارة، .التدفئة،

واملطبوعات: 2املادة املكتب .لوازم

ات: 3املادة والدور املجالت ات ا ش و .الوثائق

امل: 4املادة التنظيف .مواد

سرة: 5املادة وعدة وصيانة(البيضات ).شراء

الثالث ثاث: الباب ةالعتاد، الصغ دوات .و

ة: 1املادة الصغ دوات و العتاد .اقتناء

ثاث: 2املادة .اقتناء

ثاث: 3املادة و العتاد .صيانة

ع الرا السيارات: الباب ة .حظ

السيارات: 1املادة ة وتجديد"حظ ".اقتناء
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وت: 2املادة والز الوقود .شراء

السيارات: 3املادة الغيارصيانة قطع .وشراء

املطاطية: 4املادة الت ال .شؤاء

.التأمينات:  5املادة

السيارات: 6املادة قسيمة .شراء

امس ا والتنقالت: الباب .النقل

والتنقالت: 1املادة .النقل

املختلفة: 2املادة ف واملصار السلع .نقل

السادس وإعاد: الباب املر شغيل ق طر عن ة ماملعا إدماج تكييف .ة

شغيل: 1املادة ال ق طر عن ة املعا لوازم .شراء

م: 2املادة إدماج وإعادة املر تكييف .نفقات

ع السا غ: الباب إليھ ن املحول املر أجل من ش ل املركزي شفى للمس شفاء س ف مصار سديد

خاصة التفاقيات اضعة ا بالعطل ن الوحيدة(املعني شاملادة ل املركزي شفى للمس شفاء س ف مصار سديد

خاصة التفاقيات اضعة ا بالعطل ن املعني غ إليھ ن املحول املر أجل ).من

الثامن املقفلة: الباب املالية السنة من املقفلة(نفقات املالية السنة من نفقات الوحيدة ).املادة

الثامن العنوان مجموع

سي لل أخرى رقمنفقات قات امل حسب ولكن ومواد، أبواب عدة تتضمن مختلفة ) 10(و) 9(نفقات

حيث)11(و آخر، إ باب من ا ل تحو أو النفقة طبيعة التغي دون بواب ب ترت اختالف نالحظ فإننا ،

ع، الرا الباب ا يتضم ا نظر مثال، السيارات ة فحظ وملزمة، صارمة إجراءات ذلك املالحقيتطلب حسب أما

عملية ات ولو ضمن عت قاعدة ذه و تتغ ال باب ل ب اصة ا املواد أن إال ع، السا الباب ضمن ف ورة املذ

ة التقدير انية امل .إعداد

العنوان ذا يخص فيما املجاميع جمعنا امل2450000سنجدوإذا انية امل سنةدج ونفس2014تعلقة ،

با لسنةالش سبة بـ2015ل قدر املبلغ أن بمعدل2034000فنجد وا انخفاض أي منطقي،%16.97دج، ذا و

النفقات تقلص أن ا شأ من سياسة ألي للتعرض مجال سب أ و و ، سي ال بنفقات متعلق العنوان ألن جدا

السنة انية م خاصة العنوان مواد دققنا وعندما موادالحظن2014العمومية، من اف قدر عن ستغناء ا

عنھ ستغناء يمكن مما ا وغ عالم زة أج وكذا باملطاعم املتعلقة .الصيانة
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رقم ق لسنة): III -08(امل املعدلة انية بامل اصة ا سي لل أخرى 2014نفقات

باملؤسسة: املصدر زاملحاسبة انية امل مكتب
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رقم ق لسنة): III -09(امل املعدلة انية بامل اصة ا سي لل أخرى 2015نفقات

باملؤسسة: املصدر زاملحاسبة انية امل مكتب
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رقم ق لسنة): III -10(امل املعدلة انية بامل اصة ا سي لل أخرى 2014نفقات

باملؤسسة: املصدر زاملحاسبة انية امل مكتب
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التاسع دمات: العنوان جتماعيةا

ول  جتماعية: الباب دمات .ا

جتماعية: 1املادة دمات .ا

املسبق: 2املادة للتقاعد املخصصة سبة .ال

جتما: 3املادة السكن ل لتمو املخصصة سبة .ال

التاسع العنوان مجموع

العاشر الط: العنوان البحث .نفقات

ول  ام: الباب وامل اما(التنقالت وامل التنقالت الوحيدة ).ملادة

ي الثا م: الباب عا وأ الط البحث ن املشارك اء ا شارات ن(اس املشارك اء ا شارات اس الوحيدة املادة

م عا وأ الط ).البحث

الثالث الط: الباب البحث ن م املسا ن واملداوم ن واملد(املوظف ن املوظف الوحيدة ناملادة م املسا ن اوم

الط ).البحث

ع الرا دوات: الباب و ثاث .العتاد،

العلمية: 1املادة دوات و .العتاد

آخر: 2املادة وأثاث .عتاد

امس ا مختلفة: الباب .لوازم

الطبع: 1املادة ف ومصار املكتب لوازم .وراقة،

املخابر:  2املادة .منتوجات

اتالوثائق: 3املادة والدور املجالت اك ش .و

السادس محتلفة: الباب مختلفة(نفقات نفقات الوحيدة ).املادة

ع السا املقفلة: الباب املالية السنة حساب ع املقفلة(نفقات املالية السنة حساب ع نفقات الوحيدة ).املادة

العاشر العنوان مجموع

ـــــوع ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــاتمجمــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــفــقــ النـ
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رقم ق الطنفقات): III -11(امل لسنةالبحث املعدلة انية بامل اصة النفقات2014ا مجموع

باملؤسسة: املصدر زاملحاسبة انية امل مكتب
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رقم ق امل بوضوح ممثل العاشر س)12(العنوان واحد باب سوى يتضمن ال حيث البحث، بنفقات

ذا ة ا لنقص نظرا معدوم النفقات ذه مبلغ أن مر واملالحظ مواد، ع أر ع يحتوي بدوره و و الط

دولة أي ا إل س ال ة والضرور ة يو ا مور من أنھ رغم .املجال

مع املقارنة مجال سنةأما انية بوضوح2015م برز حيث ال س مر انية،انخان للم الك املبلغ فاض

بصفة البالد ا مرت ال وضاع إمعان نظرة نظرنا ما إذا ج أمر و و بالنفقات، املتعلق انب ا ونقصد

بمقدار نخفاض ذا قدر عامة، بصفة والعالم بمعدل893700000خاصة أي مؤثر%  13.008دج معدل ذا و

املؤسسات س ع ة كب مةبدرجة .ال

الثالث انيات: املطلب امل أنواع

ولية- 1 انية : امل

انية العموميةامل املؤسسة زة أج ا أعد ال ة التقدير انية امل ع بناءا الوزارة طرف من املرسلة

وذلك ادة، الز أو بالنقصان معدلة أو املؤسسة لتقديرات مطابقة إما ا اعتمادا ون وت شفائية، دراسةس حسب

ي فيما ا ص ن وإجراءات بمراحل العملية ذه تمر املالية، ووزارة ة ال وزارة ن ب باالتفاق :تتم

السنة- اء ان قرب عند فإنھ السنة، اية يصدر الذي املالية قانون خالل من انية امل اعتماد لوجوب نظرا

باخطار  الوزارة تقوم ة ار ةا التقدير انيات امل بتقديم ا ل عة التا شفائية س العمومية املؤسسات جميع

املقبلة السنة حول احات ق .و

انية- امل مكتب ق طر عن شفائية س العمومية املؤسسات شرع الوزارة طرف من خطار تلقي عند

عنوان ل ب اصة ا التقديرات إعداد املؤسسة ومدير كماواملحاسبة ومعطيات معاي ع باالعتماد وذلك

احتياجات ن ب ت مادة ل احتياجات حسب ومواد أبواب إ انية امل ن عناو ع توز يتم حيث سابقا، ذكرنا

عنوان ل تقديرات التا و .بواب

واملص- ة، التقدير انية امل إعداد من شفائية س العمومية املؤسسة اء ان علوفور أيادق املدير، طرف من ا

العد ان والس ة ال ة مدير إ انية امل مشروع يرسل رة، وم معللة ون ت ال ا احتياجا جميع تحديد

شفيات املس وإصالح ة ال وزارة إ ا بإحال .تقوم

السنو - انية امل إعداد ة خ ذه تتو ، الوزارة ذرف من ة التقدير انية امل دراسة اتعد مدير ملختلف ة

ووزارة شفيات املس وإصالح ة ال وزارة ن ب ك مش قرار بموجب وذلك الواليات بجميع ان والس ة ال

والية ل حسب املمنوحة انيات امل قيم ا عل املصادق ة السنو انية امل تحدد .املالية،

ة - التقدير انية امل تقسيم عملية ان والس ة ال ة مدير شفائيةتتو س املؤسسات مختلف ع جمالية

شفائية اس عمومية مؤسسة ل وطلبات احات اق ع .بناءا
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التكميلية- 2 انية : امل

أو نقص ذلك عن تج في قيقية، ا رقام من ب تق ال املؤسسة توقعات أن حيان من الكث يحدث

سد وجب ولذلك ة، املطلو النفقات سد التكميلية،ز انية امل ضمن تدرج إضافية مالية بموارد النقائص ذه

طلق و ن، العناو عض ع تطرأ أن يمكن ال النقائص لتغطية ة السنو انية امل تكمل ا أل بالتكميلية وسميت

ضافية انية امل أيضا ا ا.  عل تصل ال ولية انية للم متممة انية م عن عبارة زو لتغطية سنة ل ية

لة مست بصفة ة أدو أو طبية ات تج شراء أو جديدة ضات عو أو مثال، جور و الرواتب ادة ز عن .ناتج

ولية انية امل تحض مرحلة ا ف تتم ال الزمنية املدة طول و انيات امل ذه مثل اعتماد ب س أما

التكميلية انية امل بع وت ا، نظراواعتماد أقل مدة ولكن ولية انية امل اعتماد إجراءات نفس ا اعتماد

املالية السنة إقفال قبل وتنفذ ، خ ي الثال خالل ا إعداد يتم ما وعادة بواب، و ن العناو ,ملحدودية

انية- 3 امل ل :التحو

تخصيص قاعدة ع يرد ناء است و و انية، امل ات والتغي التعديالت عض إجراء و ل بالتحو املقصود

ذه القانون سمح ولكن آخر، عنوان ع ن مع لعنوان مخصص اعتماد صرف يجوز ال أنھ أي عتمادات،

ي أن ا املعمول ن والقوان لإلجراءات ووفقا املؤسسة ملدير الة ذاتا بواب إ الفائض ذات بواب اعتماد نقل

ن حالت ل التحو ون و ز، :ال

دارة- مجلس ع عرضھ ثم ل التحو ح مق بإعداد املؤسسة مدير يقوم حيث عنوان إ عنوان من عديل

حي الوصية، الوزارة إ ا بدور تحولھ وال ان والس ة ال ة مدير إ يرسل ثم موافقةللمداولة ط ش ث

النفقة طبيعة بتغي عالقة لھ مر ذا ألن ر .الوز

ة- مدير موافقة ط ش وال العمومية، املؤسسة طرف من ون و مادة إ مادة من أو باب إ باب من عديل

واملحاسب املا املراقب املراقبة زة ج إ ل التحو مقرر من ة ترسل أنھ إال ان، والس ة .العموميال

ي الثا ا: املبحث وتنفيذ انية امل إعداد مراحل

ول ة:املطلب التقدير انية امل إعداد

معرفة ع و بالدرجة عتمد و املقبلة، بالسنة خاصة ة تقدير عملية انية امل تحض عملية إن

املدرجة ع واملشار السابقة الديون عتبار ن ع آخذين للمؤسسة، واملتوقعة قيقية ا حتياجات دراسة

تت العملية ذه ة صعو ان و نا با ان يلفت وما املدير، وإيراداتأجندة نفقات تمس ال املستقبلية ات التغ مثل

انية امل مكتب س رئ فإن الدراسة موضوع شفى للمس سبة بال أما مثال، قتصادية املؤشرات كتغ املؤسسة

ن عناو يضم جدول ا يص وت املؤسسة مصا احتياجات بتقدير يقوم املقبلة للسنة واستعدادا سنة ل اية

الوزارةتو مستوى ع فتعد يرادات أما فقط، للنفقات .التوقعات
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مجموعة إ ناد االس و واملعطيات املعلومات بجمع يقوم الذي املؤسسة مدير عاتق ع العملية ذه تقع

امل إعداد ية من تتضمن وال املالية، ر ووز ان والس ة ال ر وز ن ب كة املش ة الوزار التعليمات وعمن انية،

ا بدور ة خ ذه وتقوم املؤسسة، املوجودة املصا جميع إ اتھ توج املدير يرسل املعلومات ذه ضوء

املقبلة للسنة ا احتياجا .باحصاء

إلة بإرسالھ ا بدور تقوم ال ان والس ة ال ة مدير إ ة التقدير انية للم ي ا ال املشروع يرسل خ

التاليةال الوثائق تضمن و الوصية، : وزارة

ح- جور العمومي31/12وضعية املحاسب طرف من ا عل ذ.مؤشر

املنجزة- يرادات .وضعية

شغال- .مخطط

ح- املالية املختص31/12الوضعية العمومي املحاسب طرف من ا عل .مؤشر

امل- النفقات من عنوان ل ل املالية حتياجات .رةوضعية

املتبعة جراءات و النفقات تقدير عملية إجراء كيفية حول كيالل للسيد املفصل الشرح ع االعتماد و

ي فيما ذلك بلورة إ : توصلنا

ن- 1 املوظف :نفقات

را و ومعاشات، ضات عو و منح من ا ولواحق أجور من واملتعاقدين ن املرسم ن املوظف نفقات تتمثل

ذه ضاتتقدير والتعو املنح أما موظف، ل برتبة خاص ن مع سلم عتمد حيث ا، تنفذ ال الكيفية النفقات

ما ة ج من ستدانة إ املؤسسة أ ت العنوان ذا مبلغ كفاية عدم حالة و سلك، ل ل سا للقانون فتخضع

نفق سمية تحت ديدة ا انية امل ضمن وتدرجھ املبلغ ذا سدد املقفلةثم املالية السنة حساب ع .ات

مكتب لھ ا يقدم معلومات ع املقبلة للسنة ن املوظف لنفقات تقديره واملحاسبة انية امل مكتب عتمد و

ة املدير ع بدوره خ ذا عتمد و الية، ا بالسنة مقارنة الشأن ذا املتعلقة ات التغ إ ش وال جور

جديد،الفرعية توظيف التقاعد، إ ن املحال ن املوظف اصلة ا ات املتغ بجميع إخطاره يتم حيث ة شر ال للموارد

والعالوات املنح لبعض إلغاء أو عديل أو شاء إ يحدد وزاري قرار درجات، أو رتبة .ا...ترقية

ن- 2 و الت : نفقات

ترقي حالة أو دد ا ن املوظف ف مصار إوتتمثل بالسفر ن املعني طباء ف مصار و رتبة، ة

ب طب ل لفة ت اليف، الت م معرفة يتم ذلك أساس وع الوزارة، طرف من محدد م عدد ون و ارج ا

والدراسة( يل ال ف مصار السفر، ف بالسفر.......) مصار ن املعني طباء عدد ة .مضرو

و  واملنح املرتبات أيضا نوتضم طبي الشبھ ن املوظف ن و ت ف مصار شمل كما للطلبة، املقدمة ضات التعو

ستدانة حالة و ات، والدور املجالت اك ش ف مصار وكذا وامللتقيات، واملؤتمرات بالعطل املتعلقة عباء و

العنوان ذا سي أما املقفلة، املالية السنة حساب ع النفقات بحساب يختم نأيضا و الت خلية ق طر عن فيتم

تضم :ال

والوسائل- دارة ة مدير من .عضو
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الط- السلك .ممثل

الط- شبھ السلك .ممثل

:التغذية- 3

املصا ملختلف ي الغذا ن بالتمو تقوم ال مدادات ة مص ع النفقات ذه عتماد يتم

املس وجبات وكذا املر وجبات شمل و ذلكاملؤسسة، ق ا م ل الذين ن .تخدم

ملختلف سبة بال املر عدد معدل وحساب الواحدة الوجبة لفة ت بحساب النفقات ذه مثل تقدر

مضروب أو30املصا وجبات12يوم ن تحس اليف ت مع جمالية اليف الت مجموع ع صول ا فيتم ر، ش

رقم التعليمة تنص كما أ03املر العلم مع تقديرات، ع ذلك عتمد ولكن إحصاؤه صعب املر عدد ن

متوقع غ ارتفاع حالة الالزمة حتياطات عتبار ن ع خذ مع السابقة .السنة

الط- 4 ستعمال ذات واملواد ة :دو

املؤسسة حساسية ك النفقات ن ب من الط ستعمال ذات واملواد ة دو خذعت ستد مما ،

مبلغ طلب ع مما املجاورة الواليات مختلف من مر قدوم أو املر عدد ارتفاع ا، تقدير اعتبارات عدة

ا ل املستخدمة املصا من املخابر مواد من حتياجات إحصاء يتم كما العنوان، ذا .أك

النوعية- 5 الوقائية عمال :نفقات

ا تقدير تم و ، الط ستعمال ذات خرى واملواد مصال و التلقيحات مختلف النفقات ذه تتمثل

ا املعنية املصا الحتياجات .وفقا

رقم التنفيذي املرسوم صدور عد و ي، الوقا والطب ئة و ة مص النفقات ذه ع شرف 07/140و

ن، وحدت ع تحتوي ة املص ذه شفائيةأصبحت س بالنظافة خاصة والثانية الطبية باملعلومات خاصة .وحدة

الطبية- 6 دوات و :العتاد

املجلس حدد و ا، م املصا مختلف احتياجات تقدر حيث الطبية دوات و بالعتاد العملية ذه تتعلق

الط(الط املجلس ال)  محضر مبالغ أساس ع العنوان ذا اصة ا .عتاداملبالغ

ية- 7 ال ل يا ال :صيانة

ا نفقا وتقدر التحتية ية الب يل وتأ ر تطو أجل من املؤسسة ا تتحمل أعباء ية ال ل يا ال صيانة عت

ا، وترميم ي واملبا ل يا ال بصيانة املتعلقة ف املصار ل النفقات ذه شمل دارة، مجلس حات مق إ نادا اس

ف ى الك شغال اأما نفيذ ب وتقوم ، الوا باسم لة امل التج انية م خالل من الوالية ف طر من معنية

الوالية مستوى ع ان والس ة ال ة ذ.مدير

سي- 8 لل أخرى :نفقات

إ مثال سابقة، معطيات إ نادا اس العنوان ذا مبالغ وتقدر سي ال شاط ب تتعلق مختلفة نفقات

ال الك اس العقودمعدل ف مصار اء، ا عاب أ جانب إ للطاقة اليومي الك س و اليومي وت والز ين ب

رائق، وا خطار ضد ن التأم نفقات والغاز، اء ر الك نفقات يجار، نفقات يد، بال اصة ا النفقات واملنازعات،

ا ومواد املاء نفقات اتب، امل لوازم جانب، اء ا تنقل ف .ا....لتنظيفمصار
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ي الثا انية: املطلب امل ع املصادقة

للمصادقةيقوم- دارة مجلس ع عرضھ الذي انية امل مشروع بإعداد شفائية س العمومية املؤسسة مدير

للمادة وفقا ذا و رقم30عليھ، التنفيذي املرسوم شاء2007ماي19املؤرخ07/140من إ املتضمن

ا جميع ذلك ستخدم و ا، س ونظام ة وار ا ية ال واملؤسسات شفائية س العمومية املؤسسات

انية امل إعداد ا إيا مراعيا ذلك املدير ل اضات اع حالة و حة، املق التقديرات لتعليل ن ا وال

ائية .ال

م- انية امل ع املصادقة ساوييتم حالة و املطلقة باألغلبية املصادقة ون وت دارة، مجلس طرف ن

س الرئ صوت ير .صوات

شاء إ ن قوان تنص كما عليھ للمصادقة الوصية يئة ال إ دارة مجلس اجتماع محضر مع املشروع يرسل

ية ال العمومية املؤسسات وتنظيم .1وس

م- انية امل ع املصادقة باعتبارهعد عليھ للمصادقة الوا إ انية امل مشروع يرسل دارة مجلس طرف ن

مصادقة عد ذلك تم و وصايتھ، تحت موضوعة املرسسة ون و دارة مجلس س ورئ ة املركز السلطة ممثل

ة ال لوزارة الوالية الوحيد املمثل ا باعتبار ان والس ة ال ة .مدير

إرسال- يتم التاليةخ ات ا إ ا عل ومصادق مؤشر انية امل :من

üشفيات املس وإصالح ان والس ة ال .وزارة

üاملؤسسة ملقر عة التا ان والس ة ال ة .مدير

üية ال العمومية املؤسسات محاسب أو البلدي العمومي .املحاسب

üاملا .املراقب

üا حتفاظ يتم يةة ال العمومية املؤسسة مستوى .ع

من ول ا اعتمادا من ستفادة و انية امل تنفيذ للمؤسسة يح ت ال املصادقة إجراءات تأخر حالة و

التالية للشروط وفقا ا تنفيذ الشروع يمكن بھ املعمول القانون حسب فإنھ ة، ار ا السنة من :2جانفي

üامل إيرادات تحصيل املعتمديتم املحاسب طرف من يقات س عة أر وفق ية ال العمومية .ؤسسة

üمن را ش عشر إث من واحد حدود و يق س ال وفق ية ال العمومية املؤسسة نفقات تنفيذ يتم

ماي ر ش أواخر انية امل إرسال يتم ما عادة ألنھ السابقة، .السنوات

.، المتعلق بقواعد إنشاء وتنظیم وسیر المراكز االستشفائیة الجامعیة02/12/1997المؤرخ في 467-97المرسوم التنفیذي رقم 1
.، المتعلق بقواعد إنشاء وتنظیم وسیر المؤسسات االستشفائیة المتخصصة02/12/1997المؤرخ في 465-97المرسوم التنفیذي رقم 2
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الثالث انية: املطلب امل تنفيذ

ي الالزمة جراءات جميع تتخذ أن يتوجب بحيث عنوان ل ة املبو النفقات صرف خالل من ذا و

ع املؤسسة ل يا وتج ة معا أجل من ذا و للصرف، قابلة والنفقات للتحصيل قابلة املدرجة يرادات تصبح

ا ووظائف ا ام م .اختالف

املدروسة العامة املالية قواعد خالل تنفيذمن عملية أن لنا إت كيالل السيد ات تفس إ ناد االس و

ن ب الفصل مبدأ وحسب العمومي، واملحاسب بالصرف مر عاتق ع تقع ية ال العمومية املؤسسة انية م

املحاسبة مسك يتو بالصرف آمرا ونھ املؤسسة مدير فإن العمومي املحاسب ووظيفة بالصرف مر وظيفة

التاليةدار  باملراحل العملية ذه تمر انية، امل لتنفيذ ية املحاس املرحلة مسك العمومي املحاسب يتو نما ب :ة،

يرادات- 1 تحصيل :إجراءات

املسؤولإن و ية ال العمومية املؤسسة ثباتمدير واملتمثلة العملية ذه ل ة دار املرحلة عن

ي كما ذلك تم و لإليرادات، الفع التحصيل العمومي املحاسب يتو نما ب والتحصيل، :والتصفية

العمومي":ثبات- أ الدائن حق إثبات يتم بموجبھ الذي جراء جراء1"و الغ لدى املؤسسة حق أي ،

ا من الةستفادة و مستوى ع ق ا ذا إثبات تم و تلكة، م ات لتج املؤسسة بيع أو ية، ال دمات

الوكيل طرف من أو .يرادات

ن: التصفية- ب مع ونھ الوكيل ا قوم و املحاسب، بواسطة تحصيلھ الواجب قيقي ا املبلغ تحديد عملية

املدير طرف بالصرف(من املتأ)مر يرادات أما من، مباشرة تحصل إيرادات ف الدولة مة مسا من تية

العمومي املحاسب .طرف

الفع:التحصيل- ت التحصيل أي العمومية، نة ز ا اتجاه فراد ذمة إبراء بموجبھ يتم الذي جراء و

إ التحصيل سند املتضمن امللف بارسال املحاسب بھ يقوم املؤسسة، إيرادات ضمن ا وإدراج للمستحقات

شفى للمس املطلوب ق ا لتحصيل .املدين

النفقات- 2 تنفيذ : إجراءات

ام- أ ما: ل أي السداد، واجبة نفقة عنھ تج ي ع ية ال العمومية املؤسسة ت تث بموجبھ الذي جراء و

املادة وحسب ، الغ لدى ام ال من ا فإن19عل العمومية املحاسبة قانون و"من ام يتمل الذي جراء

الدين شوء إثبات عاتق2"بموجبھ ع نفقة تحمل عملية إنجاز أجل من ة إدار يئة عن صادر قرار و و ،

ي كما ف ام ل أنواع أما :3الدولة،

90/21من قانون المحاسبة العمومیة رقم 16المادة 1
المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21القانون 2
12/2007میة، وزارة المالیة، دلیل إجراءات تنفیذ اإلیرادات والنفقات العمو3
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ي· القانو ام منو: ل أوال التحقيق يتم حيث ية، ال العمومية املؤسسة طرف من إرادي ام إل

الن املخصصةمطابقة عتمادات توفر وجوب بذلك ونقصد ا، اص ا خيص ال مع ا م املل فقة

النفقات من النوع ذا .ل

املحاس· ام ا،:ل ل ي ا ال سديد ال دف يا، محاس النفقة مبلغ تحديد بموجبھ يتم الذي جراء و

قام ال امات ل جميع فيھ تدون ل املؤسسة املؤسسةونجد مدير .ا

ق لنا) 13(رقمامل يتج حيث الدراسة، موضوع املؤسسة حالة ام ل بطاقة عليھ ون ت الذي ل الش ن يب

يتم البطاقة ورقم خ التار يل فبعد املؤسسة، عاتق ع الواقعة بالنفقة املتعلقة املعلومات ل ن تدو يتم كيف

العنوان بكتابة النفقة نوع ذهتحديد أن ما و للنفقة، املوجبة بالعملية اص ا املبلغ وكذلك واملادة، والباب

تحت الوثيقة أن و نا النظر يلفت ما فإن ذكرنا كما بالصرف مر اختصاص من طوة إمضاءا ع فعال وي

ونھ بالصرفاملدير .مر

املتضم العنوان ام ل بطاقة حسب النفقة ذه واملنحتتمثل ضات التعو اب و ن املوظف نفقات ن

عتمادات توفر من التحقق يتم ساس ذا وع العدوى، خطر ضد ضات عو فتخص املادة أما املختلفة،

ا ووجو النفقة ة من والتأكد العنوان، ذا اصة .ا

انية م مع املقارنة مجال يخص فيما تكرس2015أما أن ا شأ من ال جراءات غ أي نالحظ فال

ا م البد لية ش إجراءات مجرد تبقى وإنما السياسة ذه اتباع عدم ع يدل ال ذا و النفقات، ترشيد .ميدأ

الواج: التصفية- ب النفقة مبلغ تحديد بموجبھ يتم الذي جراء التأكدو عد إال ذلك يتم ال ولكن ا، دفع ب

اصة ا ثبات سندات ع املدير يضعھ الذي قرار ذلك و الدين، ذا شأت أ ال الفعلية دمة ا من

التأكد ع املؤسسة مدير ساعدون الذين عوان من نجد كما شغال، اء ان سند أو الفاتورة مثل بالنفقة

الفعلية دمة ا معنيةمن بھ خاصة محاسبة يمسك الذي قتصادية للمصا الفر املدير للنفقة،

وتتمثل قتصادية، للمصا الفرعية ة املدير مستوى ع الدفاتر مختلف خالل من املخزون حركة عة بمتا

ع الدفاتر ذه خالل ومن املساعدة، الدفاتر ، الكب الدف اليومية، دف الدفاتر حسابذه املقتصد د

مدير املطاف اية ا يتحمل ال الفعلية دمة ا أداء من التأكد آليات إحدى ذه إذا للموارد، سي ال

بالصرف مر ونھ .املؤسسة

بالصرف- ت الذي:  مر داري القرار و و منھ، رس ض تفو حالة إال وحده، بالصرف باآلمر خاص إجراء و

إ مر املصفاةعطي النفقة بدفع .املحاسب
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رقم ق محتلفة) :  III -12(امل ضات عو و منح ن، املوظف بنفقات اصة ا ام ل 2014سنة, بطاقة

قتصادية: املصدر للمصا الفرعية ة املدير
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املادة: الدفع- د القانون22حسب العام،90/21من الدين إبراء بموجبھ يتم الذي جراء و الدفع فإن

املاجة حسب العمومي32و املحاسب ذرف من تنفذ الدفع عملية فإن القانون نفس .من

الثالث انية: املبحث امل تنفيذ ع الرقابة

ول املالية: املطلب الوضعية

ا املعمول لإلجراءات وفقا ا تنفيذ عملية تتم املؤسسة إ ا ووصول انية امل ع املصادقة عد

يرادات، وتحصيل النفقات بصرف للمؤسسةواملتعلقة املالية بإعدادالوضعية املطالبة تتم ذلك إثر وع

وامل انية امل مكتب بإشعار وذلك للوالية، ان والس ة ال ية مج طرف عنمن ر أش ثالثة ل بذلك حاسبة

للمؤسسة؟ املالية بالوضعية نقصد ماذا كيالل، لليد املوجھ السؤال ان وعليھ الفاكس، ق .طر

مكتب مستوى ع ر ش ل اية عد الذي املا الكشف ذلك للمؤسسة املالية بالوضعية نقصد

و  نة ز ا ن أم طرف من يؤشر والذي واملحاسبة، انية ةامل مدير إ رسل و املؤسسة، انمدير والس ة ال

ل حسب مخصصات من للمؤسسة ما يان ت خالل من معينة ة لف املالية الة ا عن ع و و للوالية،

بالدفع مر وعمليات املصفاة والعمليات اعات ال من ا عل وما ومادة، اب و ت(عنوان و وعمليات) ا

ل ن ب ي نا ومن يالدفع، كما عديدة نوا من الكشف ذا مية أ :نل

الت- التحو إجراء انية إم مالحظة ولة وس انية امل قراءة يل س أي لية الش الناحية .من

ا- رقاب ولة وس ا ر ش انية امل تنفيذ ملدى الدقيقة املعرفة أي العملية الناحية .من

شاف- املناسبإك الوقت ا معا غاية انية امل تنفيذ عند املرتكبة .خطاء

ولة- س ل املشا وحل القرارات اتخاذ .ساعد

ي الثا داري : املطلب ساب ا

الوثيقة تلك العملياتو جميع ا ف دون و شفائية س العمومية املؤسسة طرف من ا إعداد يتم ال

تنفيذ تخص املتعلقةال ة السنو العمليات ل ب داري ساب ا تعلق و مالية، سنة ل بداية قبل انية امل

من والنفقات يرادات جميع فيھ تدون ختامي حساب و و والنفقات، يرادات حسب املالية جانفي01بالوضعية

التالية31إ النقاط شمل و ة، ار ا السنة من سم :د

ول زء واملواد: ا بواب و ن العناو حسب واملحددة يرادات بمجمل تعلق .و

ي الثا زء للنفقات: ا ائية ال القيمة تحديد تم و كذلك، واملواد بواب و ن العناو حسب النفقات بمجمل تعلق و

غاية غاية12-31إ إ ا دفع تم ال املبالغ تحديد تم و ة، ار ا السنة كمامارس31عنوان ة، ار ا السنة من

السنة خالل انية امل من البا تحديد .يتم

إنجازه عد بجدولو مرفوقا املحاسبة مجلس إ ا عد سل ل عليھ، للمصادقة داري املجلس ع عرض

ساب  وا املؤسسة طرف من املنجز داري ساب ا املدونة سابات ا مقارنة يتم حيث الوثائق داريإرسال

وجدت إن نحرافات و خطاء شف وتك نة ز ا ن أم طرف من .املنجز
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والنفقات، يرادات من ل ل الرقابة عملية يل س خالل من تت داري ساب ا مية أ فإن التا و

السنة خالل انية امل تنفيذ .ومدى

الثالث انية: املطلب امل تنفيذ ع الرقابة

للمادة وفقا انية امل تنفيذ ع الرقابة من دف ال القانون58إن العمومية21-90من باملحاسبة املتعلق

ا--:و املعمول للقواعد ا ومطابق النفقات توظيف ة ع رص .ا

نفقة- ل ل الالزمة عتمادات توفر من املسبق .التأكد

بالصرف- لآلمر املقدمة املالية شارات .س

قانونا- املحددة املدة ة التأش عليل أو الوثائق ع بالتأش النفقات ة .إثبات

للمؤسسة- املالية الوضعية و النفقات توظيف ة ب ا ر ش املالية ر وز .إعالم

السيد إ االستماع و ا، إجراءا وما الرقابة ذه ون ت كيف لنا يت داف ذه ل مالحظتنا " كيالل"من

يا فيما ذلك نوجز أن :ستطعنا

املسبقة- 1 شرح:الرقابة وس لة، املؤ الصفقات نة و ، املا املراقب العمومي، املحاسب من ل الرقابة ذه يقوم

حدة ع رقابة .ل

العمومي- أ املحاسب خإن: رقابة ذا من جعل العمومي واملحاسب بالصرف مر وظيف ن ب الفصل مبدأ

مستق ةعونا تأش بدون نفقة أي تقبل ال فإنھ التا و بالصرف مر أعمال مشروعية مراقبة يمكنھ إذ ال،

من التأكد ق طر عن الرقابة ذه وتتم العمومي، :املحاسب

للنفقة-  املخصص عتماد توفر من .التحقق

ا-  ل شئة امل الفعلية دمة ا بأداء النفقة ير .ت

امطابق-  املعمول ن للقوان العملية .ة

شفائية س باملؤسسة اصة ا النفقات تنفيذ لعمليات العمومي املحاسب رقابة مندإن ون ت ا إيرادا وتحصيل

ب املؤسسةتنص مستوى ع العمليات جميع شمل و امھ، م اء ان خ تار غاية إ .ھ

ذه العموميةحالتنا نة ز ا إ نفقة ل ب اصة ا الدفع ت حو بإرسال رسمية بصفة الرقابة عملية تتم

العمومي املحاسب و ا ن خز ن أم ون شفى، املس بنفس ا مقر ائن ال العمومية شفائية س للمؤسسات الفرعية

رقم ق امل ذلك ن يب كما بن14املعتمد، اصة ا الدفع حوالة يتضمن عالذي بة والضر جتما الضمان فقات

جما مارس) ss et irg(الدخل ر ش واملادة،2015املتعلقة والباب العنوان رقم بكتابة بدقة النفقات تحدد بحيث

من ا عل التأش يتم ا ل املخصصة عتمادات وتوفر ا من والتأكد ا مراقب عد و جور مكتب ا عد وال

امل اطرف أخ سل ل الوثيقة، ن تب كما العمومي املدونحاسب اري ا ساب ا رقم إ الدفع الواجبة املبالغ

الدفع .حوالة
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رقم ق امل النفقات15وكذلك ر ي ماي4-5-3،1-5-2،1-5-1الذي ر السابقة،2015لش التفاصيل ذكر مع

يل عد الديون ذه من املؤسسة ذمة يخ بذلك و اصو ا واملحاسبة انية امل مكتب لدى العمليات ذه

العمومي، واملحاسب بالصرف كآمر املدير إمضاء ورود و ن ق امل شدة الحظة ونان شفائية، س باملؤسسة

ما ل ل ة دار باملراقبة بھ نقصد ما ذا .و

رقم ق مارس): III -13(امل ر لش الدفع بخدمات2015حوالة ss et irgواملتعلقة

مستغانم:املصدر لوالية العمومية شفائية س للمؤسسات الفرعية العمومية نة ز ا
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رقم ق ماي) : III -14(امل ر لش الدفع بخدمات2015حوالة جتماواملتعلقة الضمان

مستغانم:املصدر لوالية العمومية شفائية س للمؤسسات الفرعية العمومية نة ز ا
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املارقابة- ب املرسوم: املراقب املتعلقة414-92حسب العمومية النفقات تنفيذ ع السابقة الرقابة فإن

عة التا دارات و املؤسسات جميع طرف من ا م املل النفقات ع تطبق خرى انيات وامل للدولة العامة انية بامل

املا املراقب طرلف من وتمارس .للدولة

املرا املاإن املسبقةقب الرثابة ساسية متھ م لھ، مباشرة ع تا و و املالية، ر وز عينھ موظف و

بالصرف مر عده الذي ام ل مشروع ع والتأش العمومية النفقات تنفيذ .ع

من التأكد دف للنفقة ة الضرور الوثائق يتضمن الذي امللف املا املراقب إ :يرسل

يالصرفصف- مر .ة

ا- املعمول ن القوان مع النفقات .مطابقة

ا- ل ي القانو والتخصيص عتماد .توفر

املرفقة- الوثائق مع مطابقة ام ل مبلغ .ة

ذلك- إ ن القوان أشارت إذا ما حالة املسبقة راء و ات التأش .وجود

وراق- بجميع ام ل استمارة إرفاق للنفقةإلزامية تة .املث

يمكنھ كما ام، ل بطاقة وصول خ تار من ابتداءا أيام عشرة ا أقصا مدة تھ تأش املا املراقب يمنح كما

ي كما ون وت معينة حاالت ة التأش منح :رفض

املؤقت- 1 وكذلك: الرفض ا، نقصا أو ة املطلو الوثائق توفر عدم حالة مؤقتا الرفض ون سياني حالة

النفقة تلك املتضمن امللف مع إرفاقھ وجب ام .بيان

ي- 2 ا ال املعمول: الرفض ن للقوان ام ل مطابقة كعدم ، التغا تقبل ال ال الصارمة االت ا ون ي

كذل أو للنفقة، املخصصة عتمادات توفر عدم أو املدونةا، املالحظات بالصرف مر ام اح عدم ك

املؤقت .الرفض

التغا- 3 املراقب: 1حق ذمة إبراء و و ا، ل ي ا ال الرفض رغم ام ل بقبول بالصرف مر من إقرار و و

جراء ذا ورغم للنفقة، الفوري التنفيذ دف ام ل امللف مع قرار ذا رفق و املسؤولية، من املا

ال حيث ق ا ذا أحاط القانون أن التاليةإال االت ا حدوثھ :يمكن

بالصرف-  مر صفة توفر .عدم

املالية-  املناصب أو عتمادات توفر .عدم

ن-  القوان ا عل املنصوص املسبقة راء أو ات التأش عدام .ا

ام-  باالل املتعلقة الثبوتية الوثائق عدام .ا

واملواد-  بواب و ن العناو يح الغ .التخصيص

الرقابية يئات ال وإ باملالية لف امل ر الوز إ املرفق امللف يرسل ، املا للمراقب ة دار و املالية الذمة وإلبراء

سابقا ورة .املذ

.، المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات العمومیة1992-11-14، المؤرخ في 414-92المرسوم التنفیذي رقم 1
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الصفقات- ت نة :رقابة

موال ذه حماية ووجوب ا ل املخصصة عتمادات حيث من العمومية الصفقات مية أل نظرا

املشرع أحدث نالعمومية، وح الصفقة عقد أثناء ا تدخل أوجب كما ا، عل للرقابة يئات عدة زائري ا

ورقابة وخارجية داخلية رقابة ع نص حيث الرقابة من النوع ذا ال أش وحدد التنفيذ، عد و ا تنفيذ

،1الوصاية

داخلية- العروض: رقابة وتقييم ظرفة فتح نة مستوى ع .تتم

خارجية- الصفقات:رقابة شرعية فحص إ دف و العمومية، الصفقات نة مستوى ع .تتم

الوصاية- ا:رقابة ل املسطرة داف مع الصفقة مالءمة إ .دف

ع بالرقابة ان ال ذه اوتقوم بحرص وذلك ة املطلو الشروط توفر من ا تأكد خالل من العمومية الصفقات

: ع

الصفق- قانون ام اح بالصفقةمدى اص ا الشروط بدف التقيد ومدى العمومية .ات

حة- املق يحات والت الصفقة بنود وضوح .مدى

واملراجعة- ن بالتحي اصة ا ام .ح

ا- املرتبطة والضمانات ا دفع وآجال يقات س بال اصة ا ام .ح

بمنح ا أعمال نة ال تختم الشروط ذه من التأكد عدم أو التأكد عد ذهو فتمنح ا، منح رفض أو ة التأش

ع عرض ذلك ومع بتحفظات ة التأش ترفق أن مكن و للتنفيذ، وقابلة يحة الصفقة انت حال ة خ

ة التأش منح خ تار من ر أش ثالثة خالل ا تنفيذ تم و كنفقة، م تل ي ل املا .املراقب

الالحقة- 2 ع:الرقابة ي تأ ال الرقابة ة،و إدار كرقابة للمالية العامة شية املف ا م م وتتو انية، امل تنفيذ د

سياسية كرقابة الوط الشع واملجلس قضائية كرقابة املحاسبة .ومجلس

للمالية- أ العامة شية املف : رقابة

ماي ع ا تدخال ون وت العام املال وتبذير لالختالسات حد وضع ا م م :تتمثل

القانونيةتطبيق- ام ح و واملحاس املا ع شر .ال

املالية- ا ووضعي يئات وال املصا .سي

ا- وسالم املحاسبة .ة

ة- دار للوثائق نجازات .مطابقة

املؤسسات- ذه ل الداخلية الرقابة .س

املحاسبة- ب مجلس :رقابة

ائية ال املالية بالعمليات املتعلقة الوثائق بفحص ون بالصرف،وت ن مر و ن العمومي ن باملحاسب اصة وا

ال أش عة أر الرقابة ذه :وتتجسد

.2010- 10-07، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم 1
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الرقابة- لعملية لة املس الوثائق ل ع .طالع

الدولة- طرف من عانات منح شروط ومراقبة العمومية واملصا يئات ال سي نوعية .مراقبة

إلصدار- ن العمومي ن املحاسب حسابات امراجعة شأ ام .ح

انية- امل سي نضباط قواعد ام اح من .التحقق

الوط- ت الشع املجلس :رقابة

العمومية للمؤسسات مكن و يرملانية، تحقيق نة شكيل الوط الشع للمجلس يمكن للدستور طبقا

شفائية س واملؤسسات ة، وار ا ة لل العمومية واملؤسسات شفائية واملراكزس املتخصصة،

ملانية ال نة ال ذه تحقيق موضوع ون ت أن امعية ا شفائية .س
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العامة ــــــة ــــــ اتمـ :ا

جميع ولعل املالية، السياسة ضاري ا الركب ملواكبة أساسية ة كرك الدولة ا تتخذ سياسة م أ أن

قتصادية اعتمداملؤشرات املنطلق ذا ومن السياسة، ذه ة قو عالقة ذات ة متغ أو انت مستقرة

ا انيا إلم الرشيد والتوجيھ قتصادية ياة ا امللطف التدخل ع ديثة ا الدولة حث ع قتصاديون

ود ا بذل الضروري من أصبح العالم أنحاء ش العوملة ر مظا تف فبعد زاملالية، ال ع التغلب غية

إ دوما تصبوا دف ك ي الغر ضاري ا الر تتخذ زالت ال ال النامية الدول وخاصة ا، انيا م املستمر

املالية املوارد استغالل الشفافية الر ذا أساسيات م أ أن إليھ شارة بنا تجدى ما ولكن تحقيقھ،

عليھ ركزنا ما ذا و لألمواالاملتاحة، املا سي ال جوانب مختلف دراسة خالل من املتواضع العمل ذا

.العامة

ا فنجد املوارد، ذه مثل استغالل سوء عن تبة امل السلبيات عن بمنأى ست ل حديثة كدولة زائر ا إن

ا موسوع إثراء ا عا شر ب م سا و بل قواعده وتطبق ديث ا املالية علم مبادئ اتكرس م حرصا املالية

مالية سنة ل يو الذي املالية قانون وما ارجية، وا الداخلية ا ئ ب املستمرة ات التغ مسايرة ع

املا التوازن تحقيق وراء الدائم الس ع دليال إال العامة يرادات وتحصيل العامة النفقات ع توز .كيفية

العم انب ا معرفة خالل خطةفمن وضع يتطلب العام نفاق فعالية تحقيق أن لنا ات داة ذه ل

إ توصلنا امليدانية نا دراس أثناء لة امل لألرقام تحليلنا ومن وسياسيا، واجتماعيا اقتصاديا سقة م مالية

ي اآل الفرضيات عض ع :جابة

و : الفرضية

بإ العمومية املحاسبة دور معرفة لناعد ات العام، املال ماية ا و لية والش القانونية ا جراءا

يحة و الفرضية إذا العمومي، املا للسي ساسية داة منازع بدون ا .أ

الثانية : الفرضية

وخاصة السلطات ن ب الفصل مية أ ع ة السنو عات شر ال ع واملتكرر الصارم التأكيد خالل نمن ب

وو  بالصرف مر أيظوظيفة يحة الثانية الفرضية اعتبار علينا لزاما أصبح العمومي، املحاسب يفة

املسؤوليات ن ب الفصل تقت ال الرقابة ق طر عن العام املال ماية وسيلة العمومية املحاسبة ستخدم

ية واملحاس ة .دار

الثالثة :الفرضية

سياسةس التقشف اياسة واستغالل العامة النفقات ترشيد إ دف إجراءات الدولة ا خالل من بع ت

التقشفية لإلجراءات ة واملواز نة الرا قتصادية املؤشرات حسب وعليھ البلد، السائدة وضاع يناسب بما

س منفذ آخر التقشفية السياسة اعتبار حيث من أيضا يحة عة الرا الفرضية فإن الدولةاملتبعة تعملھ

ا انيا م ز ال تحديات ة ,ملواج
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امسة ا :الفرضية

التا و الك س يع مبدأ اعتماد حيث من الدولة ع ة خط سياسة التقشف سياسة اعتبار يمكن

إل الك الدالطلب تھ بي ما ذا و قتصاد، شفائيةعاش س املؤسسة مستوى ع امليدانية العمومية،راسة

التقشف سياسة فما إذا جديد، من وض ال ع القطاع ذا ساعد ولن ال املؤسسة انية م نخفاض فمعدالت

إإال  زامية ا ولوسياسة لسنوات ا اج ان من بالرغم وضاع ور تد استمرار و ذلك ع والدليل القول، ن

رس غ ل .ش

البحث :نتائج

املحاسبة السليمإن ا بتطبيق تضمن ال الوحيدة الوسيلة العمومي املا سي لل كأداة العمومية

للدولة العامة يرادات ع العمومية نة ز ا حصول وتضمن ا، أوج غ العامة النفقات صرف عدم يح وال

الدولة وضعت ولقد العامة، انية امل لتنفيذ ا املعمول جراءات خالل الرقابةمن تضمن ن قوان سياسية كسلطة

قد عسف أي من قوق ا ذه حماية ع ر س عمومية يئات و مجالس شات وأ ية واملحاس ة دار املالية

الرقابة ملانية ال للمجالس ورخصت العمومي واملحاسب بالصرف مر وظيف ن ب الفصل مبدأ فأيدت يحدث،

وشر  والالحقة، السابقة يرتكباملالية خطأ أي عن املة ال املسؤولية لتحديد صارمة ن قوان .عت
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ــــص :م

تتحقق لن ة خ ذه و العامة، ة املص دمة الدولة ا ر وإيرادات نفقات محل و العام املال إن

باالستغالل يمكنإال و املالية، للموارد بتطبيقمثل العمومي املا سي لل كأداة العمومية أنللمحاسبة السليم ا

اتضمن ال أش ل ب املالية إجراالرقابة خالل القانونيةءمن ا شاتولقد،ا سياسيةأ كسلطة مجالسالدولة

عس أي من قوق ا ذه حماية ع ر س عمومية يئات مرو وظيف ن ب الفصل مبدأ فأيدت يحدث، قد ف

صارمة ن قوان وشرعت والالحقة، السابقة املالية الرقابة ملانية ال للمجالس ورخصت العمومي واملحاسب بالصرف

امل أيلتحديد تطبيق عن غ الدولة أن القول يمكن ذا ل يرتكب، خطأ أي عن املة ال اسؤولية شأ من سياسة

العامة النفقات م تقلص العامةأن يرادات التا ماية،و وا شيد ال مؤقتاغرض منفذا ان إن فالتقشف

ل ا و العمومي املا سي ال حسن فإن القومي، قتصاد ع آثاره تتدا أن يلبث ماال م أزمة ل ل املستقب

ا م .ان

املفتاحية لمات :ال

، سي ال العمومية، املحاسبة يرادات، النفقات، العام، قتصاداملال التقشف، شيد، ال .الرقابة،

Résumé : que l’argent public est dépensé État dépenses et les recettes pour l’intérêt public, ce dernier

ne peut être atteint que par l’optimisation des ressources financières et comptabilité public comme un

outil pour la gestion des finances publiques est appliqué pour assurer le contrôle financier approprié

sous toutes ses formes par ses procédures judiciaires, l’État a établi que les organismes publics conseils

politiques le pouvoir d’assurer la protection de ces droits contre tout abus pourrait se produire, a

confirmé le principe de la séparant de l’expert-comptable et autorisés à parlementaire financiers

contrôler qui précède et qui suit et a procédé à des règles strictes pour déterminer Entière

responsabilité pour toute erreur, on peut dire que l’État a besoin de l’application de toute politique qui

réduirait les frais généraux et donc publics revenus aux fins de conservation et de protection, austérité

temporairement accès à était rudement carie effets sur l’économie nationale, bonne gestion des

finances publiques est la solution à chaque crise quelle que soit sa taille.

Mots-clés : argent public, dépenses, revenus, comptabilité publique, gouvernance, contrôle,

rationalisation, austérité, économie.


