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  ا �مد � الذي و�ب لنا �عمة العلم و ص�
 هللا و سلم ع�
 اشرف خلقھ

  'نامسيدنا دمحم خ"!  

حيمور مصطفى  'ستاذأقدم جز:ل الشكر إ5
 'ستاذة ا1�0!مة زرواط فاطمة الز�راء و 

اء �ذا لم يبخال ع�N بالتوجLMات و النصائح و اللذان Hان لGما الفضل ع�
 بن ناللذا

  البحث، 

  املشرف"ن ع�
 مناقشة �ذه املذكرة 'ساتذةإ5
  XشكراXيكما أوجھ Hامل 

  و لGما م_^ ألف تحية و سالم و Hامل أسرXي أ\ي وأميو 

  و زمالbي Na الدفعة، كما أقدم الشكر إ5
 Hامل أساتذXي Na ال`لية، 

 وأقدم الشكر إ5
 Hل من ساعد�ي Na انجاز �ذا العمل
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ة عامــــــــــةــــدمــــمق  

 

  أ
 

أ%داف�ا، والوسيلة ال��  لبلوغ�عد �نفاق العام أداة من أدوات السياسة املالية ال�� ستخدم�ا الدولة 

ة دور%ا كمتدخل ?< مختلف >;شطة ستصادية و2جتماعية، وممار 2قمج�ا ابر  تنفيذت*يح ل)'&ومة 

 أثار2قتصادية، ولقد ازدادت أ%مية النفقة العامة بازدياد اK'اجات اIJتمعية ال�� تلبGHا، بحيث أصبحت ل�ا 

 NOاملتغ QRياة داخل الدولة وا;ع&اسات ع'Kات اSمجر QRة ع'Tالنمو، : ال&لية 2قتصاديةت اوا

 VOم، توازن مYZاتن املدفوعاال*شغيل،الت.  

ي اK'فاظ عQR املوارد العامة من ر يد _Iم �نفاق العام، ومحدودية املوارد، جعل من الضرو اإن تز 

مطلبا أساسيا، سواء " يد �نفاق العموميشتر "أضQe معھ  ذي، وسوء التدبNO عموما، >مر السرافير و� بذالت

 >j شود ولتنمية الشاملةما ت&ون إليھ  أحوج?< الدول املتقدمة أو الدول النامية ال��nلتحقيق التطور امل.  

�ا إQs التنمية من الناحية املالية نجد سوء عملية Sقومن أ%م املشكالت ال�� تواجھ الدول النامية ?< طر 

أدواGuا عQR معاIKة املشكالت ال��  ةالتخطيط املاs<، وتخلف السياسة املالية للدولة ال�� تتجQR ?< عدم قدر 

واT'ة ودقيقة لتعبئة املوارد  إسNzاتيجيةنمو، رغم وجود موار مالية وyشرSة، إال أن غياب تواج��ا ?< عملية ال

  .ادية يؤدي إQs فشل %ذه املسا|<صوتوج�GHا نحو تحقيق >%داف اJ'ددة ?< اYKطة 2قت ةاملتوفر 

تنموSة  إسNzاتيجية 2ستعمارSة وان�Gاج ةمن اختالل ?< 2قتصاد الكR< ناتج عن مخلفات الفNz  راIKزائعانت 

مت ز تأ 1986، وyس�ب >زمة البNzولية سنة ي2قتصاد�وسيلة للتخطيط  كزي ملر ١عتمد عQR التخطيط 

فاع كبNO ألسعار تت >لفية الثالثة ار فتصادية، و�ان البد من التحول إQs اقتصاد السوق، عر 2ق>وضاع 

نفاقية توسعية وقد ترجمت ?< ثالث إاK'&ومة إتباع سياسة  ت، لذا قرر راتالصاد تإيرادااJ'روقات مما أ;عش 

النمو حيث �انت البداية  ةNO تواستعادة و  ي اIKزائر مج مالية تنموSة اقتصادية Guدف إQs ال�Gوض باالقتصاد ابر 

توطيد  برنامج، ثم )2009-2005(صادي 2قت، و�رنامج دعم النمو )2004-2001( ي�;عاش 2قتصادب�Nنامج 

  ).2014- 2010( ي2قتصاد النمو

�ش&الية:  

  ما %و أثر ترشيد النفقات العامة عQR النمو 2قتصادي ?< اIKزائر؟                

ال*ساؤالت الفرعية و ال�� يمكن  من ستد|< �جابة عQR %ذا السؤال الرئ ��� املرور ع�N جملة                   

>Rإيجاز%ا فيما ي: 



ة عامــــــــــةــــدمــــمق  

 

  ب

 

 تأثNO ?< مختلف >;شطة 2قتصادية؟%ل لإلنفاق العام  -

 ما مدى رشاد النفقات العامة ?< اIKزائر؟ -

 ما %و تأثNO النفقات العامة ?< تحقيق النمو 2قتصادي ?< اIKزائر؟ -

  :الفرضيـــــــــــــــات

     QRش&اليةلإلجابة ع�  :;عمد إQs الفرضيات التالية الفرعية >سئلةاملطروحة و  

�نفاق العام - �عكس فعالية اK'&ومة و ما مدى تأثNO%ا عQR مختلف >;شطة من خالل تحقيق التنمية 

 .ال&لية

 .سياسة �نفاق العام ?< اIKزائر عتمد عQR الن§¦ التقليدي مما يحد من رشادGuا -

يمكن للدراسة التحليلية و القياسية أن عطي نقاط تفسNOية لتأثNO النفقات العامة عQR النمو  -

  .2قتصادي

  :ةـــداف الدراسـأ%

 .الوقوف عª QRعض مفا%يم النفاق العام و النمو 2قتصادي -

 .تحليل ظا%رة تزايد النفقات العامة و ترشيد%ا -

 .محاولة بناء نموذج قيا¬�� ملعرفة أثر النفقات العامة عQR النمو 2قتصادي -

  :أ%مية الدراسة

إن أ%مية الدراسة تتمثل ?< ضبط املفا%يم املتعلقة بالنفقات العامة و ترشيد%ا، وإبراز دور%ا امل�م �أداة من 

أدوات السياسة املالية ?< تحقيق النمو 2قتصادي من خالل إعطاء نظرة حول أثار سياسة �نفاق اK'&ومي 

  ..2014- 1990دة من املطبقة ?< اIKزائر عQR النمو 2قتصادي خالل الفNzة املمت

  :حدود الدراسة

و  1990و تمثلت اK'دود الزمنية ?< مدة دراسة %ذا البحث للفNzة الزمنية املمتدة بOن  :ا��دود الزمنية

2014.  
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  :املن§¦ املتبع و >دوات املستخدمة

اعتمدنا ?< دراس*نا بناءا عQR ال*ساؤالت و الفرضيات املطروحة املن§¦ الوصفي التحليR<، الذي                   

كما اعتمدنا املن§¦ 2ستقرا°ي عن طرSق استخدام �ساعدنا عQR وصف الظا%رة و ر�ط >سباب بالنتائج، 

قة بموضوع الدراسة باستعمالنا >دوات �حصائية و القياسية أثناء استقرائنا للمعلومات و �حصائيات املتعل

  .Eviews  09برنامج

  :ثــــــــــة البحــــخط

                  >sالنحو التا QRثالث فصول ع Qsش&الية قمنا بتقسيم  موضوع الدراسة إ�  :ألجل معاIKة 

، عاIKنا من خاللھ مبحثOن حيث جاء باملبحث >ول ªعنوان النفقات العامة و ترشيد%ا الفصل �ول حيث �ان 

�طار العام للنفقات العامة، أما املبحث الثا;ي خص بدراسة ظا%رة تزايد النفقات العامة و ترشيد%ا،و بالnسبة 

، حيث تناولنا من خاللھ �طار النظري للنمو 2قتصادي و عالقتھ باإلنفاق العام �ان ªعنوان الفصل الثا�ي

و املبحث الثا;ي �ان ªعنوان التأصيل ، >ول خصص للمفا%يم العامة حول النمو 2قتصادي،مباحثثالث 

العالقة بOن �نفاق العام و النمو 2قتصادي، و �ان عنوان  تناول  املبحث الثالثو  النظري للنمو 2قتصادي،

و >خNO  دراسة تحليلية و قياسية ألثر ترشيد النفقات العامة عQR النمو 2قتصادي ?< اIKزائر  الفصل الثالث

،عرف %ذا الفصل مبحثOن،املبحث >ول �ان لھ طاªع تحليª >Rعنوان تحليل تطور النفقات العامة  2014- 1990

اسية حول الظا%رة املدروسة للفNzة و النمو 2قتصادي ?< اIKزائر، أما املبحث الثا;ي فقد خصصناه لنمذجة قي

  .2014-1990املمتدة بOن 
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  مقدمة الفصل

�جتما,� إ*(  ا)'انب مل#شوظائف�ا ل ال�شاط �قتصادي وازدياد الدولة ��تدخل  طور ت سا�ملقد 

الزBادة  �٥ذ إن. تصادياقاملالية �� أي نظام  السياسةازدياد 7'م النفقات العامة 5ش4ل جعل�ا من أ�م أدوات 

صادي قصد ضمان فعالية أكLM لألداء قتالتخصيص Gمثل للموارد للمسا�مة �� ال�شاط � ةأدت إ*( ضرور 

  ٠دي�قتصا

إ*( جملة من الضوابط و قصد تحقيق �Gداف �قتصادية املرجوة  فإن سياسة Uنفاق العام يجب أن تخضع 

Bادة 7'م النفقات العامة 5سب cعدد ز واabددات تجنبا لعدم الرشاد و نقص الفعالية لكن ذلك لم يمنع من 

حصر ل�ا إذ ي4ون دور�ا زBادة عf( تطوBر ا)'انب �جتما,� من aeة وcعليم و تحسdن  ا)aاجات العامة الjk ال 

  .أ�داف النمو �قتصاديلعام �� تحقيق دور Uنفاق االل تصادية من خقالوضعية �

تزايد�ا و Uطار النظري  و ظا�رةمما سبق ذكره س�تطرق �� �ذا الفصل إ*( مف�وم النفقات العامة                  

  .لLpشيد�ا
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  للنفقات العامةالعام  �طار :�ول  املبحث

cستعملھ الدولة ��  الذيمضموqrا يكمن �� sوqrا التنظيم  إذ أن و الدور الكبLd للسياسة املالية �Gميةازدادت 

جل أتتدخل من  أنلزاما عf( الدولة  أصبحا ذو النفقات و ل� Uيراداتتوجيھ برامج�ا �قتصادية و الc jkشمل 

للسياسة املالية  أداة أ�ملك تLMز النفقات باعتبار�ا ذ إطار�قتصادي و ��  Gداءضمان السLd ا)aسن و تفعيل 

 جميع��  أ�ميqyاتطور�ا التار�xB يLMز مدى  إذ أنو الjk بدور�ا cعLM عن تدخل الدولة �� ا)aياة �قتصادية 

  .ا)'وانب 

  العام و تطوره ,+ الفكر (قتصادي  �نفاق: �ول املطلب 

و العام عLM تارBخ الفكر �قتصادي بالعديد من املراحل الjk تحدد فqzا مف�ومھ حسب دور الدولة  Uنفاقمر 

  .1ا�bتلفةا�ب �قتصادية ذا التطور وا�~ بdن املذsان � و{qا  املنوط الوظائف

  العام ,+ الفكر الكالسي2ي �نفاق- 1

� الفكر الكالسي4ي بالتقييد الضيق لدور الدولة حيث لم �عط الكالسيك dلدراسة طبيعة و  أية أ�ميةتم

 أ�ممن بdن   ADAM  SMITHسميت  أدامالعام بdن مختلف القطاعات �قتصادية و �عتU  LMنفاقمحددات 

غLd منتج من حيث خلق ال�Lوة و  بأنھالعام  لإلنفاقعدم تدخل الدولة و sانت نظرتھ  إ*(دعا  الذياملفكرBن 

بل انھ يحول ال�Lوة من القطاع ا)�اص إ*( العام أب  العام يخلق الطلب الفعال Uنفاقأن لم يقبل فكرة  بالتا*�

و يرى جون  DAVID RICARDOدافيد ر4Bاردو  أمثالألغراض غLd منتجة ، و قد وافقھ العديد ممن جاءوا  5عده 

عن �سqyالك ا)�اص ففي sلتا  ألف من حيث املبدتالعام ال يخ Uنفاق أنJEAN  BAPTISTE  SAYبات#س�ساي

جون س�يوارت ميل   أناملال كما  رأسالعام لتوفU  Ldنفاقتقييد 7'م  إ*(ا)aالتdن �ناك ضياع لل�Lوة و دعا 

JEAN  STEWART  MILL  دود قيد تدخل الدولة للصا)~ العام و عارض �� نفس الوقت تدخل الدولة خارa(ج ا

  .سميث  أدامالjk وضع�ا 

 ~ªوم  أنمما سبق يت�نفاقالفكر الكالسي4ي حول مفU  إ*( إضافةالعام يتمحور حول حياده و تقييد 7'مھ 

�انية العامة و  بالتوازن اabاس»��jتمام dة إقرارللمBالنفقات �� التقدير أولو.  

  العام ,+ الفكر الكين67ي  �نفاق- 2

 الكميةشديدا للنظرBة نقدا  �JEAN  MEYNARD  KEYNESقتصادي الش�Ld جون مينارد كي¬�تضمن كتاب 

النفقات العامة و  إ*(تدخل الدولة �� ا)aياة �قتصادية و بالتا*� cغLdت النظرة  حي�ئذ  Gمرللنقود و تطلب 

الكساد العال±j تتم  أزمةعالج  أن عھأتباتحسdن مستوى الرفا�ية و يرى كي¬� و  إ*(تزايد ��تمام {qا sوqrا تؤدي 

                                                           
 .2009-05-18الصدیق نصر الشائي، مقال بعنوان اإلنفاق العام و دور الدولة في الماضي و الحاضر، مصر، 1
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الساسة املالية و خاصة النفقات العامة و الc jkسا�م �� زBادة الطلب الك�f و بالتا*� فان  أدواتمن خالل 

  العام دور كبLd �� الرفع من الطلب الك�f من خالل  لإلنفاق

 إ*(رBبا قتوز²عا  Gفرادتوز²ع الدخول بdن  إعادةو يتم دلك من خالل : يس=>ال;( ز9ادة الطلب  -1- 2

 أوالدخول اabدودة مجانا  أaeاب إ*(جانب قيام الدولة بتقديم ا)�دمات الضرورBة  إ*(،املساواة

 .رمزBة بأسعار

 :ز9ادة الطلب (س@ثماري  -2- 2

 إعاناتتقديم  إ*( إضافةمشار²ع اس�ثمارBة  بإقامةد ارتفاع معدل البطالة تقوم الدولة عنف

 .الضرائبتخفيض ´سبة  أوللمس�ثمرBن ا)�واص من خالل تخفيض سعر الفائدة 

  العام ,+ الفكر النقدي  �نفاق- 3

ارتكزت النظرBة النقدية عf( العديد من �فLpاضات حيث ركزت عf( كمية النقود و السياسة النقدية بدال من 

 Uنفاقاملالية و خاصة جانب  السياسة ستعمالال املدرسة النقدية معارض  رأيالسياسة املالية و بالتا*� sان 

و يرى النقديون انھ ال يمكن معا)'ة ال¶'ز �� املوازنة العامة  ،باعتباره السµب املولد للت�ªم Gزمةالعام �� حل 

القصLd بل ي�ب�¹ تب¸j سياسة اقتصادية صارمة �دف�ا التخفيض التدرB·� ل�سبة �دا  Gجلدفعة واحدة و �� 

العام ا)'اري خاصة �� شقھ  Uنفاقعf(  ةضييتخف إجراءاتلك بتطبيق ذو  ،Uجما*�ال¶'ز بال�سبة للناتج 

  .تخفيض �س�ثمارات العامة كذلك�عيق معدالت النمو و  رأqºم��  ألنھ�جتما,� 

  و خصائصEاالنفقات العامة  Dعر9ف:الثاBياملطلب 

ا التباين جعل�ا ذ�قتصادية و � املذا�بباختالف  تالعامة و اختلفبالنفقات cعددت التعرBفات املتعلقة 

�«qا عن العديد من املفا�يم dم jkجملة من ا)�صائص ال j¼½خرى تك�G.  

  :العامةالنفقة  Dعر9ف - 1

 )fعرف عcاqrامبلغ من املال يخرج من خزانة الدولة بواسطة  أq»تلفة إدارا�bا اq»ا و وزاراq»ا و �يئاq»و مؤسسا

  :ي�fحاجات عامة كما cعرف النفقة كما  إلشباع

و منھ نفقت الدابة  ،�ابھذمشتقة من sلمة نفق و �Â تدل عf( انقطاع الj¼Áء و :النفقة ,+ اللغة -1- 1

تمj¼Ã  ألqrاو سميت النفقة  ،ال يقفنھ يمj¼Ã فال يكسد و ألك ذج و را أيو نفق البيع  ،ماتت أي

 .1كثLd النفقة أي�ب ما عنده و رجل منفاق أيذلوج��ا و يقال انفق الرجل 

                                                           
  25، ص 2010نظریة االنفاق العام في ضوء القرأن الكریم، االردن، باسم احمد عامر، 1
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�Â  أو،حاجات عامة إشباع�Â مبلغ نقدي يقوم بدفعھ �Äص عام من اجل  :النفقة ,+ (صطالح -2- 1

متعددة  أش4ال خذأتا)aاجات العامة للمواطنdن و  إشباعالjk تصرف�ا الدولة من اجل  Gموالsل 

كما  Uعاناتمنح  أو،املقاولdن أجور دفع  أوتتمثل �� نفقات مرتبات املوظفdن  أنيمكن  أqrاحيث 

 )fا�عرف البعض عqrص معنوي عام  الذمةمبلغ نقدي يخرج من  أ�Åإحدى أوالدولة (املالية ل 

حقيق منفعة عامة )تنظيما«qا  .1قصد ت

  Èتيةبرز خصائص�ا �� النقاط أتتمثل :خصائص النفقات العامة - 2

حت إفراد�امع تطور الدولة و cعدد مؤسسا«qا و ك�Lة حاجات  النفقة العامة مبلغ نقدي -1- 2  أصب

حمل الش4ل النقدي باعتبار النقود وسيطا للتبادل و من الس�ل عf( السلطة  النفقة العامة ت

 .النقدي Uنفاقتراقب  أنال�شر²عية 

�Â الدولة من خالل  Uنفاقفا)'�ة الjk تتو*( عملية  مصدر النفقة العامة خز9نة الدولة -2- 2

 .ا�bتلفة ضمن القوانdن املعمول فqzا و املقرة من السلطة ال�شر²عية أج�ز«qا

تخدم الصا)~ العام و تل»j  أن�� النفقة العامة  Gصل إن �دف النفقة تلبية اOPاجات العامة -3- 2

 .الداخG �fمناabافظة عf(  حاجات عامة مثل

  تقسيمات النفقات العامة  :املطلب الثالث

لك وفق جملة من املعايLd الjk تجعل مqÉا تقسيمات ذللنفقة العامة العديد من التقسيمات الjk ت�سم {qا و 

  :cG2ي��  إيجاز�ا مضبوطة، يمكن

ا التقسيم تصنف النفقات العامة طبقا للوظائف و ذ�� � التقسيم الوظيفي للنفقات العامة - 1

 :ي�fا)�دمات الjk تقوم {qا الدولة �� مختلف اb'االت كما 

اقتصادية  أ�داف ذاتا�bصصة للقيام بخدمات  Gموال و cشمل النفقات العامة (قتصادية  - أ

 .املتنوعةsاملشار²ع �س�ثمارBة و التنموBة 

ن النفقات العامة الالزمة للقيام بخدمات اجتماعية مثل املبالغ تتضم النفقات العامة (جتماعية  - ب

كما تتضمن النفقات العامة ا�bصصة ل�Ëدمات  فرادG  أوالjk تمنح لبعض الفئات �جتماعية 

 .الaÌية و التعليمية و الLpفqzية و الضمان �جتما,�

 أجور تتضمن النفقات العامة ا�bصصة ل�سيLd املرافق العامة من رواتب و  �دار9ةالنفقات العامة  -ج

تدرBبھ و  أو إعدادهمن اجل  Uداري ا)4aومية كما تتضمن املبالغ ا�bصصة لË'�از  Uدارةالعاملdن �� 

حقيق  أيضايدخل ضمqÉا    .الداخG �fمناملبالغ الالزمة لت

                                                           
1

  4ص  2015، أطروحة دكتوراه جامعة باتنة،2011-2001ایمان بوعقاز، أثر اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصادي، دراسة قیاسیة على االقتصاد الجزائري، 
2

  141-134ص  2007ة، �ردن، دار ال�شر و التوز²ع و الطباعة مبادئ املالية العام محمود حسdن الوادي، زكرBا احمد عزام،
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و استمرار مرفق الدفاع الوط¸j  إلقامةات العامة ا�bصصة تتضمن النفق النفقات العامة العسكر9ة -د

  .و دعم القوات املسaËة  إعدادو نفقات  أجور من رواتب و 

و فوائد الدين العام و  أقساط أداءتتضمن النفقات العامة ا�bصصة من اجل  النفقات العامة املالية -ه

  .Gخرى و السندات املالية  Gوراق

� نوعdن من النفقات نفقات عادية و نفقات  انتظامEاحسب دور9=>ا و  - 2dحسب �دا التقسيم يتم تمي

 استÓنائية 

ا �نتظام و ذ�ع¸j � أن�Â تلك الjk تنفق 5ش4ل دوري و منتظم سنوBا دون  النفقات العامة العادية  - أ

 .الصيانة و نفقات Gجور و مثال�ا الرواتب و  ذاتھتكرار�ا با)Õ'م  أوكرار ثبات مقدار النفقة تال

� بالدورBة فjÖ  النفقات العامة (ست[نائية  - بdال تتم ال تتكرر بانتظام و   jkتلك النفقات العامة ال �Â

تحدث عf( فLpات متباعدة و بصورة غLd منتظمة و مثال�ا النفقات العامة �س�ثمارBة ال�ªمة نفقات 

 .م4افحة البطالة

نفقات عامة  إ*(و يمكن تقسيم�ا  Uنفاقشمول  أ�عتمد �دا التقسيم عf( مبد حسب نطاق سر9ا^>ا - 3

 )fا عqÉبي �dة و نفقات عامة محلية يمكن التميBأساسمركز  Ldاجملة من املعاي�أ�م 

ھ ا sانت موج�ة لصا)~ مجتمع الدولة ب4املإذcعتLM النفقة العامة مركزBة  معيار املستفيد من النفقة  - أ

منطقة معينة داخل الدولة  أومعdن  إقليمsانت النفقة موج�ة لصا)~ و إذا و الدفاع  Gمنمثل نفقات 

 .الك�رØاء و املاء  إيصالفjÖ نفقة محلية مثل نفقة 

تحمل اb'تمع عبqÙا عن طرBق  إذاcعتLM النفقة العامة مركزBة  العامة معيار من يتحمل عبء النفقة  - ب

عن طرBق املوازنة  Uقليمتحمل عبqÙا مجتمع  إذااملوازنة العامة للدولة و ت4ون النفقة العامة محلية 

 .لإلقليماabلية 

� املعيار �و النظر  أنيرى 5عض �قتصاديdن  معيار املوازنة الcd ترد فa>ا النفقة العامة -جdإ*(ح 

 jkة تاملوازنة الBا النفقة العامة فالنفقة العامة مركزqzدت �� ور إذا و محلية  ،وردت �� املوازنة العامة إذارد ف

 .5غض النظر عن املستفيد مqÉا و من يتحمل عبqÙا  Uقليمموازنة 

�نتاجمن  أثار�احسب  - 4 cgن  إ*(تقسم حسب �دا املعيار  الوطdقسم 

الوط¸j و  UنتاجزBادة  إ*(تنطوي عf( النفقات العامة الjk تؤدي مباشرة  النفقات العامة اOPقيقية  - أ

موظفي الدولة و  أجور و مqÉا مرتبات و  ا)�دمات�Â النفقات املنتجة الjk تتم بمقابل يتمثل �� السلع و 

الل وجود طلب فعال من جانب الدولة يؤثر عf( 7'م و نوع  Gثر أي�ش املباشر ل�ده النفقات من خ

ال ممن يزودون الدولة {U qنتاج  .ه السلع و ا)�دماتذو يولد دخ
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الوط¸j فjÖ فقط  UنتاجزBادة  إ*(�Â تلك النفقات الjk ال تؤدي مباشرة  نفقات العامة التحو9ليةال  - ب

ال cعدو sوqrا cعيد توز²ع الدخل الوط¸j و �Â  أيو ا)'ماعات  Gفرادتحول القوة الشرائية فيما بdن 

 .عادة تتم دون مقابل 

  تقسيم النفقات العامة ,+ اiPزائر -5

  :ال@سيj7نفقات   - أ

بقيمة مضافة لالقتصاد الوط¸j بل �Â نفقات cستعمل لسLd  تأcيو �Â تلك النفقات الjk ال                             

 GخLdةه ذsل باب تندرج تحتھ سبع فقرات و � أبواب أرÚعة إ*(و تنقسم نفقات ال�سيU  LdدارBةالدولة  أج�زة

يقسم البند  أند الjk �شمل�ا الفصل غLd محدودة و يمكن بدور�ا تضم نحو cسعة و cسعdن فصال و عدد املوا

�انية  Gول فروع نفقات الباب  إ*(dعباءو الثا´ي املمثلة �� مG  ة من طرف وزارة املالية و البابLdكة املسLpاملش

�انيات �� مختلف الوزارات و تتمثل dل املs �� باBبوابالثالث و الرا5ع نجد�ما تقرG  ا نفقاتqzتجمع ف jkال

Ldالتا*�  ال�سيs  

عتمادات الضرورBة للتكفل و �شمل U  Uيراداتالدين العمومي و النفقات اabسوØة من  أعباء �ول الباب 

  .Uيراداتا�bتلفة اabسوØة من  Gعباء إ*( باإلضافةالدين العمومي  بأعباء

cسيLd املؤسسات العمومية السياسية و غ�Ldا تخصيصات السلطات العمومية و cشمل نفقات  الباب الثاBي

  .اb'لس الدستوري و �Â نفقات مشLpكة بdن الوزارات و  Gمةsاb'لس الشع»j الوط¸j و مجلس 

صة بوسائل املصا)~ و cشمل �عتمادات الjk توفر )'ميع املصا)~ وسائل الباب الثالث ال�سيLd  النفقات ا)�ا

  .املتعلقة باملوظفdن و املعدات 

صنافالتدخالت العمومية و cشمل نفقات التحوBل الjk تقسم بدور�ا بdن مختلف  الباب الراlع التحوBالت  أ

�شاط الثقا�� و �جتما,� و �قتصادي و عمليات التضامن لا�bتلفة لعمليا«qا sا �Gدافحسب .  

2 -  67Eنفقات التج: 

           j¸ادة الناتج الوطBا زqÉيتولد ع jkتلك النفقات ال �Â�*جماU  ةBنفقات اس�ثمار jÖادة ثروة البالد فBو منھ ز

و الc jkعتLM مباشرة اس�ثمارات منتجة و  UدارBةتت4ون من �س�ثمارات ال�ي4لية �قتصادية و �جتماعية و 

� إعاناتتلك النفقات �س�ثمارBة  إ*(يضاف d�العموميةملقدمة لبعض املؤسسات ا التج.  
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� للقطاعات �قتصادية للدولة من  وd�ا بوسائل للوصول أتخصص نفقات التج��d�حقيق تنمية  إ*(جل تج ت

 تنفيذية�� قانون sوسيلة  إعدادهيتم  الذيه النفقات تمثل ا�bطط الوط¸j السنوي ذشاملة �� الوطن و �

�انية الLMامج �قتصادية و dافة القطاعات  إنملs )fش4ل مشار²ع اقتصادية توزع ع )fتلك النفقات توزع ع  

� ثالثة d�أبوابوتتضمن نفقات التج �Â و:  

  .من قبل الدولة  املنفذة�س�ثمارات  �ول الباب 

  .�س�ثمار املمنوحة من قبل الدولة  إعانات الباب الثاBي

  برأسمال Gخرى النفقات  الباب الثالث

النفقات العامة  يقسمبدوره  الذيالعام و  لإلنفاقمعيار املقابل املباشر  أساسيقوم عf(  أخرو �ناك تقسيم 

  .لإلدارةاملقدمة  Gدواتم4افئة املنافع و ا)�دمات و  إ*(نفقات املصا)~ و q» �Âدف  إ*(

�و تبعا  إنماتنوع�ا و cعدد�ا  أنمن خالل عرض مختلف التقسيمات الواردة 5شان النفقات العامة ´ستخلص 

حقيقھ مqÉا و بالنمط  الذيالغرض  أولطبيعqyا  يفرز معھ العديد من التقسيمات للنفقات العامة و  الذييراد ت

حقيقھ من خالل مختلف تلك التقسيمات الذيال�دف  إ*(من خاللھ يتم الوصول  الذي حو ت و �ده  يتم الس�Û ن

  . املرحلة cس±Ü باملرحلة اabاسµية

  ضوابط النفقة العامة  :الراlعاملطلب 

حديد الدولة للنفقات العامة و  إن                  عf( ضوابط و  يتأسسا)aاجات العامة  إشباعجل أمن  إنفاق�ات

5ش4ل كبLd بالنÞß السياj¼Ý و �قتصادي و �جتما,�  تتأثر GخLdةه ذ5عdن �عتبار و � أخد�اقواعد يجب 

 �fللدولة و تتمثل تلك القواعد فيما ي  

  تحقيق اكjq قدر من املنافع  ضابط - 1

حقق حdن تتعادل املنفعة ا)aدية للنفقات العامة مع لإل  Gمثلا)aد  أنبdن 5عض الكتاب                    نفاق يت

حقق املستوى  أنفقتو  Uفرادما بقيت �� يد  إذاه النفقة ذاملنفعة ا)aدية ل� للمجتمع  Gمثلكدخول ل�م و يت

حديد 7'م  أا املبدذمن مجموع املستوBات الفردية و � د aا) إ*( Uنفاقبالتوسع �� لك ذالعام و  Uنفاق�سمح بت

أ ا املبدذا)aدية املLpتبة عf( الضرائب املنافع ا)aدية املLpتبة عf( ا)�دمة كما يLMر � Uضراري ال تتجاوز فيھ ذال

 .من مشروع معdن من مشروعات الدولة  أك�Lين �عود علqzم نفع ذال Gفرادعf(  أعf(فرض ضرائب ب�سبة 
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   ضابط (قتصاد ,+ النفقة - 2

ه ذ� أ�ميةن كمال مLMر لھ و ال نفع يرà( منھ و تب Uنفاق��  التبذيرو  Uسرافcع¸j تجنب الدولة و �يئا«qا  و

ي ذال يحرصون عليھ بالقدر ال فإqrمال يمل4ونھ و بالتا*�  أفراديقومون عليھ  املال املقصود أنالقاعدة �� sون 

 )fميحرصون ع�م  أموال�نفاقو الالمباالة �� عميلة  التبذيرو  جنالب إ*(مما يدفعU ،نفاق�قتصاد ��  إنU 

 �� ~Åال j¸نفاقالعام ال �عU 7'ام أوادخار املال  أوU  نفاقعنU  )fع Ükمور حG  من وراء�ا ~ªيت jkال

  .ا بدوره ي�نا�( مع القاعدة 5عيqÉا ذتحقيق منافع اجتماعية كبLdة ف�

عام  برأية مدعمة ا الصدد يتوجب عf( الدولة توفLd رقابة مالية جيدة cشمل sل بنود النفقات العامذو �� �

عا*� الكفاءة و وا,� بمسؤوليتھ و حدود�ا زBادة عf(  إداري ج�از  إ*( باإلضافةوا,� و سا�ر عf( مصaËتھ العامة 

  .و معاقبة مرتكبيھ  التبذيرو  Uسراف أوجھو ال�شر²عية �� كشف  UدارBةلك cعاون ج�ود الرقابة ذ

   ضابط الjtخيص - 3

 أون قد يختص بتقرBره الLMملان عf( النطاق املركزي ذا U ذا)'�ة ا�bتصة و �ن مسبق من ذتخضع النفقة إل 

و cعد قاعدة الLpخيص مظ�را من مظا�ر �ختالف ، حدود اختصاص�ا الزما´ي و امل4ا´يال�يئات اabلية ضمن 

من ا)'�ات  ن املسبقذ�Â الوحيدة الjk تخضع لإل  Gو*(ن لك أل ذبdن النفقات العامة و النفقات ا)�اصة و 

� )fصول عa(خيص وفقا ذاملعنية و يتم اLpتصدر ممن  أنفيكفي النفقات ا)�اصة  ما،أةينمع إلجراءاتا ال

  .ادن مسبق  إ*(الشركة ا)�اصة دون ا)aاجة  أوفqzا الفرد  Uنفاقيملك حق 

   ضابط ضمان استمرار املنفعة و (قتصاد - 4

�قتصاد �� النفقة مجديdن البد من القيام 5عملية الرقابة عf( النفقات ل4ي ي4ونا ضابطي املنفعة العامة و 

�انية يقوم الLMملان بمراقبة الLMنامج و ا)�طط ا)4aومية �� اb'االت dالعامة رقابة قبلية و 5عدية فقبل اعتماد امل

من  الذيالLMنامج  لكذاعوجاج ��  أوسقم  أيعن  Uفصاحا يخول ل�م ذا�bتلفة من خالل مناقشة بنوده و �

5عد  أي ديةالبعلك �عتماد تقوم ال�يئات الjk يخول ل�ا القانون باملراقبة ذو 5عد  ،العامة Gمواليبدد  نأنھ أش

احد ال�يئات املمثلة  أو�ا الدولة ذ�عتمادات املالية املوزعة حسب sل قطاع و بالتا*� فان sل نفقة تنفصرف 

 بأداqâايقوم اabاسب العمومي  أنبالصرف و يؤشر علqzا املراقب املا*� قبل  Èمرترخص من طرف  أنل�ا يجب 

الjk نص علqzا  Gوجھمن مدى صرف �عتمادات عf(  للتأكدالعامة و مجلس اabاسبة بالرقابة  املتفشيةلتقوم 

ؤولية اتجاه فتتحرك املس Gموالتبdن وجود مساس بتلك  إذاالعامة و  لألموالو مدى ال�سيLd العقال´ي 

  .ا�bالفdن 
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  (قتصادية للنفقات العامة  xثار :اwPامس املطلب

السياسية و  أوا)aياة �� الدولة سواء �قتصادية �جتماعية  مجاالتعf( جميع  ةبارز  رااأثللنفقات العامة 

العام U  �Âنفاقبمستوى  تتأثراملتغLdات �قتصادية الjk  أ�مو من بdن  أخرى  إ*(من دولة  Gثرا ذيختلف �

j¸سعارمستوى  ،مستوى ال�شغيل ،الناتج الوطG، �fالك الكqyن  ،�سdو توز²ع الدخل ب �fأفراد�س�ثمار الك 

  .اb'تمع

�نفاق أثار - 1 cgالناتج الوط z{العام ع 

عf( قدرة  تأث�Ldاالوط¸j من خالل  Uنتاجاقتصادية مباشرة عf(  أثاراتحدث النفقات العامة          

و القوى املادية  Uنتاجعf( تحوBل عناصر  تأث�Ldاو رغبqyم �� العمل و �دخار و �س�ثمار و  Gفراد

 .لإلنتاج

تزBد النفقات  و رغب=>م ,+ العمل و (دخار و (س@ثمار �فرادثر النفقات العامة ع}z قدرة أ  - أ

لك فان النفقات ذعf( العمل ك �ÄGاصالعامة املوج�ة ل�Ëدمات sالaÌة و التعليم من كفاءة 

العامة عf( املرافق العامة التقليدية sالدفاع ا)�ار�à و القضاء «qيÜãء الظروف الjk يصعب من دوqrا 

توز²ع  إ*(و تؤدي  �شاطا«qمبمن اجل القيام  لأل�Äاصو �طمئنان  GمنفjÖ توفر  Uنتاجعملية 

 .�� �دخار إم4انيا«qمو تزBد من  Gفرادالدخول بdن 

بdن  Uنتاجانتقال عناصر  إ*(تؤدي النفقات العامة  �نتاجالعام ع}z انتقال عناصر  �نفاق أثار  - ب

و  ،جديدة أماكنمدن و مجمعات س4انية و مناطق صناعية ��  إ´شاءلك عن طرBق ذاملناطق ا�bتلفة و 

لك ب�Å'يع 5عض ال�شاطات ذو  ،أخرو من ´شاط اقتصادي  ،العكس أوا)�اص  إ*(من القطاع العام 

 .الكبLd عf( الناتج الوط¸G jثرا �نتقال ذو دعم�ا و غالبا ما ي4ون ل�

 رأسو  ،ةلالقوة العام ،يقصد {qا تلك املوارد الطبيعية لإلنتاجالعام ع}z القوى املادية  �نفاق أثار -ج

زBادة تراكم رؤوس  إ*(النفقات �س�ثمارBة تؤدي  أو Uنتاجيةالنفقات  أناملال و التطور التكنولو�à بحيث 

ما تحدثھ من زBادة  إ*( إضافةالوطنية خاصة �� املدى الطوBل  Uنتاجيةو من ثم زBادة املقدرة  Gموال

  .مباشرة �� الدخل الوط¸j ا)'اري 

  نقطتdن م�متdن �ما  إ*(الوط¸U  jنتاجالعام عf( مستوى  Uنفاق �نا فيما يخص اثر Uشارةيجب 

 Uنتاجن الوط¸j �� حالة ال�شغيل ال4امل أل  Uنتاجالعام غLd فعالة �� زBادة مستوى  UنفاقالزBادة ��  -

 .إم4ان#تھ أقÜ¼å إ*(وصل 
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العام مثل الضغوط الت�ªمية 5سµب طول فLpة املشار²ع و تجنب  لإلنفاقسلبية لا Èثاريجب اس�بعاد  -

 املناسبة من حيث الت4اليف و العوائد  Uنتاجيةاستعمال املوارد �قتصادية املتاحة باختيار املشار²ع 

  العام و مستوى (س=>الك �نفاق - 2

 Uنتاجيرتبط بدوره بمستوى  GخLdا ذمستوى �سqyالك ي�ناسب طرديا مع مستوى الدخل � إن            

الqÉاæي عf( مستوى �سqyالك  أثرهايجابيا فسي4ون  Uنتاجالعام عU  )fنفاقsان اثر  اذفإ�� �قتصاد 

و حسب امليل  Gفرادحسب توز²ع الدخل و ال�Lوة بdن  أخر إ*(من مجتمع  Gثرا ذايجابيا و يختلف �

يرفع  الذي Uنفاقا sان ذو ل� أك�Lا امليل اكs LMانت الزBادة �� �سqyالك ذا)aدي لالسqyالك ف4لما sان �

 منھ س#ستفيد الذيالعام  Uنفاقمن  أك�Lمن مستوى دخول الفقراء يزBد من مستوى �سqyالك 

عf( مستوى  تأثLdالنفقات  أنواع أ�م�جتماعية من  Uعاناتا cعد ذالدخول املرتفعة ل أaeاب

 أ�م�ا أوجھعf( �سqyالك من عدة  لإلنفاقاملباشر  Gثريتª~  �سqyالك و

  (س=>ال;ي �نفاقز9ادة  -

ا)4aومية  Gج�زةلك عن طرBق شراء ا)4aومة لسلع و خدمات اسqyالكية من اجل cسيLd ذو          

  ين ينفقو�ا بدور�م �� شراء سلع و خدمات ذو مرتبات املوظفdن ال أجور دفع  إ*( إضافة

 (س@ثماري  �نفاقز9ادة  -

زBادة دخول املنتجdن و بالتا*� ارتفاع دخول العاملdن �� املشار²ع �س�ثمارBة مما  إ*(ا يؤدي ذو �         

  .لدqºم  �سqyالكيزBد �� مستوى 

 �سعارالنفقات العامة و مستوى  - 3

 Gسعارعf( مستوى  التأثLdتقليل الدين العام ت4ون فاعليqyا اقل ��  إ*(النفقات العامة ال�ادفة  إن          

� النفقات  أن�جتماعية كما  Uعاناتمثل  لأل�ÄاصزBادة القوة الشرائية  إ*(من تلك الq» jkدف dترك

لك ذا وج�ت النفقات لالس�ثمار فان إذف Gسعار�س�ثمار ي4ون لھ اثر مختلف عf(  أوعf( �سqyالك 

لك �و زBادة العرض عf( الطلب و ي4ون مستوى ذو السµب ��  Gسعارانخفاض ´س»j ��  إ*(دي يؤ 

وج�ت النفقات العامة ل�Å'يع �سqyالك  إذاما أقل من املستوى السابق أ Gسعارالتوازن عند مستوى 

الزBادة  ذه�لك �و زBادة الطلب عf( العرض لكن ذو السµب ��  Gسعارارتفاع مستوى  إ*(ا سيؤدي ذف�

 أيضاثر يتوقف ا Gذن �إا فذل� Uنتاجsانت حافزا للمنتجdن لزBادة  إذاقد تتوقف لتعاود �نخفاض 

 )fشاط �قتصادي العام في4ون اثر النفقات العامة ع�قليل �� حالة الرsود  Gسعارعf( مستوى ال

سياسة  إتباعا يرى العديد من علماء املالية العامة بضرورة ذ�قتصادي و ي4ون كبLd �� حالة �زد�ار ل

 �قتصادي  U´عاشمالية توسعية �� فLpات الكساد و انكماشية �� حالة 
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 توز�ع الدخل الوطcg إعادةالنفقات العامة ,+  أثار - 4

توز²عھ عن طرBق تدخل الدولة باستخدام الوسائل  إعادةتوز²ع الدخل الوط¸j  بإعادةيقصد           

 أرØاحو أ جو رأوفقا لقوانdن السوق �� صورة  الرأسماليةاملتاحة ل�ا حيث يتحدد توز²ع الدخل �� الدولة 

وجود تفاوت كبLd �� توز²ع الدخل مما يتطلب تدخل الدولة  إ*(و �و ما يؤدي  إيجارات أوفوائد  أو

توز²ع  إعادةالjk تجعلھ اقرب للعدالة و املساواة و تباشر الدولة تدخل�ا ��  التعديالت الالزمة إلدخال

لك عن ذو  إنتاجھين شارsوا �� ذ�� توز²ع الدخل بdن ال أوالالدخل الوط¸j عf( مرحلتdن فjÖ تتدخل 

يدة الوط¸j و من ثم توز²ع دخول جد Uنتاجخلق زBادة مباشرة ��  إ*(طرBق النفقات ا)aقيقية الjk تؤدي 

توز²ع الدخول بdن املنتجdن  إ*(تؤدي  أqrا أي GرØاحالر²ع و  ،الفوائد ،Gجور تتمثل ��  Uنتاجعf( عناصر 

 Gدواتتوز²ع الدخل بdن املسqyلكdن حيث cعتمد عf(  إلعادة Gو*�التوز²ع  إعادةجل أو تتدخل ثانيا من 

التحوBلية الjk تقتصر عf( تحوBل جزء من الدخل فيما بdن الفئات �جتماعية  sالنفقاتلك ذاملالية �� 

تؤدqºا الدولة لتقديم عن طرBق النفقات العامة الjk  أوا�bتلفة  Uنتاجفيما بdن فروع  أو ا�bتلفة

زBادة  إ*(ه النفقات تؤدي ذفمثل � ،الدفاع العدالة ،Gمنخدمات غLd قابلة للتجزئة مثل نفقات 

 .الرفا�ية ا)'ماعية 

توز²ع الدخل الوط¸j ال تقتصر عf( طبيعة  إعادةالعامة ��  النفقات أثاردراسة  أن إ*( Uشارةو تجدر 

من  إيرادا«qاا sان تموBل�ا عن طرBق إذمعرفة مصدر تموBل�ا ف أيضاالنفقات العامة فقط بل تتطلب 

 )fتفرض ع jkا{الضرائب الaeاأq  النفقات  أثر نإالدولة ف أمالكالدخول املرتفعة و من الرسوم و

مع  GسعارزBادة ��  إحداثتقليل التفاوت �� الدخول بdن مختلف الطبقات �جتماعية و دون  إ*(ينصرف 

املتوسطة و  اتقالطبsان تموBل�ا عن طرBق الضرائب الjk تفرض عf(  إذا أما Uنتا�àمراعاة مرونة ا)'�از 

زBادة  إ*(ثر النفقات العامة سوف ينصرف أن إالنقدي ا)'ديد ف Uصدار أومن القروض العامة  أوالفقLdة 

و  Uنتا�àو ظ�ور الت�ªم مع مراعاة مرونة ا)'�از  GسعارزBادة  إ*(التفاوت بdن الفئات �جتماعية و 

  .مستوى ال�شغيل �� �قتصاد 

5 - z{ش4ل النفقات العامة جزءا �اما من  الطلب الفع}+ و مستوى ال@شغيل اثر النفقات العامة عc

� �fا لدور الدولة املنتجة و من �نا  أ�ميةا ا)'زء يزداد ذالطلب الفع�مع ازدياد تدخل الدولة و تحقيق

ن النفقات العامة تلعب دورا �اما �� تحديد مستوى ال�شغيل الك�f و مستوى الناتج الوط¸j ا)'اري إف

 .عf( الطلب الفع�f التأثBLdق عن طر 

فيما sانت حقيقية  أيباختالف 7'م�ا و نوع�ا  أثر�ايختلف  النفقات العامة ع}z الطلب الفع}+ أثار -أ

زBادة الطلب الفع�f  إ*(عf( السلع و ا)�دمات مما يؤدي  إضافياا)aقيقية cش4ل طلبا  فالنفقاتتحوBلية  أو

 j¸لية ف أماو الدخل الوطBا ف أثر�ان إالنفقات التحوqÉكيفية تصرف املستفيدين م )fا إذيتوقف ع
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ا)'زء  أماqrا تزBد من مستوى الطلب الفع�f إاستخدمت لشراء سلع و خدمات من داخل �قتصاد الوط¸j ف

للدول و �يئات خارجية و ��  إعانات�� دفع  أو Gجنµيةو فوائد القروض  أقساطي �ستخدم �� دفع ذال

 .زBادة �� الطلب الفع�f أي إ*(ا �ش4ل cسرØا من دورة الدخل و ال يؤدي ذcسديد ثمن الواردات ف�

 العام ع}z مستوى ال@شغيل �نفاقسياسة  تأثj7   - ب

 �ستقرار و السياسة �قتصادية تكمن �� تحقيق العدالة ال4املة إلqzاالjk ترمي  �Gداف أ�م إن          

 .�قتصاديا زBادة معدل النمو ذالعدالة �� توز²ع الدخل الوط¸j و ك ،Gسعار�� 

 أوتوز²ع الدخل  إعادةمن خالل لك ذا)4aومي �� زBادة الطلب الك�f و زBادة �سqyالك و  Uنفاق�سا�م 

تتمثالن �� تنمية  أساس#تdنا)4aومي تقوم بوظيفتdن  Uنفاقن سياسة إو بالتا*� ف �س�ثماربزBادة 7'م 

  لك من خالل ذالدخل و اabافظة عf( استقراره و 

زBادة املشLpيات من السلع و  إ*(ا)�اص مما يؤدي  Uنفاقجانب  إ*(ا)4aومي  Uنفاقالتوسع ��  -

و  GرÚعة Uنتاجاملستخدمة و الjk تتمثل �� عناصر  Uنتاجيةعf( املوارد  إضافياا)�دمات فت4ون طلبا 

 .التنظيم و �بت4ار ،املال  رأس،مل�Â الع

ا)4aومي تبعا لتغLdات الدورة �قتصادية ففي فLpات الرخاء تقلص الدولة من  UنفاقcغيLd سياسة  -

ا)�اص ما يفرض عf(  Uنفاق�� فLpات الكساد فينخفض  أماا)�اص  Uنفاق5سµب زBادة  إنفاق�ا

و cعتمد �� تموBلھ عf( عدة مصادر مqÉا  إنفاق�اBادة الدولة التدخل 5سياسة مالية cعوBضية من خالل ز 

 .النقدي Uصدارالدين العام و 

البطالة cع¸j  أنھحيث  ،ا)4aومي UنفاقوBمكن للدولة تفادي تخفيف حدة البطالة من خالل سياسة 

5سµب انخفاض  Uنتاجانخفاض الطلب الك�f الفعال مما يؤثر سلبا عf( رغبة املنتج �� التوسع �� 

 �نتعاشا)4aومي بتحقيق  Uنفاقو �Â حلقة مفرغة بطبيعqyا و �نا �سمح التوسع ��  Gسعار

  .املقدمة  Uعانات�قتصادي من خالل 

  ظا�رة تزايد النفقات العامة و ترشيد�ا:املبحث الثاBي

من خالل تقديم 5عض يد Uنفاق العام، اتز  ةقام 5عض �قتصاديdن بإعطاء تفسLdات علمية لظا�ر 

فمqÉا �جتماعية، �قتصادية، العسكرBة و  ةما أقروا بوجود أسباب ل�ذه الظا�ر ك القوانdن و النظرBات

 UدارBة، و �و ما س�تم معا)'تھ �� �ذا املبحث
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  ظا�رة تزايد النفقات العامة: املطلب �ول 

عf( اختالف أنظمqyا (ت الكثLd من الدول j مسkالعام عLM الزمن و ال Uنفاقيد اتز  ةلقد أثارت ظا�ر 

عf( Uحصائيات و  اعتماداا�تمام �قتصاديdن الذين توصلوا �� GخLd و ) تقدم�ا درجات�قتصادية و تباين 

فا، ينمو النفقات العامة كما و تنوع�ا ك ةا 5عض الدول إ*( وضع قوانdن عامة تفسر ظا�ر {jq قامت kال تالدراسا

  .القوانdن ضمن قوانdن التطور �قتصادي و �جتما,�ه ذ� رجإذ تند

bن �� �ذا اdو من أ�م القوان' L¬ال قانون أدلف فاغ"Wagner-Adolphe "ة بي4وكBان يزموا-و نظر

"Wiseman-Peaocok"قيقية لظا�رة تزايد النفقات العموميةي،كa(سباب اG ما تناوال�ل.  

1- jشاط الدولة أو قانون فاغ�B قانون تزايد  

حيث عا)Þ الظا�رة من منظور تار�xB،  1883دم �ذا القانون من طرف �قتصادي Gملا´ي فاغ¬L سنة ق

 �pنفاقم 'د �� 7ياقتصادي و ما*�، إذ أرجع الU  املتطلبات  د ��ياالعام إ*( التطور الصنا,� و ما انجر عنھ من تز

ع العام اخل الفرد البد من حدوث نمو �� القطتمعات، أي أنھ sلما حدث نمو �� متوسط دb'�جتماعية لتلك ا

  .استجابة لھ 

Ldو نمو متوسط الدخل كما يتم التعب j¸سبة من الدخل الوط� عن �ذا القانون بالعالقة بdن نمو النفقات العامة ك

سيؤدي لزBادة  ا)aقيقي للفرد، فحسب فاغ¬s Lلما حققت الدولة معدال معينا من النمو �قتصادي فإن ذلك

  .´شاط�ا، و من ثم زBادة Uنفاق العام ب�سبة أكLM من ´سبة زBادة متوسط الدخل ا)aقيقي للفرد

  .1التا*� لتوضيح قانون فاغ¬L )1-1(رقم  و يمكن �ستعانة بالش4ل

  يد النفقات العامةاقانون فاغ�j لتفسj7 ظا�رة تز ):   1-1(  ش2ل رقم لا

 

 45، ص 1995مصر،  -سة تحليلية، مكتبة ع7ن شمسادر : املالية العامةع}+ لط�+، : املصدر

                                                           
  45ص  1995مصر،  -علي لطفي، المالیة العامة، دراسة تحلیلیة، مكتبة عین الشمس1
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ب الفرد من النفقات #متوسط نص :Pop/  Gب الفرد من الدخل الوط¸j و يمثل#نص :Pop/  PNBبحيث يمثل 

  .ا)aقيقية

ب الفرد من الدخل الوط¸j و متوسط نص#بھ من النفقات #العالقة بdن متوسط نص) ق(كما تمثل النقطة 

Lة معينة و لتكن السنة �pذه العالقة 5عد ف) ع(ما تمثل النقطة ب#ن، )ن(ا)aقيقية �� سنة معينة و لتكن السنة 

م و  -م ب) 4+ن(م ج و أصبحت خالل السنة  -و يتª~ من الش4ل أن العالقة بdن املتغLdتdن sانت م أ). 4+ن(

سبة ب�د Bب الفرد من النفقات ا)aقيقية يز #أ ب ما �ع¸j أن معدل نمو متوسط نص> ا أن املسافة ج د ظ�ر جليي

  .أكLM من نص#بھ �� الدخل الوط¸U jجما*�

 فرضية �ثر �زا�+ -2

ن اشتغال كمدرسdن �� مدرسة لندن لذازمان اليقدمت �ذه الفرضية من قبل Gستاذان بي4وك و وا

Lة pسة Uنفاق العام �� اململكة املتحدة خالل الفا، حيث قاما بدر 1961لالقتصاد و sان ذلك سنة 

كما الحظا أن تطوره عLM الزمن  اتللقفز ا {qالعام يأخذ نمطا مشا اقنفU ، و توصال أن 1955 - 1890

ل التا*� لتوضيح فرضية بي4وك و �4ستعانة بالش عات، إذ يمكنرتفاا � {jq ت�تاkشبھ ال�ضبة ال�

  : وBنمان

 د النفقات العامةياتز ة زمان لتفسj7 ظا�ر يوا —قانون بيكوك): 2-1(م قل ر 2الش

 

  

  

 

  

  

ل أن 4تطور ´سبة النفقات العامة إ*( الناتج الوط¸j عLM الزمن، إذ نالحظ من خالل الش W-Pيمثل املن�( 

ض أن cسLd و و من املفر  Uزاحةر أثبفعل  �Aذه ال�سبة إ*( غاية النقطة  رتفاعال عية تؤدي �جتمابات ا�ضطر 

� pر الأث، إال أن تدخل sل من Cإ*( النقطة  B´سبة النفقات العامة إ*( الناتج الوط¸j من النقطة dكLالتفت#ش 

  .Dعت تلك ال�سبة إ*( غاية النقطة ارتفحال دون ذلك ف
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  :ث تأثLdات �Âو يرجع sل �ذا إ*( ثال 

 "L’effet de concentration"  :كj67 ل١tأثر  -أ
د من  الذي   .�قتصادية و تحقيق التوازن �قتصادي 5عملية التنمية ليالت¶' العمومية �� السلطاترغبة يتول

 "L’effet de déplacement "  :ر �زاحةثأ -ب

 تUيراداملرcغعة لإلنفاق العام املنخفض و ١الضرµBية  تUيراداملرcغع و U١نفاق العام  ةإزاحاملقصود بھ 

دث �ذا ن�يجة �ضطر  j تتطلب الزBادة �� Uنفاق العام و بالتا*� kبات �جتماعية الاالضرµBية املنخفضة، و يح

تمع 'bا Gول ألن ا{q، لكن و مع مرور Gزمة ال cعود تلك النفقات العامة إ*( نصابالضرائمن  تUيرادازBادة 

إذن يبقى Uنفاق  ،ملرتفعة١أصبح قادر عf( تحمل العبء الضرj«B أك�L من السابق و بالتا*� تموBل النفقات 

  f٠( أعالعام �� مستوى 

  "L’effet d’inspection"  :ت¡شفر التثأ -ج

دخل�ا �� مختلف اجين دولة و ت دعات �جتماعيةb'م عن تطور دور ال   .االت فضال عن ا)aروب و التص

  أسباب تزايد النفقات العامة: املطلب الثاBي

� بdن نوعdن من أشdال تز 4ايمكن التمي �pد النفقات العامة، ال د الظا�ري ما �ع¸j زBادة النفقات العامةاي دون  ي

د ا)aقيقي أي زBادة املنفعة املقابلة لنمو Uنفاق العام، كما أن ل4ل ش4ل من  �ايpا و الqÉتبة عLpادة املنفعة املBز

�ه عن Gخرdش4ال أسباب تمG ذه�.  

  :�سباب الظا�ر9ة لز9ادة النفقات العامة  - 1

دول �� ظل �ذا الن د ال د مبالغ مالية ��مة 5غرضو cش� فاق�ا دون أن ترفق تلك الزBادة �� إن ع من الزBادة رص

دمات  دمات ذلك أو تر إالنفقات خ فاع الظا�ري للنفقات تالر ١ما �عرف كجعھ، اضافية ما �ع¸j ثبات مستوى ا)�

د Gر االعامة بأنھ تز  دمات  Uنفاقام املعLMة عن قي العام دون أن يقابلھ زBادة �� نص#ب الفرد من السلع و ا)�

1حاجاتھ العامة إلشباع
٠ �fة تلك ما يBادة الظا�رBو من أ�م أسباب الز:  

 :2ال6tايد الس2اBي و التوسع اiPغرا,+  - أ

ديمغرا��من الطبي�Û أن يؤدي النمو           *( زBادة النفقة العامة ن�يجة ارتفاع إ�� ار غو التوسع ا)' ال

د  *(إ ةر و ا)aاجات العامة، غLd أن نمو النفقات ذلك ال يقود بالضر  تحسdن النص#ب ا�bصص للفرد الواح

دث c.وعليھ ت4ون تلك الزBادة ظا�رBة د يح دد املسنdن ما يتطلب توفs  LdارتفاعLd �� �ي4ل الس4ان غكما ق ع

                                                           
  .53، ص 2005نوزاد عبد الرحمن الھیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامة، دار المناھج عمان 1
  135ص  1999رق حاج، المالیة العامة، دار صفاء للنشر و التوزیع، طبعة أولى ، عمان، طا2
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ع الaÌة، فمثل �ذه النفقات ت4ون حقيقية الرعاية الaÌية ل�م و بتا*� زBادة النفقات ا�bصصة لقط١

�ايد و عليھ يمكن ل، ورة من نص#ب الفرد فqzابالضر و ا رفعت من مستوى ا)�دمات qrألpالس4ا´ي أن يؤدي ل

 .عf( ش4ل cغLd �يك�fإ*( نمو حقيقي �� Uنفاق العام إذا sان 

  :1انخفاض قيمة النقود -ج

Lة معينة إ*( �pدمات بنفس املقدار من النقود من فا)سلع و الجع مقدار ما يمكن ا)aصول عليھ من ا�و تر 

ل ارتفاع املستوى العام شj4 تظ�ر �� kما �عرف بانخفاض القيمة ا)aقيقية للنقود الLة أخري أو pف

لألسعار، ما يتطلب رفع القيمة �سمية ل�ا أي الرفع من 7'م النفقات العامة مقابل ا)aصول عf( نفس 

  .ئيةاالشر لقدرة L١اجع pل من النقود و �ذا لأقباإلم4ان توف�Ldا من قبل و بمقدار  الs jkان ا)aاجات 

  :2اختالف طرق ا¥Oاسبة القومية -د

ادة النفقات الظا�رBة، إذ تم Bأدى اختالف طرBقة القيد �� ا)aسابات 5سµب التغLdات املستمرة إ*( ز 

dنتقال من قواعد امل� �و النفقات إ*(  تUيراداء املقاصة بdن اc jس�ند ع)f اa(ق �� إجر kانية الصافية ال

dقواعد امل �ء اوالنفقات ال4لية دون إجر  تUيراداj تقتj¼Ã تقييد kكقاعدة الشمولية ال ،العامة للدولةانية 

  .اعا من سنة ألخرى تفر ١ و تزBدا cعرف باتت kjالنفقات العامة ال 7'م عf( ا´عكس املقاصة بيqÉما، و �و ما

 :�سباب اOPقيقية ل6tايد النفقات العامة- 2

ا)aقيقي للنفقات العامة عf( أنھ �رتفاع �� ا)Õ'م الك�f لإلنفاق العام مقابل ا)aصول عf(  ايد� الp �عرف         

ط �ذا النمو بتدخل الدولة �� تبمنفعة إضافية دون أن تتغLd مساحة البلد و ال عدد س4انھ، و غالبا ما ير 

  .ا)�دمات العامة ع من متوسط نصي�qم �� ف5غية الر  دلألفراا)aياة �قتصادية و �جتماعية 

  :العام sالتا*� Uنفاقا)aقيقي ��  لالرتفاعم Gسباب املؤدية أ�ص �Ëيو يمكن ت

 :قتصادية(�سباب   - أ

  :j تحسن مستوى نص#ب الفرد من السلع و ا)�دماتkمل �قتصادية الام العو أ�من 

- cgارتفاع الدخل الوط: 

ا العامة و بالتا*� qم نفقا«'الذي �Å'ع الدولة عf( زBادة 7 تUيرادام عن نمو الدخل القومي تحسن جين

معدالت  دعم وكذا ال4امل لغيال�ش مستوى  إ*( الوصول  العامة قصد �قتصادية املشار²ع التوسع �� انجاز

ا qrاع الدخل الفردي يقود نحو زBادة الطلب عf( السلع و ا)�دمات العامة sو تفر١النمو �قتصادي، كما أن 

 LMعتcخلية عاليةات مرونة دذا. 

  

                                                           
   186طارق حاج، مرجع سبق ذكره، ص 1
  187نفس المرجع السابق، ص 2
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 :املنافسة (قتصادية الدولية و الدورة (قتصادية -

ة التنافس الدو*� يدفع�ا لتدعيم الصناعة {qا عf( مجاqإن تخوف الدول الناشئة من عدم قدرة اقتصاديا«

5عض aلية، أو مساعده G ��bسواق ا املستوردةة السلع {qل إعانات حÜk تتمكن من مجاش4الوطنية �� 

لدورة �قتصادية قد تدفع ١حركةق الدولية، كما أن وااملنتحdن قصد تمكيqÉم من تصدير سلع�م إ*( Gس

�قتصادي من خالل دفع  Gزمات sالرsودت فعاليqyا �� حل �ا العامة، باعتبار�ا أداة أثبqع نفقا«فبالدولة لر 

 .عال 5غية تصرBف Uنتاج و تحرBك �قتصادفال ك�fالطلب ال

 :�سباب (جتماعية  - ب

ادة زB، ما �ستوجب 1سقف مطال�qم �جتماعية رفعاع الو,� الثقا�� لدى �ÄGاص إ*( تفر١أدى 

 النفقات العامة قصد توفLd مختلف ا)�دمات Gساسية sالتعليم و الaÌة أو �ستجابة للطلب

�ايدpمن العمومي و النقل املG ،اضية و الثقافيةBل الرsيا�خدمات أخرى مثل ال )fع.  

  :�سباب املالية         -ج

  Uقراض العامة و س�ولة تUيراداتت�Ëص �� نقطتdن �ما توفر فائض �� 

 :2توفر فائض ,+ �يرادات العامة -

العامة ن�يجة سوء تقدير النفقات الواجب عf( الدولة cغطيqyا و الذي �عتLM من  تUيراداائض �� فيحدث ال

العيوب sونھ يحمل �ÄGاص أعباء إضافية عند التحصيل، كما أنھ �Å'ع الدولة عU )fنفاق أك�L عن 

  .طرBق خلق أبواب إضافية

 :سEولة �قراض -

 العتبارهحو التوسع �� النفقات العمومية د الدافع ني4ون القرض العام أو Uصدار النقدي ا)'ديقد 

 Þ(ن  ال¶'زحال �عاdيرادا�� املوازنة بUأن  ت Ldقراضو النفقات، غU  ادة الدين العام وBالعام يؤدي لز

  .العام Uنفاقم 'ع من 7رفر عنھ من دفع للفوائد و بالتا*� الجما ين

  :�سباب �دار9ة       -د

�� التقسيمات UدارBة و ما  ةا)4aومي كن�يجة إلعادة نظر دورBة و مستمر  اقنفU رقام أكما ارتفعت 

اع �� عدد الدوائر و الواليات، فضال عن توسع وظائف الدولة و تنوع�ا ما يتطلب تفر ١ينجر عنھ من 

 .و يفرض التكفل بمستخدمqzا Uداراتخلق العديد من املصا)~ و 

  

                                                           
  188طارق اضج مرجع سبق ذكره، ص 1
  29نوزاد عبد الرحمن ھیتي مرجع سبق ذكره، ص 2
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  :النفقات العسكر9ة      -ه

العديد من جيوش العالم  جا�زBةدت من او حروب ز  نزاعاتش�د العالم خالل القرنdن املنصرمdن 

Gمر الذي  ،تجديد و تحديث الLpسانة العسكرBة د,�ا و مواطنqzا، ما يqتحسبا ملثل تلك الظروف و حماية مل�شأ«

حظ ال ملاامة للدولة فمن الع لنفقاتا رفع من�م و 5ش4ل قوي �� الاسcيتطلب رصد مبالغ مالية ��مة، 

�  قطاع الدفاعذ ااستحو dسد �� أغلب مG حصة )fروب اعa(عمار 5عد اU نيات دول العالم، كما أن إعادة

  .تتطلب أموال طائلة و cعد ضمن النفقات العسكرBة أحيانا العتبار�ا ت4اليف حرب

  تطور مفEوم ترشيد النفقات العمومية: املطلب الثالث

  :qماأمراrيLpتب عf( تطبيقھ  الذيت4لفة  بأقلاكLM منفعة  ملبدأتخضع النفقة العامة  أنمن الضروري 

و يتوجب تحديد دقيق  Uنفاقالوفرة �� أ نفقة ممكنة و �عرف بمبد بأقلضرورة تحقيق املنفعة العامة  -

 .نفقةللمنفعة و ما يLpتب عqÉا من 

ا)aد  إ*(يتحملھ امل4لف و للوصل  الذيضرورة cساوي املنفعة املLpتبة عf( النفقة مع عبء الضرBبة  -

و وسائلھ  أساليبھعرف تطورا ��  الذيالعام  Uنفاقبمف�وم ترشيد  ا)�دالعام يتوجب  لإلنفاق Gمثل

 :cG1ي��  إيجاز�امن خالل خمس مراحل يمكن 

 :قات العامةمراحل تطور مفEوم ترشيد النف- 1

  1920مرحلة التوازن املا©+ و الرقابة ا¥Oاس¨ية امل67انية الكالسيكية قبل عام  -1- 1

�انية �عتماد و البنود الjk ظ�رت �� بداية القرن الثامن عشر {qدف dعد مcانية من الناحية  تأكيد�dتوازن امل

العام متمثال �� تحقيق  Uنفاق�'ز و c �Âعكس املف�وم التقليدي لLpشيد  أوفائض  إحداثاملالية دون 

لتحديد مراكز املسؤولية و  Uداري لك بالتقسيم ذالعام قبل الصرف و 5عده و  Uنفاقعf(  ةالرقابة املس�ند

ص النفقات باعتبار  العمومية و  مبدأي cقاعد إحدىلك التقسيم يمثل ذأنالتقسيم النو,� {qدف تخصي

�ام بھ من ذالpانية و من  مبادئي �عد �ل�dنفاقمتطلبات ترشيد  أ�ماملU  وم التقليدي�العام باملف.  

   1950-1930الكي�6ي  النموذجمرحلة التوازن (قتصادي  -2- 1

�انية dا التقسيم �قتصادي من خالل تقسيم امل�ر من خالل�ة تمول من الضرائب و  إ*(حيث ظBانية جار�dم

�انية dالعام و  لإلنفاقا ما �عكس التطور �� الدور الوظيفي ذتمول من القروض العامة و � رأسماليةم

�س�ثماري عن طرBق القروض للqÉوض  Uنفاق�عتماد عليھ �� توجيھ �قتصاد الوط¸j و السماح بتموBل 

                                                           
   109، ص 2006میزانیة الدولة، االسكندریة الدار الجامعیة،  دمحم عمر أبو دوح، ترشید االنفاق العام و عجز1
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د Uنفاق العام اذبالب�ية التحتية و بالتا*� �عكس � باعتبار أن درجتھ تزداد  التقسيم التطور �� مف�وم ترشي

  .اتھ �نكماشية و الت�ªميةمsلما زادت مسا�متھ �� إدارة �قتصاد الوط¸j و تخليصھ من أز 

   1965-1950مرحلة الرقابة التقييمية و إبراز الدور الوظيفي للدولة -3- 1

د تبلور �                      الjk دعت إ*( تقسيم  "�وفر Gو*("ا �تجاه �� التوصيات الjk تضمنqyا )'نة ذق

�انية dانية �عتمادات و البنوك كتقسيم ثانوي  إ*(امل�dم )fد ´ش ،وظائف و مشروعات مع �عتماد ع عن  أو ق

دور التقسيم �قتصادي الوظيفي عن  ،ا �تجاهذ� دة عام  Gممص حيث تم تقسيم وظائف  1958املتح

دول  دمات  إ*(ال دفاع ا)� دمات العامة ال خمسة عشرة وظيفة تضمنqyا خمس مجموعات رئ#سية �Â ا)�

دمات �قتصادية و النفقات غLd املبوØة و cعكس � د ذ�جتماعية ا)� دا �� مف�وم ترشي دي ه املرحلة تطور ج

�  Uنفاقdد �ناك ترك در ما ظ�ر العام حيث لم �ع دية بق دور  إ*(ا)aاجة  تعf( الرقابة املس�ن التعرف عf( ال

دى كفاء«qا �� �ضطالع بLMامج  دولة sوسيلة لتLMير حصول�ا عf( �عتمادات و تقييم م  Uنفاقالوظيفي لل

  .العام 

   1980- 1965للم67انية  �دار9ةمرحلة ظEور الوظيفة التخطيطية و  -1-4

�انية التخطيط و الLMمجة                      dرت م�ظ)PPBS(1  تتضمن jkو الLد النفقات  أك� شموال ملف�وم ترشي

�انية الالعامة حيث تم dور م�ان لظs دة سنوات كما دة و لع �انية �� عملية واحdن التخطيط و املdدمج ب

كبLdة حيث  ةأ�ميالعام  Uنفاقشموال �� عميلة تخطيط  أك�Lبوصف�ا تقسيما ZBB(2(الصفري  Gساس

د  دي دافتركز عf( ضرورة تح �G  اتوBولوG  امج ��  كذلكوLMنفاقاعتماد الU  و الرقابة التقييمية 5غرض

د دام املوارد  التأك   .من كفاءة استخ

  1980مرحلة ظEور اw®wPصة و الفصل ب7ن (عتبارات (جتماعية و اعتبارات الفعالية lعد عام -5- 1

دولة و �� ال�شاط �قتصادي لضمان الفعالية �� تخصيص  إعادةو تتضمن                         النظر �� دور ال

د املستمر للنفقات العامة مقابل �نخفاض املستمر ��  �ايpا خاصة �� ظل ال�دام املوارد و الكفاءة �� استخ

ا)aاجات العامة مقابل  إشباعو  إنتاجكة �� الفرصة للقطاع العام �� املشار  إعطاءالعامة و  Uيرادات

تحقيقا  أك�Lمجاالت  إ*(العام  Uنفاقالعامة عن طرBق cغيLd اتجا�ات  Uيرادات�نخفاض املستمر �� 

داف دولة ب�شاطات  أخربمع¸Ü  أو،اb'تمع أل� �ة ´سµية فqzا و تكفل القطاع  أوتكفل الdا م�ل jkوظائف ال

�ة ´سµية فqzا أخرى ا)�اص بوظائف dلھ م. 

                                                           
1
 PPBS : Planning ProgrammingBudgeting System. 

2
 ZBB : Zero Base Budget. 
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 :مفEوم ترشيد النفقات العامة:املطلب الراlع

تم س#ضيح توعطاء أك�L إل النفقات العامة نظر لتعدد �تجا�ات، و  ظا�رةل ةcعددت مفا�يم املفسر 

  .د النفقات العامةشيف تر Bتعلق بتعر توالثانية  لLpشيداcعرBف  تتضمن ©G ،zوس#تdننقطتdن أسا إ*(التطرق 

 :الjtشيدDعر9ف  -1

ما أ، أي ا�تدى واستقام ،رشدا و رشادادششيد �� املع¸Ü اللغوي �و من فعل ر Lp ظ الفإن ل:الjtشيد لغة-أ

صائب وحكيم وقر أ شيدفالن ر : إذا قيل ره رشيداي أنھ 
1.  

�� ما قدر والذي ي�ساق إ*( غاياتھ عf(  رهالذي حسن تقدي ،�ادي إ*( طرBق القوBمالد �و شين الر أكما 

صواب أسµيل السداد،    ."2سياسة رشيدة "ي مطابق للعقل وا)aق وال

صرف 5عقال  :الjtشيد اصطالحا-ب صد بھ الت العقل  بھم�f يد، وطبقا ملا شيية وحكمة وعf( أساس ر نيق

صوى تومحاولة �س، ´ىGدا)aد  إ*( فاسروUبالتبذير  صول لووا رقابةال مإح4ا Lشيدالpيتضمن  فادة الق

صطالح الة، املتوفر  طبيعيةال صادية والµشرBة وقتمن املوارد � ، س�ثمار�  ترشيدعLp  )fشيدوBطلق ا

  .النفقات العامة ،ترشيد�سqyالك ترشيد

  :Dعر9ف ترشيد النفقات العامة -2

صول عf( أعf( إنتا و �عLM عن               a(سرافبأقل قدر  نةممك مةعا جيةاUنفاق وU 3ممكن من.  

كفاءة �ذا Uنفاق إ*( أعf( درجة ممكنة  رفع L نفع للمجتمع عن طرBقأكMنھ تحقيق أأيضا عf(  فكما �عر 

 هومحاولة تحقيق التوازن بdن النفقات العامة و أقÜ¼å ما يمكن تدبLd  ،والتبذير فUسراوالقضاء عf( أوجھ 

  ٠من املوارد العادية للدولة

صود  توز²ع املوارد ما يضمن تحقيق �Gداف  الكفاءة �� ةالعام و�و تطبيق عملي بLpشيد Uنفاقفاملق

الت  �� sافة فUسراا)aد من  بالضرورة �شمل ف�و، املرجوة لتحقيق و Gخذ بمبدأ ا)aاجة املaËة اb'ا

صاد ��املطلوب  النمو ترشيد فينظر عU  " )fنفاق5عملية الوحيد  باعتبار أن الدولة امل4لف. الوط¸j �قت

 .�� إنفاق املال العام ا)4aومةصرف تالعام عf( انھ حسن  Uنفاق

 

 

 

                                                           
  555، ص 2001المنجد في اللغة العربیة، لبنان، دار المشرق، 1
  590، ص 1987احمد رضا، معجم متن اللغة، لبنان منشورات مكتبة الحیاة، 2
   72، ص 1999دمحم عبد المنعم عفر و احمد فرید مصطفى، االقتصاد المالي الوضعي و االسالمي بین النظریة و التطبیق، 3
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  عوامل نجاح ترشيد النفقات العامة: املطلب اwPامس

qrا املساعدة عf( نجاح عملية ترشيد النفقات العامة مما �ستد,� أ�ناك العديد من العوامل الjk من ش                

  : ا)'�ود من sل ا)'�ات و النوا
� لتجسيد�ا عf( الواقع و يمكن إيجاز�ا فيما ي�fتضافر 

  تحديد ��داف بدقة - 1

�انية وفقا ملتطلبات Uدارة �Â مش4لة تقرBر و تحديد أ�داف دقيقة و dتواجھ إعداد امل jkل الsإن من أ�م املشا

صاصات وحدات ا)'�از Uداري حÜk ال ت4ون وا�aة للLMامج ا)4aومية Gمر الذي �ستد,� مراجعة شاملة  الخت

 Ldددة غامضة و غabداف ا�Gةaوا�.  

صاصات الرئ#سية الjk من  صر �خت جل�ا أوBتم تقرBر و تحديد �Gداف طوBلة و متوسطة Gجل من خالل ح

 jkداف تحدد طبيعة و 7'م الوظيفة أو الوظائف املتعددة ال�G موال كما أن طبيعةG يتم تنفيذ�ا من تطلب

  .1جل تحقيق �Gداف سواء املتعلقة باb'تمع اabددة سلفا �� خطط تنمية طوBلة و متوسطة Gجلأ

  تحديد �ولو9ات - 2

ا املبدأ ضرورة ذcعتLM عملية تحديد GولوBات من أ�م العمليات الفرعية �� منظومة التخطيط و أن احLpام �

  .م منفعة استخدامھ )aفظ املال العام من الضياع و cعظي

 �Â ساسيةG مجموعة من املبادئ )fات عBولوG تقوم عملية تحديد:  

مدى خطورة املش4لة التنموBة القائمة و ا´ع4اسا«qا السلبية عf( أفراد اb'تمع و جوانب ا)aياة ا�bتلفة فqzا لھ -

  .دور كبLd عند تحديد GولوBات

²ع ر فالزمن املطلوب )aل مش4لة معينة يلعب دورا كبLdا �� تحديد GولوBات بdن الLMامج و املشا عامل الزمن-

صر sان مLMرا مقنعا الختيار �أف4لما sان الوقت املطلوب النجاز برنامج معdن    .ا الLMنامجذق

لك دافعا ذما sان و مضمونة النجاح sل مجرØة ف4لما sانت ا)aلول املطروحة )aل مش4لة معينة عامل اjqwPة-

  .ملنح�ا GولوBة �� �نجاز 

                                                           
   95، ص 2010خالد المھایتي، األسالیب الحدیثة في اإلدارة المالیة العامة، مجلة إدارة المال العام، مصر ن 1
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  القياس الدوري ألداء برامج �نفاق العام  -3

يقصد بقياس أداء برامج Uنفاق العام تقييم مدى كفاءة و فعالية أداء الوحدات و Gج�زة ا)4aومية عند قيام�ا 

تخضع للمساءلة عن  أنالوحدات ا)4aومية يجب  أنلك ذو  ،ب�نفيذ ا)�دمات و الLMامج ا�bتلفة املوsلة ل�ا

 أي ا)aكم عf( فعالية و كفاءة إن.للموارد العامة عند تقديم ا)�دمات و الLMامج للموطنdن Gمثل�ستخدام 

 إ*(الواقعية و ا)aقيقية بالنظر  أثار�ا5عد دراسة حول  يأcيطا5ع عمومي  ذاتم�مة  أوسياسة  أوبرنامج 

  :يرتكز عf( ثالث محاور G �Âداءا ذبقا و بالتا*� تقييم �اabددة مس �Gداف

 أثار�او  إلqzالك �سمح ب�ثمdن النتائج املتوصل ذن الفعالية �جتماعية و �قتصادية من وج�ة نظر املواطنdن أل -

 �
  .ا)aياةعf( مختلف منا

  .للموارد املوظفة  Gمثلستغالل �  إ*(فعالية cسيLd املرافق العامة من وج�ة نظر امل4لفdن و الc jkعود -

لك من خالل تحسdن ا)�دمة العمومية املقدمة و ذنوعية ا)�دمات املقدمة من وج�ة نظر املستفيدين و -

  .املوازنة بdن الت4لفة و النوعية

  �ضعفع}z مصO³ة الفئات  تأثj7ه العام و مدى �نفاقعدالة  - 4

فقرا �� اb'تمع كتوز²ع �بات ال عالقة ل�ا با)aاجات  Gك�a(Lاجات الفئات  مةءاملالمدى  تµيان إ*(و «qدف 

العام و مدى استخدام�ا ل�Ëدمة العمومية و بالتا*�  Uنفاقالفعلية للمستفيدين و مراعاة حصة sل فئة من 

مة فال تحاÚي طبقة ترا,� العدالة �� توز²ع املنافع و ا)�دمات الjk ت�تج عن النفقات العا أنيتوجب عf( الدولة 

ي�ساوى  أنلك ذو ال يقصد من  Gخرى الفئات  أوفئة من فئات اb'تمع عf( حساب الطبقات  أومن طبقات 

خدمات الدولة �ستوجب زBادة النفقات  إ*(نص#ب sل الطبقات بل �ناك طبقات الفقراء �Â �� حاجة ماسة 

  .الqÉوض {qا  ألجلعلqzا 

ا ما يوجب ذمن ا)�دمات و � GكLMغالبا ما تتلقى القسم  Gعf(املداخيل  ذاتالفئات  أنو تظ�ر الدراسات 

 )fع jkتلفة و ال�bتمع ا'bامعرفة الوضعية �جتماعية لفئات ا�توز²ع الدخل و الدراسة  إعادةيتم  أساس

ه ذتمكdن � إ*( العادلة لتوز²ع النفقات العامة عf( الفئات �جتماعية ال تقتصر عf( ا)'انب املا*� بل تتعداه
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  .1الفئات الفقLdة من �ستفادة من ا)�دمات العامة بصورة مجانية مثل التعليم و ا)�دمات الaÌية

  تفعيل دور الرقابة ع}z النفقات العامة  - 5

تتضمن عملية الرقابة  أن عf( مع سبق التخطيط لھ التنفيذضرورة توافر نظام رقاÚي فعال يتضمن توافق 

  .الرقابة التقييمية  إ*(مراجعة مستمرة لطرق �نجاز مع تطوBر مف�وم الرقابة املس�ندية 

و وسائل�ا م��'مة و  مطلقا«qات4ون  أنالعام مجدية فانھ ال بد  Uنفاقول4ي ت4ون مثل �ده الرقابة عf( برامج 

ا فان ذل ،املطلوØة مqÉا و ضمان حمايqyا من �نحراف �Gدافه الLMامج �� تحقيق ذcس�يل م�مة � إ*(مؤدية 

ال من الناحية القانونية فحسب بل عf(  ،ت4ون وا�aة أنالرقابة و وسائل القيام {qا يجب  أج�زةحدود صالحية 

 j±او فعالية الرقابة تحقق من خالل انجاز�ا  أيضاصعيد الواقع العل�الشروط ال أ�داف Ldتوف )fا عq»الزمة و قدر

ر²ع العامة توجqzا إيجابياو توجيھ املشا
2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  301دمحم شاكر عصفور ، مرجع سبق ذكره، ص 1
  47، ص 1981خلیفة الكواري، دور المشروعات العامة في التنمیة االقتصادیة، الكویت، عالم المعرفة للنشر و التوزیع، علي 2
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  خالصة الفصل

ا)'انباالجتما,� إ*( ازدياد  مل#شوظائف�ا ل ال�شاط �قتصادي وازدياد الدولة ��تدخل  طور ت سا�ملقد 

الزBادة أدت  ٥إن �ذ. تصادياقاملالية �� أي نظام  السياسة7'م النفقات العامة 5ش4ل جعل�ا من أ�م أدوات 

صادي قصد ضمان فعالية أكLM لألداء قتالتخصيص Gمثل للموارد للمسا�مة �� ال�شاط � ةإ*( ضرور 

  ٠دي�قتصا

إ*( جملة من الضوابط و قصد تحقيق �Gداف �قتصادية املرجوة  فإن سياسة Uنفاق العام يجب أن تخضع 

Bادة 7'م النفقات العامة 5سب cعدد ز ذلك لم يمنع من  واabددات تجنبا لعدم الرشاد و نقص الفعالية لكن

حصر ل�ا إذ ي4ون دور�ا زBادة عf( تطوBر ا)'انب �جتما,� من aeة وcعليم و تحسdن  ا)aاجات العامة الjk ال 

  .أ�داف النمو �قتصاديدور Uنفاق العام �� تحقيق الل تصادية من خقالوضعية �



  

  

  

  

           �طار النظري 

  للنمو �قتصادي 

  و عالقتھ باإلنفاق العام
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  : د الفصليتم�

ال تزال ظا�رة النمو 'قتصادي من أ�م املواضيع إثارة ل��دل منذ ظ�ور�ا غداة ا��رب العاملية 

لھ من أثر بالغ ع01 الثانية، إذ >عت;: من أ�م '9شغاالت ا��الية للدول النامية و املتقدمة ع01 حد سواء، ملا 

مستوHات املعVشة، لذلك أصبح الزما Qعظيم معدالتھ أو ا��فاظ علLMا JK مستوHات مقبولة من خالل البحث عن 

  .أ�م مس\باتھ وكشف العوامل املؤثرة فيھ

و عليھ تتمfg دراسة النمو 'قتصادي بطاdع من �cمية والتعقيد JK آن واحد، الختالف الرؤى 

ات املفسرة لھ و الno ركزت ع01 عوامل mنتاج، كمھ و بيkتھ، باإلضافة إ0i ضبط دور السياسات Hر املتعلقة بالنظ

د معدالت النمو، وع01 �ذا cساس قامت مختلف التيارات الفكرHة بصياغة نماذج ية JK محاولة تحدي'قتصاد

  .تصاديار dغرض دراسة النمو 'قتباضية متدرجة الصعوuة و قابلة لالخHنظرHة و ر 

 JK تلف املفا�يم املتعلقة بالنمو 'قتصادي و �ذاxy تم التطرقVأما املبحث �ول من خالل �ذا الفصل س 

 mنفاق|ان dعنوان العالقة بgن  املبحث الثالثأما  نظرHات النمو 'قتصاديفسيخص لعرض  �ياملبحث الثا

 .العمومي و النمو 'قتصادي
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  مفا$يم عامة حول النمو �قتصادي: املبحث �ول 

                    :gا 'قتصاديون و >س�0 إأض~0 النمو 'قتصادي فكرة >شL0 أ�مي�iون، العتباره إ:g0 بلوغ�ا املسi

من �cداف cساسية ل���ومات JK مختلف بلدان العالم و املعيار الذي تصنف ع01 أساسھ الدولة JK خانة 

  .أو السائرة JK طرHق النموالبلدان املتقدمة 

0i الغموض الذي يكتنف �ذا املصط�� و كذا ا�xلط الدائم بVنھ و بgن dعض املفا�يم القرHبة إكما تجدر mشارة 

0i دراسة نظرHاتھ و نماذجھ إمنھ |التنمية 'قتصادية مثال، لذلك وجب تحديد املفا�يم املتعلقة بھ قبل الولوج 

عناصره  و مقايVسھ فضال عن توضيح الفرق بVنھ و بgن التنمية 'قتصادية من  وعليھ سVتم تحديد مف�ومھ،

  .خالل �ذا املبحث

  ,عر(ف النمو �قتصادي: املطلب �ول 

  .فات النمو 'قتصادي، لذلك سيذكر dعض�ا خالل �ذا املطلب ح�o يت�� مقصود�اQHعددت Qعر 

 :>عرف النمو 'قتصادي ع01 أنھ

  ؛1أو الدخل ا��قيقي JK دولة ما خالل ف�:ي زمنية معينة معدل زHادة mنتاج  -

  ؛2ادة املستمرة JK كمية السلع و ا�xدمات املنتجة من طرف الفرد JK محيط اقتصادي معgنHالز  -

  ؛3>ع�n حدوث زHادة JK متوسط نصVب الفرد من الدخل الوط�n ا��قيقي و لVس النقدي -

- iأو إجما J1�yالناتج ا Jiإجما JK ادةHب الفرد حدوث زVمتوسط نص JK ادةHالدخل القومي بما يحقق ز J

  .4من الدخل ا��قيقي

  :J1يفات السابقة يمكن استخالص ما Hمن التعر 

ادة مؤقتة Hل و لVست ز وHادة ال�n تتحقق JK الدخل يجب أن ت�ون ع01 املدى الطHالنمو 'قتصادي عبارة عن الز  

ا��اصلة JK دخل الفرد وحب أن ت�ون حقيقية و ال يكفي أن  ؛ كما أن الزHادة5وال أسبا�ابز سرعان ما تزول 

  .ت�ون نقدية، ما معناه يجب اس�بعاد معدل الت�xم

ادة JK دخل Hإن النمو 'قتصادي ال >ع�n فقط حدوث زHادة JK إجماJi الناتج اy�J1 بل يجب أن ي�:تب عليھ ز 

  : عدل النمو الس�ا9ي، و بالتاJiجاوز ميتالفرد ا��قيقي أي ال بد ملعدل النمو 'قتصادي أن 

                                                           
1
  .268، 2006أولى، ، دار وائل للنشر، طبعة " التحلیل الكلي:   مبادئ االقتصاد" حربي دمحم موسى عریقات  

2
 Arrous.J, « Les théories de la croissance », éditions du seuil, Paris, 1999, P 9. 

3
  .361، ص 2008، مؤسسة رؤیة للنشر و التوزیع، طبعة أولى، اإلسكندریة، مصر، "مبادئ االقتصاد الكلي" السید دمحم أحمد السریتي،  

4
  .71، ص 2003، الناشر قسم االقتصاد، اإلسكندریة، مصر، "التنمیة االقتصادیة" عطیة ناصف، دمحم عبد العزیز عجمیة، إیمان  

5
  .12، ص 2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، "اتجاھات حدیثة في التنمیة" عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة،  
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  معدل النمو الس6ا�ي –معدل نمو الدخل القومي = معدل النمو �قتصادي 

  املستوى العام لألسعار/ الدخل النقدي الفردي= الدخل ا89قيقي للفرد

دده،بما و مما سبق يمكن QعرHف النمو 'قتصادي ع01 أنھ الزHادة JK إجماJi الناتج اy�J1 خالل ف�:ة زمنية مح

  .يضمن الزHادة JK متوسط نصVب الفرد من الدخل ا��قيقي

0i1كما يمكن تص�يف النمو 'قتصادي إ:  

معناه نمو الناتج الوط�n يتم بنفس معدل نمو ": Croissance extensive"النمو �قتصادي املوسع   -أ

  .الس�ان، أي أن الدخل الفردي ي�ون ساكنا

معناه نمو الناتج الوط�n ي�ون بمعدل يفوق معدل  ":Croissance intensive"ف ثالنمو �قتصادي املك  -ب

 0iرتفاع الدخل الفرديانمو الس�ان، مما يؤدي إ .  

  :عناصر و مقايSس النمو �قتصادي:املطلب الثا�ي

إن النمو 'قتصادي يتولد ن�يجة دمج مجموعة من العوامل، كما يظ�ر عن طرHق خصائص و سمات                   

  . تمكن من قياسھ لذلك سVتم استعراض عناصر النمو 'قتصادي وكذا مقايVسھ

  :2النمو �قتصادي عناصر  - 1

                K اLيؤدي تركي� no0 تحقيق النمو 'قتصادي و توجد العديد من العوامل الi9سب عقالنية مختلفة إ J

 JK ش�عند وضع�اnالعمل، تراكم رأس املال و التقدم التق� JK ل مجمعات يمكن حصر�ا أساسا.  

  :العمل -1- 1

يتمثل JK ا���د املقدم من طرف الفرد dغية إنتاج سلع وخدمات قصد إشباع حاجاتھ وHمكن قياس                

لعمال أو dعدد ساعات العمل الفعلية، كما ال يجب إغفال تركيبة العمال |السن، ا���س ��مھ dعدد ا

والت�وHن ملا JK ذلك من أثر بالغ ع01 إنتاجية عنصر العمل و املتمثلة JK 9سبة mنتاج اy�قق إ0i عدد وحدات 

 ارتفاعات العمل ما معناه العمل املستخدمة JK إنتاجھ، فقد يزHد mنتاج دون الرفع من عدد العمال أو ساع

  ).الت�وHن مثال(إنتاجية عنصر العمل ن�يجة Qغg: أو تحسgن تركيبة العمال 

  

                                                           
1
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، اقتصاد "سة حالة تونس، الجزائر و المغربدرا: االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي"رفیق نزاري،  

  .73، ص 2008دولي جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  

2
  .174-169، ص 2006، دارالمریخ للنشر،الریاض، )ترجمة محمود حسن حسین و محمود حامد محمود(، "التنمیة االقتصادیة"میشیل تواد رو، 
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  :ملال١تراكم رأس   -2- 1

                Jiا�إنتاج سلع و خدمات أخرى و ي�تج من تخصيص جزء من الدخل ا� JK ستخدمQ عت;: سلعة<

الس�ثماره مستقبال ح�o يتم توسيع mنتاج، ف�و يمثل بذلك 'س�ثمارات أو |ل مؤشر آخر >شرح مستوى و 

ال يتعلق مباشرة ب¡�م 'دخار، أي درجة التج�fgات املسا�مة JK تحقيق التقدم التق�n، إذن ف�:اكم رأس امل

  .مجمل ما ال يخصص لالس�Lالك من الدخل القومي

1 -3- YZالتقدم التق:  

  �و تلك التغg:ات ذات الطاdع التكنولو¤J لطرق mنتاج أو لطبيعة السلع املنجزة و الQ noسمح بإنتاج               

 m فاظ ع01 نفس كمية�تحد أك;: بنفس كمية املدخالت أو با� noنتاج بمدخالت أقل، حل مشا|ل 'ختناقات ال

من mنتاج، إنتاج سلع جديدة أو من نوعية أحسن، فالتقدم التق�n �و عبارة عن حقيقة ذات طاdع كيفي حيث 

كما . ر cداء 'قتصاديHيفرض JK الواقع Qغg: معت;: و مناسب JK معامالت mنتاج ألنھ مدعو لتحسgن و تطو 

  . 1ادة مستوى املعVشة للس�انHر و تطبيق املعرفة الفنية من أجل ز Hلسرعة JK تطو ١ع01 أنھ يمكن QعرHفھ 

2النمو �قتصادي مقايSس - 2
  

  

  :املعدالت النقدية للنمو �قتصادي  -1- 2

و©J معدالت النمو الno يتم حسا¨Lا اس�نادا إ0i التقديرات النقدية �§�م 'قتصاد الوط�n أي dعد 

املنتجات العي�ية لذلك 'قتصاد إ0i ما >عادل�ا بالعمالت النقدية املتداولة، و رغم العديد من التحفظات تحوHل 
ع01 �ذا cسلوب الذي يرجع JK الغالب إ0i سوء التقدير، إغفال أثر الت�xم أو إغفال 9سب التحوHل فيما بgن 

، خاصة dعد التعديالت الno تجري ع01 �ذه مختلف العمالت إال أنھ ال يزل أفضل و أس�ل cساليب املتاحة
التقديرات تفاديا للمالحظات السابق ذكر�ا، كما يمكن إضافة محاذير أخرى إذا Qعلق cمر بدراسات دولية 
مقارنة و ©J تلك التحذيرات ا�xاصة باألساليب اy�اس\ية ال�n تأخذ�ا الدول عند إجراء التقديرات ا�xاصة ¨Lا، 

اxyتصgن y�اولة 'تفاق ع01 نظام محاس»n موحد تل�fم بھ جميع دول العالم مما >س�ل  فدفعت �ذه املشا|ل

  .التعامل مع البيانات 'قتصادية امل�شورة

  : معدالت النمو باألسعار ا9[ار(ة  - أ- 1

عادة ما يتم قياس النمو 'قتصادي باستخدام العمالت اy�لية و يتم 9شر البيانات ا�xاصة بھ 
سنوHا، كذلك يمكن قياس معدالت النمو ا�xاصة بف�:ات معينة اس�نادا إ0i �ذه البيانات، و يص�� �ذا cسلوب 

                                                           
1
  .374، ص 1999، دار وائل، عمان، "مفاھیم أساسیة في علم االقتصاد" ي دمحم موسى عریقات، حرب -إسماعیل عبد الرحمن 

2
، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنیة، مصر، "النماذج الریاضیة للتخطیط و التنمیة االقتصادیة" سھیر عبد الظاھر أحمد،  -دمحم مدحت مصطفى 

  .121-118،ص 1999
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لناتج الوط�m nجماJi و معدل نمو عند دراسة معدالت النمو اy�لية لف�:ة قصg:ة أين يتم استخدام معدل نمو ا

  .الدخل الوط�n، أما مع بروز ظا�ره الت�xم تم ال��وء إ0i حساب معدالت النمو باألسعار الثابتة

  :معدالت النمو باألسعار الثابتة -ب- 1

أصبحت cسعار ا��ارHة ال Qع;: عن الزHادة m JKنتاج الوط�n أو الدخل ن�يجة الرتفاع cسعار و  
الت�xم 'قتصادي، ال®nء الذي استلزم Qعديل البيانات اس�نادا إc 0iرقام القياسية لألسعار و يتم ظ�ور 

  .تقدير�ا باألسعار الثابتة dعد إزالة الت�xم و ي�ون ذلك عند قياس معدالت النمو 'قتصادي طوHل cجل

   :معدالت النمو باألسعار الدولية -ج- 1

ة عند إجراء الدراسات 'قتصادية الدولية املقارنة بل يتم استخدام ال يم استخدام العمالت اy�لي
عملة واحدة عادة ما ت�ون الدوالر cمر�Hي ��ساب املقايVس املطلوب حسا¨Lا خاصة JK مجال التجارة ا�xارجية، 

  . لة أثر الت�xمو بالتاJi تّقوم العمالت اy�لية و تحّول إ0i ما >عادل�ا من تلك العملة املوحدة دوليا dعد إزا

  :املعدالت العيaية للنمو �قتصادي  -2- 2

مع التأثg: الكبg: الرتفاع معدالت ازدياد الس�ان JK الدول املتخلفة بدرجة تقارب معدالت نمو الدخل 
و الناتج أصبح من املالئم استخدام مؤشرات معدالت نمو متوسط نصVب الفرد، حيث تقVس �ذه املعدالت 

JK عالق�Lا بمعدالت النمو الس�ا9ي، و نظر لعدم دقة استخدام املقايVس النقدية JK مجال  النمو 'قتصادي
ا�xدمات |ان ال بد من استعمال dعض املقايVس العي�ية الQ noع;: عن النمو 'قتصادي، ومن بي°Lا ع01 س\يل 

  .عدد cطباء ل�ل ألف 9سمة و نصVب الفرد من طول الطرHق العامة: املثال

  :قارنة القوة الشرائيةم -3- 2

Qستخدم املنظمات و ال�يئات الدولية مقياس قيمة الناتج القومي مقّوما dسعر الدوالر cمر�Hي عند 
9شر تقارHر�ا ا�xاصة بالنمو 'قتصادي املقارن لبلدان العالم ثم تقوم برتVب البلدان من حيث درجة التقدم و 

رuط عالقة Qعسفية بgن قوة 'قتصاد JK حد ذاتھ و بgن معدل التخلف تبعا لذلك املقياس، من عيوuھ أنھ ي
تبادل العملة الوطنية بالدوالر cمر�Hي، JK الوقت الذي تضطرب فيھ قيمة معظم العمالت JK أسواق النقد 

��قيقية القتصاديات ١الدولية، لذلك ت�بھ خ;:اء صندوق النقد الدوJi إ0i |ون �ذا املقياس يخفي القيمة 
لنامية و تم اعتماد مقياس >عتمد ع01 القوة الشرائية للعملة الوطنية داخل حدود�ا بمع�� ��م السلع الدول ا

 JK ا املواطن مقابل وحدة واحدة من عملتھ الوطنية مقارنا بالقدر الشرائية للعمالتLMيحصل عل noدمات الx�و ا
  . البلدان cخرى 
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      التنمية �قتصاديةالفرق بfن النمو �قتصادي و : املطلب الثالث

غالبا ما يحدث نوع من ا�xلط بgن النمو و التنمية لوجود تقارب بgن املف�ومgن، لذلك سVتم                          
  . تحديد مف�وم التنمية 'قتصادية و من ثم إبراز الفرق بي°Lا وguن النمو 'قتصادي

  :التنمية �قتصادية مف�وم - 1

لتنمية باختالف آراء امل�تمgن ¨Lا ل�شعب مجاالL²ا و ا��وانب الno تتضم°Lا، فم°Lم تختلف QعرHفات ا
  :من >عرف�ا ع01 أL³ا

العملية الno من خالل�ا تتحقق زHادة JK متوسط نصVب الفرد من الدخل ا��قيقي ع01 مدار  -
ملنتجة إضافة إQ 0iعديل الزمن، عن طرHق إحداث Qغg:ات JK |ل من �ي�ل mنتاج و نوعية السلع و ا�xدمات ا

  ؛ 1"توز´ع الدخل لصا�� الفقراء

كما >عرف�ا البعض ·خر بالعملية الno بمقتضا�ا يتم 'نتقال من حالة التخلف إ0i حالة التقدم،  -
  .2بإحداث العديد من التغg:ات ا��ذرHة و ا��و�رHة JK ال�ي�ل 'قتصادي

الرامية إ0i التطور و التغg: الب�يا9ي للمجتمع بأdعاده فالتنمية ©J تلك السياسة الطوHلة cجل 
  . 3'قتصادية، 'جتماعية، التنظيمية و الفكرHة من أجل توفg: ا��ياة الكرHمة ��ميع أفراده

  :التميhf بfن مف�ومي النمو و التنمية - 2

  :يمكن ت�xيص أوجھ 'ختالف بgن املف�ومgن JK النقاط التالية

'قتصادي يحدث dش�ل تلقا¼ي مع مرور الزمن ن�يجة وجود Qشكيلة من ا�yتمع تحرص ع01 العVش إن النمو  -

الدائم، أما التنمية 'قتصادية ف½n عبارة عن عملية مقصودة و مخطط ل�ا من قبل الدولة لتحقيق تطور فعال 

  .4و وا¾J من خالل توجيھ ال�شكيالت ا�yتمعية نحو ا�yاالت املالئمة

عھ، إذ تضمن إحداث Qغg:ات LH JKتم بز ¿قتصادي النمو ' - ادة الناتج الوط�n بVنما تركز التنمية ع01 تن́و

  .م�ونات الناتج نفسھ و JK إس�امات القطاعات املولدة لھ بتعديل �cمية ال�س\ية ل�ل قطاع

دون باJÀ  حصر النمو 'قتصادي JK قطاع معgنينمن الوارد أن يحصل النمو دون تحقيق التنمية حgن   -

                                                           
1
 Hagen.E « The economic of development » 1988, p 259 

2
 457، ص 2007عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، طبعة أولى، األردن، " االقتصاد الكلي" فلیح حسن خلف،  

3
  حربي دمحم موسى عریقات، مرجع سبق ذكره، ص 

4
  .28، ص 2009الحقوقیة، طبعة أولى، ، منشورات الحلبي "دراسة مقارنة -إشكالیات التنمیة االقتصادیة المتوازنة" دمحم حسن دخیل،  
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'قتصاد القومي، ملا ي�سرب الدخل اy�قق من �ذا القطاع إ0i ا�xارج أو عندما Qستحوذ فئة محدودة جدا من 

ة ترمي إ0i توفg: قدر كبg: من العدالة 'جتماعية بإنصاف يالس�ان ع01 الدخل، لذا فإن التنمية 'قتصاد

  .الطبقات الفقg:ة و اy�رومة

املتاحة،غg:   للمواد  ال�امل  أو شبھ  ال�امل  باالستغالل املتمfgة  البلدان املتقدمة  ع01  نطبقي  النمو -

  .ادف مع البلدان املتخلفة المتالك�ا إم�انيات التقدم دون استغالل�ايتصة يأن مف�وم التنمية 'قتصاد

�ي�ل  فالتنمية إذن أوسع مضمونا من النمو حيث يمكن وصف�ا أL³ا نمو مÁ�وب بتغg:ات �ي�لية Qشمل

ع مصادر الدخل فيھ   .'قتصاد الوط�n و Qس�0 إ0i تن́و

  التأصيل النظري للنمو �قتصادي: �ياملبحث الثا

عرف موضع النمو و تركم رأس املال '�تمام منذ القدم فقد وضع 'قتصاديون نظرات ركزت ع01 عوامل 

لقرن العشرHن مع ظ�ور cساس النظري mنتاج و ��مھ، غg: أن �ذا '�تمام تزايد JK النصف الثا9ي من ا

القتصاد التنمية الذي ¿Lتم بقضايا النمو و التنمية 'قتصادية كما >عت;: فرعا من فروع علم 'قتصاد، و منھ 

  .سنحاول التعرض أل�م نظرHات النمو 'قتصادي ضمن �ذا املبحث

  التحليل الكالسي6ي للنمو �قتصادي: املطلب �ول  

صاديون الكالسيك أÂ�اب السبق JK تفسg: النمو 'قتصادي إذ اس�ند التحليل الكالسي�ي ع01 >عت;: 'قت

ل ال�امل للموارد من خالل ·راء الno حمل�ا |ل غيعدة فرضيات أ�م�ا املنافسة التامة، امللكية ا�xاصة، ال�ش

باعتبار�م أبرز مفكري " D.Ricardo"فيد ر�Hاردو ١، د"R.Malthus"، روuرت مالتوس "A. Smith"آدم سميث : من

  �٠ذه املدرسة

  ) :1776(نظر(ة آدم سميث   - 1

تمثل آراء آدم سميث بداية التفكg: 'قتصادي املتعلق dعملية النمو 'قتصادي، حيث س�0 ملعرفة كيفية 

و تقسيمھ  1ف العوائق الno تحول دون ذلك، إذ اعت;: آدم سميث العمل مصدر لÕ:وة cمةكشحدوثھ و حاول 

  : J13يا تقسيم العمل ما يم مزاأ�، فمن  �2و الس\يل cمثل لزHادة mنتاجية

  .تناقص وقت العمل الالزم إلتمام العملية mنتاجية -

  .ادة إنتاجية عنصر العمل dس\ب ارتفاع م�ارة العمال و 'بت�ارات الناجمة عن التخصصHز   -

                                                           
1
  ".ثروة االمم" ضمن دراساتھ العدیدة في االقتصاد السیاسي و خاصة تلك المذكورة في كتابھ  

2
  .53، ص 1966، دار المعارف، مصر، "نظریات النمو االقتصادي" صالح الدین نامق،  

3
  .56، ص 2007دار وائل للنشر،طبعة أولى، األردن، " تنظریات، سیاسات و موضوعا: التنمیة االقتصادیة" مدحت القریشي،  
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  ادةHكما نبھ إ0i ضرورة ال�:اكم الرأسماL¨ Jiدف التوسع JK تقسيم العمل و الرفع من mنتاج و بالتاJi ز   

  .نصVب الفرد من الدخل ا��قيقي، كما رuط ال�:اكم الرأسماJi برغبة xÖcاص JK 'دخار بدال من 'س�Lالك

وسائل النقل و تطوHر  حسب سميث فإن تقسيم العمل يتوقف ع01 ��م السوق، غg: أن تحسن

التجارة ا�xارجية من شأL³ما توسيع السوق إذ تلعب التجارة ا�xارجية دور �اما JK توز´ع املوارد ا�xاصة JK حالة 

  . 1تحول املصا�� ا�xاصة إ0i منافع اجتماعية

د عن كما بgّن الدور الرئn×V الذي يلعبھ ادخار الفائض JK التوجھ نحو 'س�ثمار و دعا إ0i 'بتعا

J¾0 القطاع الصناiاح و العوائد إuرc لHالك املفرط و تحوLس�'.  

أما أبرز معوقات النمو 'قتصادي JK رأيھ �و محدودية املوارد الطبيعية |االستخدام ال�امل لألرض 

يصعب أسماJi و نمو الس�ان ر 0i موقع و مناخ الدولة، فمع تقدم 'قتصاد من خالل ال�:اكم الإضافة إة ر املتوف

التغلب ع01 قيود املوارد الطبيعية فت�:اجع معدالت الدخول الno يحصل علLMا أÂ�اب رأس املال و من ثم 

  . تضمحل الدوافع ل�:كم رأس مال جيد 

  ):1791(نظر(ة روqرت مالتوس   - 2

>عت;: 'قتصادي الكالسي�ي الوحيد الذي أكد ع01 م�انة الطلب JK التأثg: ع01 ��م mنتاج حيث 

أكد JK نظرHتھ املتعلقة بالس�ان ع01 أ�مية الطلب الفعال بال�سبة للنمو و التنمية، إذ لم يؤمن بقانون املنافذ 

 nÙراc القائل بأن العرض يخلق الطلب و نظر للطلب الفعال كمحدد للعرض كما دافع عن طبقة مالك

J1ل�ا الذي 2باعتبار�ا طبقة محفزة للطب الفع JÀنفاm س\ب النمطd الكLيتجھ نحو 'س�.  

و رأى مالتوس  ضرورة  ا��د من 'دخار عند مستوى معgن ح�o ال يقلل من الطلب ع01 'س�Lالك                  

إ0i عدم التوافق  شارتھما يؤدي ل��د من 'س�ثمار و بالتاJi إعاقة النمو 'قتصادي، باإلضافة إل ) الطب الفعال(

ل نمو املنتجات الغذائية، حيث يري أن cول ينمو وفق متتالية �ندسية بVنما بgن معدل نمو الس�ان و معد

0i حدوث مشا|ل تتعلق باألمن الغذا¼ي، كما ذ�ب لتقسيم 'قتصاد إينمو الثا9ي وفق متتالية حسابية ما يؤدي 

n و املعروف 0i قطاعgن،قطاع الزراعة الذي يتمfg ب�ناقص الغلة و قطاع الصناعة املستوعب للتقدم التق�إ

  ٠ب�fايد الغلة لس�ولة تنميتھ 

غg: أن تحليالتھ لم تتحقق ع01 املستوى العالnÚ رغم اق�:ا¨Lا من cوضاع السائدة JK البلدان                     

اع mنتاج الغذا¼ي ارتفاملتخلفة ن�يجة ظ�ور وسائل حديثة يمكن من خال�ا السيطرة ع01 ��م الس�ان، كذا 

 J¤س\ب التقدم التكنولوd عرف�ا نمو الس�ان no٠بمعدالت تفوق تلك ال  

                                                           
1
  .371، ص 2005، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، "التحلیل االقتصادي الكلي" ھوشیار معروف،  

2
  .193، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، مصر، ص "تاریخ الفكر االقتصادي" عادل أحمد حشیش،  
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  ):1817(نظر(ة دافيد ر(6اردو  - 3

ل عن القطاع الزرا¾J أين ت�ون املردودية JK �ذا باتجة عن القطاع الصنا¾J نالر|ود غg: ١اعت;: حالة 

مل�fيدين بالطعام يزداد صعوuة مع استمرار عملية التنمية cخg: متناقصة، و تصور ر�Hاردو أن إمداد الس�ان ا

  .بما يتمخض عنھ JK ال°Lاية إيقاف عملية التنمية

مو 'قتصادي، لذلك حلل عملية نو >عت;: ر�Hاردو توز´ع الدخل العامل ا��اسم و اy�دد لطبيعة ال

  .الرأسماليون و العمال الزراعيون مو من خالل تقسيم ا�yتمع إ0i ثالث فئات �م مال ك cرnÙ، نال

  

  )1946-1883(ادي تصالق١مو نhي للuلكي١يل للتح١: ي�لثا١طلب امل

حيث أشار  Sayبانتقاده لالقتصاديgن الكالسيك و معارضتھ لقانون ساي  f "J.M.Keynes يÛعرف ك

بالضرورة عند مستوى إ0i أن مستوى الطلب يمكن أن يحدث عند أي مستوى من الدخل و 'ستخدام و لVس 

'ستخدام التام، كما است�تج أن املش�لة الرأسمالية ال تكمن JK جانب العرض و إنما تنحصر JK جانب الطلب 

  .عالفال

ائدة و 'دخار دالة للدخل الذي ي�ناسب طرديا مع فإذ اعت;: كيfÛ أن 'س�ثمار �و دالة لسعر ال

، كما اعت;: أن �ذا cخg: يتوقف ع01 الطلب )ع الدخل الكJ1م ال�شغيل ارتف�ف�لما زد �(مستوى ال�شغيل 

الفعJ1 الذي يت�ون من الطلب ع01 'س�Lالك و الطلب ع01 'س�ثمار و أكد أن دالة mنتاج تتوقف ع01 ��م 

العمل املستخدم، كما يتحدد املستوى التواز9ي للدخل الوط�n حسبھ JK ظل دالة ادخار معينة بالعالقة 

  :بمضاعف 'س�ثمار و املعطاة بالصيغة التالية املعروفة

�س~ثمار الز(ادة X xyف عاملضا= xy zf الدخل غالت                      

  .0 مستوى 'س�ثمارع1  >عتمدان أساسا لغيل�ش١و بالتاJi فإن الدخل و  

معدل  و رuط 'س�ثماراتفمن أجل تحقيق زHادات كبg:ة JK الدخل و ال�شغيل البد من áâ دفعات أك;: من 

 يظ�رJ، ما ¤ولو نو التقدم التك �ا9ي، كما أدمج كيfÛ متغg:ات ت�سم بالديناميكية كنمو الساmJiجمالنمو بالناتج 

  .'قتصادي باالستقرارو ا�تم أكÕ:  ،أن كيfÛ لم يحدد الظوا�ر cساسية للنمو 'قتصادي 

عة Qسمح فملستوHات مرت الوط�n الدخلتوى صل مسيcك;: حسبھ عندما ال  يكمن التحديإذ 

01 ا��ل حي�ئذ JK توسيع عرض النقود من قبل الدولة قصد جبتوفg: عمالة |املة لقوة العمل املتاحة، فيت

م العمالة، حيث �ائدة سعيا م°Lا ل��ãيع 'س�ثمار و بالتاJi تحسgن مستوى الدخل و �فض معدالت التخفي
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ى مطروحا c JKجل الطوHل ال®nء الذي يدل ع01 حتمية توسيع دور ا���ومة كيfÛ أن مش�ل البطالة يبق أكد

  .JK ا��ياة 'قتصادية

بل انحصر  ة لتحليل مشا|ل الدول الناميةية الكيH fÛإ0i عدم التفات النظر  mشارةكما تجدر 

  ا�تمام�ا ع01 'قتصاديات الرأسمالية املتقدمة

  

  مو �قتصادينلل سي6يكالونيالتحليل ال: املطلب الثالث

س أ�وHن ر ت"01 أكدوا ع" V.Pareto"و  I.Fischer" ،"L.Warlasمن أ�م مفكرو املدرسة النيوكالسيكية                 

إيجابا ع01 نمو متوسط نصVب الفرد من  يؤثر) L/K(س املال ع01 العمل أفضال عن تزايد 9سبة ر  ألناملال، 

  .س املال مع سعر الفائدة ا��قيقيأالدخل الوط�n و ال يتوقف �ذا التأثg: 'يجاìي حس�Lم إال إذا Qساوى عائد ر 

  س املال املادي،أس املال ال\شري dعدما انحصر JK ر أس املال حيث شمل ر أما قاموا بتوسيع مف�وم ر ك

ما كس املال ال\شري من طرف أي فرد ال يؤثر بالضرورة ع01 املقدار املتاح منھ آلخرHن، أار أن اس�Lالك ر تبع01 اع

بالتكنولوجيا و بالتاJi إحداث النمو  إقرانھس املال املادي شرHطة أمنھ بال�سبة لر  وءأنھ قابل للتوسع بصفة أس

فإن النمو بال�سبة  املالس أJ و حسب مبدأ املردودية املتناقصة لر ¤ولو نففي غياب التقدم التك ،'قتصادي

  .للفرد سوف يؤول إ0i التوقف

  :كالسي�ي توفر مجموعة من الشروط، م°Lانيو ل١إذن يتطلب إحداث النمو 'قتصادي وفق الفكر 

  .توفر عرض العمل املصاحب للتطور mداري و التمكن من 'ستخدام cمثل للتكنولوجيا  -

  .وجود ميل كبg: لالدخار -

  .ا��رص ع01 إضفاء الروح التنافسية بgن الوحدات mنتاجية املتماثلة JK ا�§�م  -

  ٠الكفاءة JK تخصيص املوارد و قابلي�Lا لالنتقال و التجزئة  -

  .آلية السوق و حرHة cسعار مع 'ستقرار السياnî إقران -

  كالسيكgن حول النمونيو ل١ت 'قتصاديgن ا، |انت تصور لذكرو بناءا ع01 توفر الشروط السالفة ا

  :|اآلQي

س املال، إذ أر ج عالقة mحالل بgن العمل و اس املال JK عمليات mنتاج، من خالل إدر أر م كر تاستقرر   -

  .م العمل عن طرHق استخدام التكنولوجيا�ع �فم �ذا cخg: دون ال��وء لر كار تيمكن زHادة 
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  .املالس أم ر كار تسيم العمل JK تقإس�ام التخصص mنتا¤J و   -

 ساعات ادةHفز  العمل،  إ0i  املال  سأر   9سب  ت�باين  ثحي  ،mنتاجلدالة   رةمستق9سب  التأكيد ع01 -

  العمل

 تس املال و انخفاض إنتاجية العمل، أما إذا انخفضأس املال يؤدي إ0i زHادة إنتاجية ر أمع مخزون معطى لر 

 .إنتاجية العمل تفاعرأس املال و ار  جع إنتاجيةاس املال يؤدي إ0i تر أالعمل مع مخزون معطى لر  ساعات

 العالقة بfن �نفاق العام و النمو �قتصادي: لثالثاملبحث ا 

سنحاول من خالل �ذا املبحث تحليل ،اديdعد التطرق لتطور النفقات العمومية JK الفكر 'قتص

 m نgففاق العام و النمو 'قتصادي، حيث اختلنالعالقة بJK بحاثc تحيد طبيعة تلك العالقة ن�يجة  ت نتائج

ت فكش توصلت لوجود عالقة موجبة JK حgن الدراساتم°Lا، فبعض  الno انطلقت و الفرضيات الختالف cسس

  .ما°Lى عن العالقة السالبة بير أخ

  بfن النفقات العمومية و النمو �قتصادي ةالعالقة �يجابي: املطلب �ول 

فاق العام لھ تأثg: إيجاìي و �ام ع01 نأن n1986  m أجر�ا سنة oسة الامن خالل الدر " Ram"د أك

" الناتج الوط�n ع01 أنھ إجماJi ما ي�تجھ القطاعgن العام و ا�xاص،كما است�تج  رفا عكمالنمو 'قتصادي 

Aschaur " 1990سنة  m مفاق العام خاصة من خالل 'س�ثنأن ،nار العام ينعكس إيجابا ع01 الناتج الوط�

و ) 2005-1995(:ة ف�دول من أوروuا الشرقية خالل ال 7عn2009  01 أجرHت سنة oال" Alexiou"سة اافة إ0i در إض

  تصاديقمو 'ن0 ال1ايجاìي ع ل�وHن رأس املال يؤثر dش�و ت  النفاق العام١بي�ت أن 

النمو حيث ال >ستمر مع غg: أن dعض 'قتصاديgن أشاروا إ0i محدودية cثر 'يجاìي للنفقات العامة ع01 

 m JK ادةHنالز �âفاق العام، إذ أو"Chehy " 1993سنة  m فاق العام يؤثر إيجابا ع01 النمو 'قتصادي ما لم نأن

كما سلبيا ر النفقات العامة سيصبحأثال�سبة فإن  ٥من الناتج الوط�n، أما إذا تجاوز �ذ% 15تتعد 9س\تھ 

  ) 1-2(  يوâ�ھ الش�ل املواJi رقم 
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 JK غياب النفقات العامة ي�ون معدل النمو ضعيف و يدنو من الصفر لكنھ يبدأ JK أنھ

   إ0i 9سبة النفقات العامة تنا�ز عندما

 m ادة حصةH0 'نخفاض رغم زiعد ذلك معدل النمو 'قتصادي إd اق العام من الناتج ما >عكس فن، >عود

  .من الناتج

  النفقات العمومية و النمو �قتصادي

  )1995- 1970(ة ف�: ل١ ل طو 

 متوافقا JK ذلك مع النمو 'قتصادي،

لعالقة بgن النفقات العامة ١سة ابدر 

فاق العام يؤثر سلبا ع01 نيد m اأن تز 

�ا اسة أجر اسماJi مس�ندا ع01 در أت النظام الر 

، و ترجع أسباب وجود العالقة )1985

جع اع ا�xاص من ال�شاط 'قتصادي ما يؤدي إ0i تر 

  . فاق العمومي

ا
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(  JK غياب النفقات العامة ي�ون معدل النمو ضعيف و يدنو من الصفر لكنھ يبدأ JK أنھ

عندما ھل مستوى  أع01 لناتج الوط�n ح�o يبلغا إ0i اق العامف

 m ادة حصةH0 'نخفاض رغم زiعد ذلك معدل النمو 'قتصادي إd عود< ،

من الناتج% 15العالقة السلبية بgن النفقات و النمو JK حال تجاوز 9سبة النفقات العامة 

النفقات العمومية و النمو �قتصاديالعالقة السلبية بfن 

طو  ع01مر�Hي c القتصاد ١ ةودجسة ابدر  1990سنة " 

النمو 'قتصادي، ع01 عك×n رأث فاق العام لھنm  ��م زHادة أن  

بدر ذلك ك احيث قام 2001سنة "  Folster"و  1999سنة 

أن تز " Guessa"ار أث،كما  )1995-1970(:ة ف�مو 'قتصادي بأمر�Hا خالل ال

ت النظام الر ذا|ي مقارنة بالدول ا: �ات النظام 'شذمو خاصة JK الدول 

1985-1960(:ة ف�دولة من الدول النامية املتوسطة الدخل خالل ال

 m JK 0 تر احة القطافاق العام إز نيرتب عن التوسعiاص من ال�شاط 'قتصادي ما يؤدي إx�ع ا

فاق العمومينم عن زHادة m جينر سل»n أثم أ�حة اmز ر أثmنتاج الوط�n، لذلك >عت;: 
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)1-2(رقم  إذ يبgن الش�ل

فناع بزHادة ��م m تفالر ١

، >عود dعد ذلك معدل النمو 'قتصادي إ0i 'نخفاض رغم زHادة حصة m %15الناتج 

العالقة السلبية بgن النفقات و النمو JK حال تجاوز 9سبة النفقات العامة 

العالقة السلبية بfن : املطلب الثا�ي

 
" Knob"م اق

  0iإ توصل من خالل�ا

oدراسn "Henrikson " سنة

مو 'قتصادي بأمر�Hا خالل اللنو ا

مو خاصة JK الدول لنا

دولة من الدول النامية املتوسطة الدخل خالل ال 59حول 

  : 0i إالعكسية �ذه 

  :ر �زاحةأث/ أوال

 m JK يرتب عن التوسع

mنتاج الوط�n، لذلك >عت;: 
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  :مش6ل التمو(ل/ ثانيا

إن أول �اجس تواج�ھ الدولة أثناء عزم�ا زHادة النفقات العامة �و البحث عن مصادر تموHل�ا، ال®nء             

ائدة و بالتاJi فمعدالت ال عم mقراضإ0i  بال��وءح آثار سلبية ع01 'قتصاد أيا |ان مصدر التموHل ر الذي يط

ئب فيؤدي إ0i ا��د من 'دخار و منھ انخفاض 'س�ثمار و اع الضر اع ا�xاص من 'قتصاد، أما اقتطايزح القط

  .كما أن mصدار النقدي قد يقود إ0i إحداث الت�xم ،ترجع mنتاجية

  :عدم الكفاءة/ ثالثا

ع ا�xاص و رغبة منھ JK طاJK توفg: ا�xدمات، إذ أن القع ا�xاص طال كفاءة من القأقلقطاع العام ١>عت;: 

إ0i النفقات العامة |األداة  ينظرل و عليھ أقيم مختلف ا�xدمات بكفاءة أك;: و بت�اليف قدس�0 لت>املنافسة و التوسع 

cاستخدام املوارد املتاحةفك لق JK اءة .  

  :و �بت6ار �بداعغياب / را�عا

إنتاجھ أو نوعية منتجاتھ لعنصر mبداع و 'بت�ار و مرد ذلك �و  ةقJKH طر  ع العام سواءافتقر القطي

، ما يؤثر بالسلب ع01 النمو ¤Jولو ن|ود التكر ل١ا إ0i ا��مود الفكري و يلرغبة JK التوسع مؤد١غياب املنافسة و 

  .'قتصادي

التنظيم و  ع01 القدرة(سة امحل الدر تتأثر عموما العالقة بgن النفقات العامة و النمو 'قتصادي بخصائص البلد 

nمستوى التقدم التق�.(  
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  خالصة الفصل

ضمن نمو متوسط يأجمعت Qعارف النمو 'قتصادي ع01 أنھ الزHادة الكمية JK إجماJi الناتج الوط�n بما 

ع01 نمو الناتج القومي mجماH  Jiادةة أشمل منھ إذ Qع�n ز ينصVب الفرد من الدخل ا��قيقي، إال أن التنمية 'قتصاد

  ..ا�yاالتحدوث Qغg:ات �ي�لية واسعة JK مختلف 

 Jiلقد أعت;: ال�:اكم الرأسماn×Vأن ك الس\ب الرئ :gللنمو حسب الكالسيك، غÛأشاد بدور 'س�ثماري f  

عالقة mحالل  جإدرابكالسيكية و لني١املدرسة  مفكرو كس\يل أمثل لتحقيق النمو من خالل أثر املضاعف، JK حgن قام 

  ات النمو جانتقال 'قتصاد من مرحلة ألخرى ح�o يصل لتحقيق أق�ý در  ةس املال، كما أثار روستو فكر أبgن العمل و ر 

.  m أما إذا تجاوز  عاليةفاق العام يؤثر إيجابا ع01 النمو 'قتصادي ما لم تتعد 9س\تھ نأن ،nمن الناتج الوط�

  .سل»n النفقات العامة سيصبحر أثال�سبة فإن  �٥ذ

 



  

  

  

  

  

الدراسة التحليلية و القياسية ألثر 

ترشيد النفقات العامة ع�� النمو 

-1990)قتصادي #" ا! زائر 

2014  
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  تم�يد

�مجة منذ �ستقالل  إ�� يومنا �ذا ، وتم��ت ��امج التنموي امل�لقد أدت النفقات العامة دورا م&ما %$ تنفيذ ال

�نتقال إ��  إطارسواء %$ خضم النظام �ش<�ا=ي أو %$  اانت:897ا70زائر من خالل السياسات ا0/.ومية ال-, 

العام =وسيلة أساسية لتنفيذ أ�داف السياسة املالية، حيث  Mنفاقاقتصاد السوق باالعتماد ع�G برامج 

الفصل سوف نحاول من خالل �ذا  اخيل الب<�ولية،دكب�� اعتمد %$ جلھ ع�G امل إنفاS$سا�مت الدولة بمج&ود 

%$ ا70زائر خالل  ليلية و قياسية للوقوف ع�G أثر ترشيد النفقات العامة ع�G النمو �قتصاديحالقيام بدراسة ت

تطور النفقات العامة و النمو  dعنوان �ول املبحث من خالل ثالث مباحث، حيث =ان ، 2014-1990الف<�ة 

لتحليل سياسة Mنفاق العام %$ ا70زائر ص خص املبحث الثا�ي�قتصادي %$ ا70زائر خالل ف<�ة الدراسة أما 

  .الذي خصص للدراسة القياسية �خ�� املبحث الثالثخالل ف<�ة الدراسة و %$ 
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-1990تطور النفقات العمومية و النمو )قتصادي $# ا"!زائر خالل الف��ة املمتدة : املبحث �ول 

2014.  

، كما ش&دت 1990منذ لقد تطورت النفقات العامة بتطور Mصالحات و السياسات املتبعة %$ ا70زائر 

  :تطور ع�G مستوى النمو �قتصادي، و ع�G �ذا lساس قمنا بتقسيم �ذا املبحث إ�� مطلب�ن

  

  .2014-1990الف<�ة  خالل تطور النفقات العامة: املطلب �ول 

حل، رام �G3 عيم �ذا التطور سئر سnتم تقاا0/اصلة %$ النفقات العامة %$ ا70ز ت اة التطور رفل معأجمن 

  . 2014-1990الل الف<�ة خع89ا يب طبحسل النفقات العامة بوتحليكما سnتم عرض 

ات العامة من نفقلاوت��ة  رتفعتا :1998-1990تطور النفقات العامة خالل الف��ة : املرحلة �و=>

 بuسبة زsادة مرتفعة 1991سنة  ري ئاار دينار جز يلم ��235.200 إ 1990سنة  ري ئاار جز ينار ديلم 142.400

ب س|لاان و=%. 27.6ب در تق ادةزsئري بuسبة انار جز يار ديلم ��589.300 إ 1995ع سنة فل<�ت65.1%�� إوصلت 

ث بلغ سعر حي�/وظا، مت انتعاشا ف, عر -أسعار الب<�ول ال فاعرتال  االعامة للدولة نظر  ترادايM %$ ذلك تحسن 

�م�، 1986دوالر إبان lزمة الب<�ولية سنة  10ل من أق�� إت فضdعدما انخ 1990دوالر سنة  23.73ل يال

، )رومة�/ئات افدعم ال(ء الشبكة �جتماعية شاإ�, اتخذت %$ �ذه الف<�ة واملتمثلة %$ -�� التداب�� الإباإلضافة 

  : العامة لألسباب املوالية ةامل��انيات نفقالل خمن  ةتمر ستمول بصفة م, -7ز ال&يئات العمومية وال�وتواصل 

 �ستعمال غ�� الرشيد للموارد املالية؛ - - - - 

 7ال؛�اا0/ديثة %$ �ذا  رق �G الطعتماد عدم �عال�سي�� و  ءسو ضعف و - - - - 

  .اد %$ القطاع العامسان�شار الف - - - - 

ار ينار ديمل 76, انتقلت من -العمومية وال تللمؤسساكما تم تخصيص مبالغ ��مة للتط&�� املا�$ 

=ل&ا مولت من النفقات العامة للدولة، و�ذا ما  1996سنة  زائري ار جينار ديمل 124.4إ��  1994سنة  زائري ج

�ة للنفقات الؤ ت�ولكن بالتدقيق %$  1996سنة %  22.9و  1995سنة % 27.6, قدرت ب -كده �سبة الزsادة املعت

 Mصالحات أثار إ��يرجعھ dعض �قتصادي�ن  1998إ�� غاية  1995سنة  ذرفت انخفاضا منع, -ادة الsب الز س�

و�� تطور النفقات ي )3(م ق.ل ر شوال. ل ال&يكG$يرنامج التعدبق يات �قتصادية وتطبعت جميع القطاس, م-ال

1990-1998�ة <العامة خالل الف.  
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199019911992199319941995199619971998 

  التفقات العامة

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  العامة لنفقات١

0 

  

  

  

  

  

  .1م ق�G امل�/ق ر عماد تداد الطالب باالعإعمن  :رملصدا

ستمر، يات %$ تز ن=ا �ة<الف �ذهفقات العامة خالل النأن  )1-3(م رق�� من الش.ل تي بلغت ث حيد م

حققتزائري ج اريند اريلم 876.200 بيقار بما  1998ا�ا سنة قصأ ح�ن   بيقار بما  1990سنة  مةقيل أق ، %$ 

  .دينار جزائري  اريلم 142.400

فط النر سعاامل�/وظ %$ أ رتفاعإن �  :2009-1999فقات العامة خالل الف��ة نتطور ال: املرحلة الثانية

�ميدوالر ل 17.97من�حو  1999ل سنة ل �ميدوالر ل �38.27$ اإ�� �سبقو  2004ل سنة ل سديد امل ديون لل ال�

حوا�$  1999سنة  جزائري نار يار ديلم 961.7العام من  نفاقM وت��ة  فعسا�م %$ ر  2006ا�0ارجية %$ سنة  إ�� 

سبة�G أع تناد =وق، 2009سنة  جزائري نار يار ديلم 5191.485                                 �/ھ يو ، و�ذا ما % 34.9ب  2006يادة سنة ز �

  2009-1999تطور النفقات العامة خالل الف��ة)  2-3(    الشGل رقم

  .2من إعداد الطالب باالعتماد ع�G امل�/ق رقم  :املصدر

 2009سنة  رو 8اث بلغت ذحيأن النفقات قد ش&دت تطور م�/وظا،  )2- 3(رقم ش.لمن ال يت��

ح�ن تجلت ر ائار دينار جز يمل 5191.4585بما ¡عادل   961.700 بوقدرت  1999ل قيمة سنة أقي، %$ 

 .ي ر ائار دينار جز يمل
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 :2014-2010فقات العامة خالل الف��ة نتطور ال: املرحلة الثالثة

 اريمل  4246.3 مقابل ي ر ائجز دينار اريمل 4512.8 مةبقي 2010نية ال.لية سنة انفقات امل��  قدرت                     

ت النفقات العامة سنة غكما بل، 2009%$  استقرر  dعد شبھ  %6.3اوي سأي بزsادة ¢ 2009%$  ي ر ئادينار جز

 2012ما %$ سنة أ، 2010مقارنة dسنة % 28.03اوي سي أي بزsادة ¢ر ائار دينار جز يمل 5731.4ما يقارب  2011

نية ال.لية ات نفقات امل�� غبل 2013%$ سنة و ، %22.5تقارب  زsادةسبة بuي ر ائار دينار جز يمل 7169.9 ت=ان فقد

مليار دينار  6980.2مستوى  تغبل 2014، و%$ سنة %13.7اوي سي أي بانخفاض ¡ر ئاار دينار جزيمل 6092.1

  .15.9%جزائري بزsادة ¢ساوي 

  )3- 3( %$ الش.ل رقم  2014- 2010و %$ lخ�� يمكن ت��يص تطور النفقات العامة خالل الف<�ة 

 

  

    

  

  
  .2009- 1999تطور الغفقات العامة خالل الف<�ة : 2-3الش.ل رقم 

  من: املصدر

  

  

  

  . 2014-2010تطور النفقات العامة خالل الف��ة  ) 3-3(الشGل رقم                                            

  .3من إعداد الطالب باالعتماد ع�G امل�/ق رقم : املصدر

، إال أ£8ا انخفضت %$ 2012-2010زsادة خالل الف<�ة  عرفت أن النفقات العامة قد) 3(يت�� من الش.ل رقم 

  .مليار دينار جزائري  2. 6980لتصل   2014 مليار دينار جزائري، باملقابل ارتفعت سنة 6092.1لتبلغ  2013سنة 

   .2014-1990تطور النمو )قتصادي خالل الف��ة : املطلب الثا�ي

  

�ذا lخ��  فطور النمو �قتصادي مقاسا بقيمة الناتج ا�/M $Gجما�$ ا0/قيقي، فقد عر تبخصوص                 

 �   .سةاالدر  ةت صعودا و�بوطا ع�G عدة مرحل خالل ف<� ا¢غ�

 و 1993سنة  %2.1-و 1990 سنة 1.2%-( 1990-1994�ة خالل الف< االنمو �قتصادي انخفاضا كب��  فحيث عر 

ح-¥ ال�سعيuيات  امتدتال-,  1986جع إ�� تداعيات lزمة النفطية لسنة راو�ذا ) 1994سنة 0.9%- سلبيا 8ا 

لصدمة  زائري �قتصاد ا70 رضالنقطية وال-, أدت إ�� ¢ع تMيرادااع معدالت الت��م وانخفاض تفوار 

   .ن�يجة التحول إ�� تب¦, نظام اقتصاد السوق  ،اقتصادية

 �، dس|ب 1995 سنة%3.85معدل النمو فجأة إ��  عتفار م�/وظا بحيث  عرف تحسنا 1999- 1995 ةوخالل الف<

ة مر ، ليuتعش ة، و©$ أد�ى �سبة خالل تلك الف<� 1997سنة %1.1تحسن أسعار النفط، لينخفض إ�� �سبة 

 

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 100 0        2014        2013        2012             2011         2010  
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ذلك دائما إ�� رواج  تفس��ود و»ع، 1998سنة  %�5.1سبة حيث بلغ معدل النمو  ا،تحسنا كب��  »عرفو  أخرى 

ون�يجة لتحسن السوق . %3.41السوق العال, للنفط، إذ يقدر متوسط معدل النمو خالل �ذه املرحلة بحوا�$ 

داية  1999اع lسعار ب®8اية ارتفالنقطية و   ماليا سا�م %$ تحس�ن  زائري حقق �قتصاد ا70 2000̄و
ً
فائضا

مج �Mعاش ااملا�$ ال-, أس&مت %$ صياغة بر  رقرات�س� حالة مما أدى إ� ،الوط¦, لالقتصاد lوضاع املالية

�ى تصادي ودعم النمو ومخططات املشار»ع العمومية الكق�� .  

السابقة حيث بلغ �سبة  ة� ف<تصادي معدالت كب�� مقارنة بالقفقد عرف النمو � 2005- 2000 <�ةأما خالل الف

ك.ل، لينخفض dعد�ا إ��  الدراسةف<�ة و©$ ¢عد أع�G �سبة بلغ&ا خالل  2003سنة  %7.2و 2002سنة  5.6%

  .2005ب®8اية  %�5.9سبة 

جع اتر  2012ح-¥  2006ال-, تل89ا من  ف<�ةكما ش&دت ال. %4.97بuسبة  ف<�ةسط معدل النمو خالل التو وsقدر م

جع ا، لي<� %3.4إ��  2007ع سنة تف، ثم ار 2006سنة  %1.7السابقة حيث انخفض إ��  ف<�ةمعدل النمو مقارنة بال

 l ة العقزم¡س|ب تداعياتsكية ارsمرlاقتصادية ألقت بتداعيا 8ا وسلبيا 8ا  زمةال-, سرعان ما تحولت إ�� أ ة

اع معدالت تفمو �قتصاد العال, وار نجع معدالت ار ع�G �قتصاد العال, ك.ل مما ¢س|ب %$ تر ثاوتة lتفامل

سنة  %1.7جع سعر النفط وقيمة الدوالر lمرs.ي ليعود معدل النمو إ�� �سبة ا�م ومعدالت البطالة وتر الت�

 ما ن�يجة لتحسن وضعية �قتصاد العال,.dش رى أخ ةمر ، ليتحسن dعد�ا 2009
ً
ع %$ و والشر  ،ل متذبذب نوعا

 �� %3.29. عات العامة وتحسن السوق النفطي حيث ´7ل معدل نمو يقدر بو ا�0ما²³, للمشر  نامجتطبيق ال

  .2012مع £8اية سنة 

  

  2014-1990خالل  شدQRاحليل سياسة Oنفاق العام $# ا"!زائر ومدى ر ت: الثا�ي املبحث

, ألقت -ال d1986عد ظ&ور lزمة النقطية لسنة  الثمانnناتلقد ش&د �قتصاد ا70زائري مرحلة حرجة %$ 

عت �سب ارتفث تد�ى مستوى النمو و حيبظالل&ا ع�G �قتصاد ك.ل والنظام املا�$ للدولة بصفة خاصة، ب

 رج/G$ خا�ض إجما�$ الناتج اان املدفوعات وانخفانية العامة وم�� االبطالة والت��م، وتفاقم �7ز امل�� 

ء إصالحات ااملديونية ا�0ارجية مما استد�µ إجر  ادةزsو  1991و  1986%$ متوسط  u1.5%سبة ب/روقات ا�

, عرفت سياسة تقشفية %$ -، ال1998- 1990�ة ما ب�ن ف<شملت جميع القطاعات �قتصادية، =ان �ذا خالل ال

 M لفية الثالثة مع نمجالl ر تدخل  عتفار افاق العام، ليعود �نتعاش %$ مطلع�أسعار النفط وعودة مظا

رنامج توطيد النمو، من �ذا الدولة بطاdع كي¶�ي   من خالل برنامج �Mعاش �قتصادي، برنامج دعم النمو ̄و

ا سnتم فيم، 1990-1998�ة ف<العامة خالل ال �ي.ل النفقات املطلب lول إ�� إصالح سnتم التطرق %$ املنطلق

�قتصادي ودعم النمو، أما �Mعاش  %$ ظل برنام¸$ فاق العامنع�G سياسة M  %$ املطب الثا�ي الضوء إلقاء

�نامج توطصسيخاملطلب الثالث ف�  . 2014-2010د النمو يص ل

  1998-1990فقات العامة خالل الف��ة نإصالح TيGل ال: املطلب �ول 

ء إصالحات اقتصادية افقد قامت بإجر  1998- 1990�ة ف<ئر خالل الارف89ا ا70ز ع, -ت الا%$ ظل التطور 

ب ن7االت �قتصادية للقطاع العام، ومن ب�ن أ�م ا70وااملالية الدولية شملت جميع ا�بالتعاون مع املؤسسات 
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7ز �م قوتفا ملا حدث فيھ من إختالالت  شيد�اد العمل ع�G تر قصب النفقات العامة ن&ا Mصالح �و جاس, م-ال

  .ادر التموsلمص%$  ةنية �ذا من ج&ة، ومن ج&ة أخرى ندر اامل�� 

  
  )ح ملن _ستحق�انامل(Oجراءات املتعلقة بإعادة توجيھ نفقات الشبكة )جتماعية  - 1

تصادية قف من lزمة �يبكة �جتماعية مجموعة من Mجراءات املتخذة من أجل التخفشرفت العلقد 

ئية جراء شراال ة، وتد�ور القدر 1994سنة % 27, وصلت إ�� -البطالة ال رتفاع �سبء ااب البالد جر تصnال¦, 

سعار، و=انت �ذه Mجراءات بمثابة إعادة الدولة النظر %$ تو  l رsا 8»ع نفقا ز تحرsا 8ا �جتماعية وتحديد أولو

سب الوضع ا0/ا�$ ئات فئية للاالشر  رةع من املستوى املع²ºn, والقدفو=انت �ذه Mجراءات من أجل الر . بما ينا

  :إيجاز�ا %$ «¢ي حل يمكنار م7تمع وفق /رومة من ا��ا

سعار لدعم الصنإ�شاء  l ضs1992ذلك من خالل قانون املالية و=ان /رومة، �ئات افدوق ¢عو 

التحديد املادة  دينار جزائري  7000ل من أق, ل&ا أجر -ئات �جتماعية الف�G أنھ ¢ستفيد الع, تنص -ال 115̄و

سوم التنفأو . ل من الدعمدخدمة الملنعوا شروط تطبيق  1992فيفري  11خ %$ ر املؤ  46-92رقم ذييضاف املر

  :ئات املعنية %$ «¢يف، وتتمثل الھيا توكيف/رومة �ا ئاتفال ليملدا خم املباشر عالد

  ء؛امال lجر عال - - - - 

  ؛با0/ر دين ومعطو¿ي ا��7اأ¾/اب املعاشات من  - - - - 

 اشات واملنخرط�ن %$ الضمان �جتماµ$؛عأ¾/اب امل - - - - 

  ين ال دخل ل&مذمون الياملق - - - - 
  

  :وقد شملت �ذه Mجراءات أر¿ع منح ©$

  ئري؛ادينار جز  7000منحة lجر lد�ى ل.ل أج�� يقل أجره عن  - - - - 

  منحة عائلية تكميلية؛ - - - - 

  د Mضافية؛عمنحة التقا -

  .دومو الدخلعمنحة م - - - - 

صة با�0زsنة  302-68 رقم/رومة �ئات �جتماعية افدوق مساعدة الصنإ�شاء  %$ إطار ا0/سابات ا�0ا

ار يمل 24 بدوق نمة �ذا الصيتم تحديد ق 1993نية العامة، و%$ سنة ادات امل�� اداتھ من إير اوsتلقى إير 

  ::زعت كمايG$ئري و ادينار جز 

  ئري؛اار دينار جز يمل 4.2املنح العائلية بمبلغ          - - - - 

 - - - -  ¢sجر اعوl ئري؛اجز  ار ديناريمل 8.7د بمبلغ يحلو ض أ¾/اب  

  ئري؛اار دينار جز يمل 1.8ع بمبلغ sو لر ااشات وعض التكميG$ أل¾/اب المعوsالت  - - - - 
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  .ئري امليار دينار جز  9.3¢عوض عدي, الدخل بمبلغ   - - - - 

و�و  1994, مست ا70&از MنتاÃ$ أ�Â²º ج&از جديد سنة -ح وإعادة ال&ي.لة الرsات ال�سيdعد عمل

ث تدفع حيحون ألسباب اقتصادية، ر ملس١بخصوص �Çlاص  �GCNAC البطالة عدوق الوط¦, للتأم�ن نالص

    دوق البطالة خاللصن, يدفع&ا -امل م�É ¢عوsضا ي.ا%È ثالثة أش&ر أجر %$ انتظار املنحة العاملؤسسات ل.ل 

) 1-3(رقم دوق، وا70دول نالتاdع للص الشغلحث عن لبكز ار يتكفل بھ م الشغل الذيحث عن لبسنوات، مع ا 3

  �جتماعية نفقات الشبكةيو�� تطور 

  ةتطور نفقات الشبكة )جتماعي):  1-3(جدول رقم 

  .245حميدات محمود، دور السياسة امل�eانية $# التنمية،ص : املصدر

 جمبرنا قيود 89افرض ,-ماعية سياسة من التقشف التاالت �جا�d7عض  فترى عرج&ة أخ من        

ض انخفا تو�� صائياتوMحسكن، لاو م يلتعلاÊ/ة و لدولة %$ مجاالت الا تقليص دور  أدت إ�� ال&يكG$ التعديل

ية والت.وsن من ب� <ضت نفقات قطاع الانخفداخG$ ا�0ام، فلسبة للناتج الuابالقطاعات  %$ �ذه %$ النفقات

سبة لuاب ونفس ال²º,ء �ةف<س النفل% 1.5 إ�� Ê1.7%/ة من لا وقطاع 1996سنة % 6٠4إ��  1993سنة % 7٠7

صة Mجراءات �ذه =انت قدو  سكن،لا لقطاع مثابة محل&ا و%$ م&مة جد ماعيةتالشبكة �جب ا�0ا احتواء  ̄و

سب الفقر نظر ارتو  للمواطن�ن، ئيةاالشر ة القدر رفتھ ي الذي عر الوضع املز  ح سلÍ$لا دعملاا لرفع فاع � sسر  و¢

ح الز�يدة  اداب�� لم تكن =افية نظر تج التعدي ال&يكG$،لكن �ذه المبرنا ثارأو  اتيتداع ب|سdالعمال  ملبالغ املن

ح للفئات ا-ال   . /تاجة�, =انت تمن

  فقات املوج�ة لدعم �سعارنخفيض الت - 2

 جر �0اوا لاخلدا lسعار %$ زي اتو  ب�ن  ل تحو , -لة املوا�ع الاإز  إ�� د فl8سعار  رsر تح إن عملية         

ح ثيبح صعو ثا�0طوة أlسعار الداخلية دالة %$ lسعار الدولية، ولكن �ذه  تصب ماعية تمثلت %$ تات اج¯ارت 

8الك 9ى استو سم�G عار ث8الك الواسع، ومالھ من آ9ات �سذتخG$ الدولة عن سياسة الدعم املا�$ ألسعار املواد 

  1993ة نOقفال س  1992ة نإنجاز س 
 

  Oجما=#املبلغ 

  جزائري  دينار مليار 

 نستخدم�املعدد 

  سط الثال=> الراmعمتو

  Oجما=#املبلغ 

  جزائري  دينار مليار 

 ستخدم�نملاعدد 

  ش�ري سط متو

 6450000 9٠330 3530000  4٠990  الدخل¢عوsض عدي,  -

-$Gض التكميsالتعو 
  املعاشات و الرsوع

 
1٠415 

 
1430000 

 
1.660 

 
1150000 

¢عوsض أ¾/اب lجر -
 1420000 5.308 5680000 6.940  الوحيد

 6230000 16٠298 6310000 13٠345  ا�7موع-

  منحة عائلية تكميلية-
3٠4513 1350000 4٠480 9020000 

 18040000 20.781 11990000 16.7963  ا�7موع



 الفصل الثالث        دراسة تحلیلیة و قیاسیة  ألثر ترشید النفقات العامة على النمو االقتصادي

 

 48 

ل ترشيد النفقات وتوجيھ |ي%$ س ضرورsة=انت  �0طوةا�ذه  و لكن، املنخفض م ا�/دودات الدخل ذح ائالشر 

  .ل ع�G م��انية الدولةثقيل وزن .ش=ان ¡ والذي ستحقيھمم إ�� ع�ذا الد

  اr!�ود )نفاq# للدولة من أجل إصالح املؤسسات العمومية  - 3

ادة زsات مشا=ل عديدة تمثلت %$ يئرsة %$ أواخر الثمانيuالقد عرفت املؤسسات العمومية ا70ز        

ما ي, اتخذت ف-8ا ©$ تلك Mجراءات الي9د وضعيد من ¢عقا8ا لعدة سنوات، وما ز ني�9ا�8ا وعرفت �7ز %$ مني9مديو 

مما    تاح �قتصادي،فكذلك سياسة �نو مة الدينار يض قتخفيائدة و فاع أسعار الرتفdعد كتحرsر lسعار وا

  .الوضع ا0/ا�$  للتخفيف منجراءات إصالحية إ%$  ع�G الشروعتلزم العمل سا

   :تتمثل %$ «¢ي: املؤسسات العموميةOجراءات Oصالحية اtrففة من تفاقم s!ز -

ات بقلعص&ا من اتخليمومية من أجل عات السسة من Mصالحات ع�G املؤ عمو مجت أدخل 1988%$ سنة  -         

%$  01-88وم سأنھ مرشdات الوطنية والذي صدر سس, ¢عيق س���ا، وذلك من خالل القانون التوجيÐ, للمؤ -ال

ات سسء منح استقاللية للمؤ امومية و=ان ال&دف من �ذا Mجر عات السساملؤ  ليةالقستبااملتعلق  1988/01/12

  دولة؛لنية اال من �عتماد ع�G م�� قليومردودي89ا �قتصادية والت من كفأة  الرفع من أجل

مومية، وتتمثل عملية عات السس�� عملية التط&�� املا�$ للمؤ إ رsةطات ا70زائالسل70أت  1991%$ سنة -

� س&ا ¢جعلك من أجل ل، وذازن �� إعطاء املؤسسة �ي.ل ما�$ متو إة &ججراءات مالية مو إالتط&�� املا�$ %$ اتخاذ �

� في� التنح�ت �ذه Mجراءات خلوقد د. بصفة عادية�- 302خاص  بحسااء ش�إث تم حي، 1991ذ %$ بداية نوفم

ملية التط&�� ممولة لعمة ��مومية والذي خصص لھ مبالغ عال سسات, بصندوق تط&�� املؤ سوالذي  063

  .)  2- 3(مرقنية العامة، كما يو�/ھ ا70دول اقات امل�� نفمن 

املبالغ ا��صصة من نفقات امل��انية العامة للدولة لعملية التط&�� املا�$ للمؤسسات  ):2- 3(  ا"!دول رقم 

  العمومية

 1991 1992 1993 

ة من خالل قانون املالية صاملبالغ اtrص

wxyسا�  
12 42.5 83.5 

ة من خالل قانون املالية صاملبالغ اtrص

  لتكمي}#١
16 68 - 

 83.5 110.5 28  مجموع جز|ي

  222  واتنعام لثالث سموع مج

  .110،ص 1997السياسة، امل��انية ل�7زائر خالل مرحلة �نتقال إ�� اقتصاد السوق،مذكرة ماجست��  دمحم طوsلب :املصدر
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 املبالغ ا��صصة من نفقات امل��انية العامة للدولة لعملية التط&�� املا�$ للمؤسسات: ) 4- 3( الشGل رقم
  العمومية

  )4-3(رقم  ول السابقدالطالب اعتمادا ع�G ا70 إعدادمن  :املصدر

  

ا0/صة lو�� لعملية التط&�� املا�$ ما  ورغمدة %$ مرحلة التعديل ال&يكG$ زsات�بع لنفقات التج&�� يالحظ املف       

 676ئري ثم إ�� امليار دينار جز  317.7إ�� ما يقارب  1994�تفع سنة <كفي، للم ا 8إال أ£ 1993و  1991, -ب�ن سن

  فاعا كب��ا؛رتبائية ©$ أخرى عرفت ا7باإلضافة إ�� النفقات ا0. 1995ئري %$ سنة امليار دينار جز 

املؤسسات %$ قطاعات من العديد مست ,-وال با�0وصصة املتعلق lمر صدر1995%$ أوت  - - - - 

الuسيجية، الصناعات الغذائية والتحوsلية،  ع والصناعاتز»والتو  ةوالسياحة،التجار   الفندقة  

  الصناعات الكيميائية؛

ت ن�يجة استغالل إيجابية، وذلك من رف, ع-اتخذت إجراءات فيما يخص املؤسسات ال 1996%$ سنة   - - - - 

ا £8مليار دينار جزائيا %$ �ذه السنة أو إعادة جدولة ديو  122�تبة عل8Óا بمقدار <تخفيض مستوى الديون املخالل 

�, ¢عا�ي من �7ز �يكG$ ¢س89لك -املؤسسات ال أمامتوسطة lجل،  ضة وتحوsل&ا إ�� قرو رجيا�0اÔتج  أكuمما ت

�تnبات ا70ديدة م®8ا<مس89ا ال -,مؤسسة ال 768ا ودفع أجور عمال&ا، نجد أن مجموع £8عن ¢سديد ديو  زةوعاج:  

 نةزsا�0 قدمتھ دعم ومن lجل متوسطةض قرو  إ��  �از من �7زء ج  استفادت من تحوsلات مؤسس ٠

  جزء من مديوني89ا؛ جراءش.ل 339 العمومية %$

  مؤسسة عا8970ا البنوك؛ 38 ٠

جل التخفيف ع®8ا من حيث ا70انب زsمؤسسة تدخلت ا�0 138  ٠
ً
  �جتماµ$؛نة من ا

  .تقدم ن�يجة استغالل سالبة£8ا مؤسسة لم تتم معا8970ا أل 193  ٠

  . ئري من قبل البنوكامليار دينار جز  100.3ئري و امليار دينار جز  60بحيث سا�مت ا�0زsنة العمومية 

  :النتائج املتوصل إل~Qا -

العام واملؤسسات العمومية بصفة  القطاعءات %$ س|يل إصالح ا�تبة عن =ل �ذه Mجر <إن املت�بع للنتائج امل

� شرsان �قتصاد-خاصة من السقوط وال�فقد =انت املبالغ ا��صصة للتط&�� املا�$ ��مة جدا، لك®8ا . , ¢عت

ة الكفاء إ��� العمومية لم ترS ل.ون املؤسساتا نظر  ،ةودشاملl u�داف تحقق ولمة ديشر   ةصفب لم ¢ستعمل
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ة ولم تخ حي8ا قبل إجراءات التط&�� املا�$ Óط قتخبانت ت=, -الل ا=شامل من رجاملطل̄و ث تواصل ¢7Éيل ال7Õز ب

دياز إنتاÃ$ ج&كفاءة وفعالية لتم بناء بلت �ذه lموال غستان89ا، ولو زs%$ خ  .دج

  

  مونسياسة Oنفاق العام $# ظل برنام�# �Oعاش )قتصادي ودعم ال: املطلب الثا�ي 

دف %$ مجمل&ا إ�� M8صالحات �قتصادية   رةمباش نذمخططات تنموsة مئر بوضع ات ا70ز مقا     

 �دالت املقبولة وفق سياسة قالتنمية والنمو � ةإ�عاش �قتصاد الوط¦,، وإعادة وت� فاقية نإتصادي إ�� املع

عرف89ا , -ال ةتصادية و�جتماعية ا0/ادقي، وذلك إليجاد حلول مرضية للمشكالت �� ات طاdع كي¶ذتوسعية 

  .تالل التوازنات �قتصادية العامة للبالدخار أسعار النفط وا8ي£ا نذئر ماا70ز 

رنامج دعم النمو خالل الف2004- 2000 ة� <تصادي خالل الفق� �Mعاشومن ذلك جاء مشروع  �ة، ̄و> 

د 2009 - 2005 ات lولوsة كقطاع ذ�G القطاعات عكزه ر تصادية مقمعظم �ذه ا�0طط � أتج، ولق

دميياسلµ$ والقطاع اا/روقات والقطاع الزر �ا   . Ö$ وا�0

  

  برنامج �Oعاش )قتصادي -1

د لال¡عت            دي دف إ�� إعطاء دفع ج د م&م ×8 �نامج ج�� �ذا ال�� ق�دولة رغوضوح عن بتصاد، و»ع بة ال

دف إ�� ×ي � ات طاdع كي¶ذانفاقية توسعية  سياسة%$ ان89اج  8uمن يشت $Gحفط الطلب الك � �خالل ت

�ى، عال تماراث�س��ة التد الdعمومية الك د dعرنامج تم dعثھ بل ال&يكG$، �و يدتعال <�ةا خالل ف8Ø ت, مر -ج̄ر

حسuأن  دمة ت ت املؤشرات �قتصادية سواء ¢علق lمر باملالية العامة أو احتياطات الصرف وح-¥ �سبة خ

ديونية وم إ�� الوضع  ةاؤل وإم.انية العودف�G التعا وتبعث 88Øان 9س¡ج ال ئتوى الت��م، و�ذه النتاسامل

ح جعالطبيÍ$ واملستقر، وsر  � ر , -ية الانأسعار النفط، و=انت امل��  اعرتفان إ�� س�ذا الت�د معت دت لھ ج  ةص

در  دية ع، خصصت %$ معظم&ا لل&يا=ل القا2004-2001سنوات  �G4 عة زعي مو ر ئاار دينار جز يمل 525 بتق

دت لھ موزعة ح-و=انت �ذه ا��صصات املالية ال. /لية�ل والتنمية اغي�شوال طة، و�ذا ما شب �lس, رص

دول يو    .) 3-3(  رقم�/ھ ا70

�نامج �Mعاش �قتصادي ):3-3(   رقم ا"!دول �  توز»ع ا��صصات املالية ل

�نامج�أ� Oصالحاتدعم   شطة ال
  )قتصادية

شاط �دعم ال
#�  الزرا

  التنمية

  ا�rلية
  املوارد ال�شر�ة  الك��ى ال غ�ش

 90 210 113 65 47  اtrصصات املالية

 17.14 40 21.52 12.38 8.95  سب املئو�ة�ال

  .2001قانون املالية التكميG$ لسنة  :املصدر

  



 الفصل الثالث        دراسة تحلیلیة و قیاسیة  ألثر ترشید النفقات العامة على النمو االقتصادي

 

 51 

� مبلغ خصص من أأن  ) 3- 3( رقم يت�� من ا70دول ��ى، حيث قدر املبلغ ب غل دعم lشأجك� 210ال الك

  .ي ر ئاار جز ينمليار د 47تصادية والذي قدر ب قو=ان ا��صص املا�$ lقل لإلصالحات �ي، ر ئاار جز ينمليار د

�نامج ما يG$رص, -ومن أ�م l�داف ال�  : دت ل&ذا ال

  تحس�ن أداء مستوى النمو؛-

  ة واملستوى املع²ºn, للمواطن�ن؛ ء تدعيم البuية التحتية؛رائيع من القدر الشرفالقضاء ع�G الفقر وال -

  ؛ سساتقية منافسة املؤ تر تحس�ن و  -

ة البطالة -   .محا̄ر

  برنامج دعم النمو )قتصادي 2

تصادي ليكمل النقائص الناتجة عن برنامج �Mعاش �قتصادي، قلقد جاء مخطط دعم النمو �                   

، وقد وجھ %$ 2009- 2005�ة <تصادي خالل الفقمليار دوالر إلعادة �Mعاش � 55وقد خصص لھ مبلغ يقدر ب 

قطاع البناء وlشغال : ية مثلج�اتي</لية وال®8وض بال�شغيل %$ القطاعات الواعدة وMس0معظمھ إ�� التنمية ا

�مجة إنجاز الطاي، وذلك ر ر ئامليار دينار جز  600العمومية الذي استفاد من مبلغ قدر �ق السيار شرق رsجع ل

 قطاع أيضا ستفادا وقد  املليون سكن، برنامج إلتمام ي ر ئاجز   مليار دينار 555ستفاد من االسكن  اعغرب، وقط

�نامج ب أجل  ي منر ئادينار جز   مليار 700النقل من مبلغ �  :1ية تمثلت %$زئمج جراعصرنتھ، وsتضمن �ذا ال

  مليار دج 1908.5رصدت لھ  .ان؛س�ن ظروف معnشة السبرنامج تح ....1111

2222.... uر املsساسية؛شبرنامج تطوl مليار دج 150لھ رصدت  آت  

  مليار دج 10.15رصدت لھ  تصادية؛قبرنامج دعم التنمية � ....3333

  مليار دج 4رصدت لھ تطوsر ا�0دمة العمومية وتحديد�ا؛ ....4444

 مليار دج 50رصدت لھ  .برنامج تطوsر التكنولوجيات ا70ديدة لالتصال  ....5555

  

�نامج تحس�ن ظروف معnشة الس.ان �و  مما سبقيت��           ��  القطاعأن القطاع ا�0اص ب�الذي حاز ع�G أك

ر املuشآت lساسية، ثم برنامج تطوsر يمل 1908.5ث قدر ب حيمبلغ  sار دينار جزائري، تاله برنامج تطو

�نامج دعم التنمية �قتصادية، و ،فلالتصال ا70ديدةات يالتكنولوج�ا�0دمة العمومية خ��ا برنامج تطوsر أ

  .حدي8Üاوت

  تقييم نتائج برنام�# �Oعاش )قتصادي ودعم النمو - 3

 ارتفاع لالقتصاد من خالل ةطى برنامج �Mعاش �قتصادي ودعم النمو ديناميكية جديدأعلقد      -        

 1ل ي<�اوح ب�ن بو %$ نطاق مق صبحتأو ، وانخفاض معدالت الت��م ة<� فمعدالت �س�ثمار خالل �ذه ال

سنة % 17٠7إ��  2003سنة % 23, انخفضت من -، وتد�ي مستوsات البطالة ال2007و  2002 -,ب�ن سن% 3٠5و

، لتنخفض 2004- 2001منصب شغل من سنة  728500، حيث تم إ�شاء 1999سنة % d ،29عدما =انت 2004

  �2005شرsة صادرة عن الو=الة الوطنية لدعم �س�ثمار  1                                            
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  ؛2008سنة % 12ل من أقإ�� 

الذي لم املعدل ، %6٠8حو بن ةواملقدر  2003خالل سنة  ةئري �سب نمو جيداعرف �قتصاد ا70ز   -

و�ذه النتائج ¢ش.ل  2005سنة % 5٠3، و 2004%$ سنة % 5٠2ت�ن، متبوع بمعدل رsن عش¶ئر ماتصلھ ا70ز 

, ¢عتمد ع�G النفط والغاز ¢ش.ل ا�شغاال -إيجابيا ع�G املستوى العام، إال أن �ي.لة �قتصاد الوط¦, ال امؤشر 

�ينة التغ��ات والظروف الدولية املتحكمة %$ سوق ر ضة و ر باعتبار أن �قتصاد %$ �ذه ا0/الة �و عمستمر، 

من % 95ما يفوق  �ت الذي مازال ¡عتمد عGالم يتغ�� �ي.ل الصادر  نفقتأ, -غم املبالغ ال��مة الر النفط، و 

/روقات �ا رجخا ت�س�ثمارا مÝ7 أن, رغم -/روقات ال�ج ار ت خاا/روقات، وفشل مج&ودات ترقية الصادر �ا

  &ودات املبذولة؛�7م ا7عن Ý ةا تبقى dعيد£8ار دوالر، إال أيمل 1٠5بلغت 

, -د املديونية ا�0ارجية الي%$ ¢سد ةدجيت بصفة تعمل, اس-اطات من العملة الصعبة، واليتطور �حت -

د ياوضات ال�سدفمن خالل م ،2006ار دوالر سنة يمل 4٠7, انخفضت إ�� -ا0/.ومات املتعاقبة، والأر�قت 

وحددت  2006 يام 31س %$ ر»دولة دائنة ¢ش.ل نادي با 19دولة من ب�ن  16ئر مع اا70ز  ا, قامت 8Ø-املسبق ال

� =أق²ß¥ حد ل�سوsة امللف،  30خ رsتا�الuسبة لالقتصاد من خالل تخفيف بد م&م جان �ذا Mجراء و=نوفم

àعÂ ل الدين ا�0اتحم$Ã٠ر  

�نامج�ن حققا أن �ذين وخالصة القول �%$  تزال ال اعتبار أن ا70زائرب القدر ال.ا%$،بس nل م.اسب لكنة  عد  ال

االح<�افية وامل&نية %$ ¢سي�� املبالغ بمن ا70&ود %$ التحG$  دsذل املز باقتصادية خانقة، وsتع�ن ع�G الدولة  تبعية

للمواطن�ن  الشرائيةة القدر حماية  و  بطالة،القضاء ع�G ال %$ة ديرش بصور  ارداملو ترجمة ل س|يا��صصة و%$ 

�امج ال��مة %$ س رة ل الدولة مصاوال تز . �قتصادي النموزsز ¢ع من خالل�ل |يع�G ا ن89اج �ذا النمط من ال

ع�G ا�0طة ا�0ماسية املتضمنة  2010اي م 24ء يوم  مواصلة التنمية من خالل مصادقة مجلس الوزر

   .1مليار دوالر 286م&ا 7وÝ 2014-2010 ة<� فالعمومية لل تمارا�ثلالس

  )2014-2010() ا�يثبرنامج التنمية ا"tماwxy ال(برنامج توطيد النمو : الثثاملطلب ال

�نامج يند                    �ل عشر قبطلقت نول ما اأطلقت و ن, ا-Mعمار الوط¦, ال ةضمن ديناميكية إعاد رجإن �ذا ال

�نامج دعم �Mعاش �, =انت متاحة -ال اردع�G قدر املو  2001ھ سنة رت�قتصادي الذي تمت مباشسنوات ب

�امج ا�0اصة ال�ذلك بلغت -آنذاك، و�ذا «خر يدعم بال , رصدت لصا�0 واليات ال&ضاب العليا وا70نوب، ̄و

سنوات ا�0مس املاضية ما يقارب  لة7ة عمليات التنمية املÉفت.ل 8ا بي® منزائري ار دينار جيمل 17500خالل ال

  .2, ال تزال قيد Mنجاز-امل&ي.لة ال شار»عض املdع

� الصادرة بتارsخ  1                                            �سياسة املالية %$ تحقيق 2  .12، ص 4833، العدد 2006-10- 14جرsدة ا�0   جامعة البوsرة 2013-2012، مذكرة ماس<�  2014-�2002قتصادي، دراسة حالة ا70زائر  Mصالحسيالم حمزة ولد بزsو فاتح، فعاليات ال
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 21214من النفقات  2014- 2010ما ب�ن ة املمتد <�ة ت العمومية الذي وضع للفرارنامج �س�ثمابم ز ¡ستل

  :و�و ما ¡شمل شق�ن اثن�ن �ما) ار دوالريمل 286أو ما ¡عادل ( زائري ار دينار جيمل

�ى ا70اري إنجاز�ا  ر»عاستكمال املشا  -�سكك ا0/ديدية والطرق واملياه ل�G ا�0صوص %$ قطاعات اعالك

  ار دوالر؛يمل 130بمبلغ 
  .ار دوالريمل 156بمبلغ ¡عادل  ةجديد ر»عإطالق مشا  -

  :1د النمو ما يG$يرنامج توطبإن أ�م ما ×8دف لھ  :أTداف ال��نامج - 1

� -م التنمية ال|شرsة العد  -��نامج  الرك��ة, ¢عت�  و�جتماµ$؛ ي�قتصادlساسية لل

  .تحس�ن ا�0دمات العمومية ا�/ركة للفعاليات �قتصادية و �جتماعية  -

  ل املناطق؛=ال العمومية لفك العزلة عن غدفع قطاع lش  -

  ة؛رsا70ا ر»عرب واستكمال املشاشمية إ�� تحس�ن وال<�ود باملياه الصا0/ة للامواصلة ا70&ود الر   -

  /لية وlمن وا0/ماية املدنية؛�ات اعا70مام عد  -

  العمرا�ي؛ للuسيجار تب�ع ةسكن وإعادلا ةر %$ توسيع قاعدا�ستمر   -

  الصá$؛ ع.ان وإعطاء دفعة قوsة للقطاسوى الصá$ للتس�ن املستح  -

  لإلعالم و�تصال؛ ةث العل, والتكنولوجيا ا70ديدلبحال®8وض با  -

 . ا8مالعا�$ والت.وsن وتوسيع قاعد  التعليمأ�مية  �عG لتأكيدا  -

-  

  )2014-2010(ا�ي ثماwxy الt"مون ال��نامج اضم - 2

�نامج ا�0ما²³, تقدر د                ��نامج  تقسيم ، وقد تم زائري دينار ج مليار 21214إن املبالغ ا��صصة لل��ذا ال

  : املوا�$)  4- 3( برامج فرعية يمكن توضيح&ا من خالل ا70دول رقم  إ�� ثالث

صة لل��نامج ا"tماwxy) 4-3(ا"!دول رقم  ص trاملبالغ ا  

�نامج��نامج  ال� %  مبالغ مخصصة لل

  .انسبرنامج تحس�ن معnشة ال
9903 %45.42 

  برنامج تطوsر ال&يا=ل القاعدية
8400 %38.52 

  �قتصادية التنميةبرنامج دعم 
3500 %16.05 

صدر �  12، العدد  2010-2000لسياسة �Mعاش �قتصادي املطبقة %$ ا70زائر لف<�ة  ن|يل بوفليح، دراسة تقيمية :امل�، جامعة dسكرة،  2012د¡سم

  .255ص 

 اعl �Gداء �قتصادي %$ ا70زائر، أبحاث مؤتمر دو�$ حول تقسيم أثار برنامج �س�ثمارات العامة و ا�ع.اسا 8عماري عمار، دمحمي وليد، أثار  �س�ثمارات العمومية 3                                            

  9، ص 2013مارس  21جامعة سطيف 
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�نامج ا�0ما²³, ف, است-ات العأن القطا ) 4- 3( م قيت�� من ا70دول ر �  :تمثلت %$ادت من ال

ار دينار يمل 9903امج خاص يصل إ�� نادت من بر فاست: .انس�ن ظروف املعnشة للسامج تحنقطاع بر   -

� % 45.42ل �سبة ثئري، ما يماجز �  امج؛نمن إجما�$ ال

بةس�  ليمثما  ئري،اجز  دينار  اريمل  8400 باملبلغ ا��صص لھ   يقدر   :ديةعالقا ال&يا=ل  برنامج تطوsر  قطاع -

�نامج 38.52%  �  .من إجما�$ ال

من إجما�$ % 16.05بة سل �ثئري ما يماار دينار جز يمل 3500 باستفاد : امج دعم التنمية �قتصاديةنقطاع بر -
 �� .امجنال

�  $µالقطا التوز»ععموما يمكن القول أن                    �ا ورغي89ا %$  8ة ا0/.ومة %$ مدى قدر رغبامج ¡عكس نل&ذا ال

اس89داف أ�م القطاعات فاق العام والعمل ع�G ندف ترشيد 8Ø Mلية /ا� تMداراالتحكم والعمل ع�G إصالح 

  .مباشرة %$ معدالت النمو �قتصادي ورة, تؤثر بص-ال

  .2014-1990الدراسة القياسية للظاTرة املدروسة خالل الف��ة : لثاملبحث الثا

1- wxyصياغة النموذج القيا:  

ع�G مختلف رمز املتغ��ات  صياغة             النموذج القيا²³, ©$ أ�م مراحل بناء النموذج، و قبل التعرف 

  :املستعملة %$ الدراسة نقوم dعرض الش.ل الرsا²â, للدالة املراد دراس89ا و �و =التا�$

PIB= f (DEP) 
باستخدام أسلوب �نحدار ا�0طي ال|سيط الذي  dغية دراسة �ذه الدالة و ¢غ��ا 8ا نقوم                          

عدنا %$ تقدير النموذج القيا²³,   :، و الصيغة الرsاضية للنموذج املراد دراستھ ©$ =التا�$¡سا

PIB= b0 + b1DEP + m 
 
PIB :$جما�M $G/ع و يمثل الناتج ا�dالتا � املتغ�

DEP :مثل النفقات العامةsاملستقل و � املتغ�

b0 , b1 :معلمات النموذج 

m:يãالعشوا � املتغ�
عن الظا�رة �ستخدم طرsقة املر¿عات الصغرى : تقدير النموذج - 2  ��و  d(MCO)غية تقدير النموذج املع

  .ال-, ¢عطي مقدرات خطية غ�� متح��ة

إدخال بيانات متغ��ات الدراسة املتمثلة %$ الناتج ا�/M $Gجما�$ و النفقات العامة %$ برنامج  dعد                 

Eviews $نة %$ ا70دول التا�nنتائج تقدير النموذج املب �Gع   :حصلنا 
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  تقدير النموذج) 5-3(ا"!دول رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

  

  Eviews 9من إعداد الطالب باستعمال برنامج :املصدر

  

 :يمكن كتابة الصيغة ال®8ائية للنموذج كمايG$) 1(من ا70دول رقم 

  

  

  

  

  

 

  : حيث

R²  :معامل التحديد  

R²͞    :�ìÊمعامل التحديد امل  

Fc : شر للمعالم املقدرة معامل إحصائيةتمثلnف  

DW : وا¢سون   دور¯�ن إحصائيةتمثل  

N :دات�عدد املشا  

Prob :احتمال ا�0طأ  

tc :إحصائیة ستودنت المحسوبة,  

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Date: 06/26/18   Time: 03:30   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 934.1839 303.2148 3.080931 0.0053 

DEP 2.330859 0.091279 25.53553 0.0000 
     
     R-squared 0.965929     Mean dependent var 6660.053 

Adjusted R-squared 0.964448     S.D. dependent var 5412.441 
S.E. of regression 1020.532     Akaike info criterion 16.77065 
Sum squared resid 23954171     Schwarz criterion 16.86816 
Log likelihood -207.6332     Hannan-Quinn criter. 16.79770 
F-statistic 652.0631     Durbin-Watson stat 1.729316 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

PIB= 934.1839 + 2.330859 DEP 
tc :       (3.0809)        (25.5355) 
db^ :      (303.2148)     (0.091279) 
R² = 0.96          DW = 1.72        R²͞   = 0.96 
Fc  = 652.0631    N = 25     prob =  0.005 
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 :Oحصائية و )قتصادية للنموذج املقدر الدراسة -3

 :التفس�� Oحصا|ي-

ستودنت و ذلك  إحصائيةالجراء �ذا �ختبار �ستخدم  :اختبار املعنو�ة الفردية للمعالم املقدرة

  و ا70دول التا�$ يو�� معنوsة =ل معلمة %$ النموذج لتقييم تأث��ات املتغ�� املستقل ع�G املتغ�� التاdع

  معنو�ة �ل معلمة $# النموذج املقدر) 6-3(ا"!دول 

  ) 6- 3(من إعداد الطالب باالعتماد ع�G ا70دول رقم :املصدر

ة مع ا70د ولي ئيةبمقارنة إحصا مو إلجراء �ذا �ختبار نقو              % 5عند مستوى معنوsة  ةستودنت ا�/س̄و

رضية التالية   :وفقا للف

  :اختبار املعنو�ة الGلية للنموذج- 1

   الفرضية

H0 :ة =ليةsس لھ معنوnالنموذج ل  

H1 : :ة =ليةsالنموذج لھ معنو  

و منھ فÐ,   0.000و من ا70دول نالحظ أن احتمال إحصائية فnشر ¢ساوي   α =0.05مع  prob (F)نقوم بمقارنة 

  .نرفض الفرضية الصفرsة و نقبل الفرضية البديلة أي أن النموذج لھ معنوsة =لية إذن 0.05أقل من 

  :اختبار معنو�ة معالم النموذج- 2

  0.05ل.ل معلمة مع  prob نقوم بمقارنة قيمة 

 ::::b0b0b0b0املعلمة 

  الفرضية 

• H0 :س ل& املعلمةnة  الsمعنو  

• H1 : :ة  ال& املعلمةsمعنو 

Prob  املعلمةb0  ة و نقبل الفرضية  0.05أقل من  ©$و   0.0053 ¡ساويsمعناه نرفض  الفرضية الصفر

  .إحصائيةالبديلة أي أن املعلمة ل&ا معنوsة 

  

  

  

 Tcal Ttab prob  اتماملعل  املقدرات

 b0^   0.9300 2.069 0.0053  الثابت

DEP  b1^  9.5665 2.069 0.0000 

     
      

H0 : b1=0 

H1 : b1≠0 

H0 : b0=0 

H1 : b 0≠ 0 
H0 : b0=0 

H1 : b0≠0 
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 ::::b1b1b1b1املعلمة 

  الفرضية

• H0 :س ل& املعلمةnة  الsمعنو  

• H1 : :ة  ال& املعلمةsمعنو 

• Prob  املعلمةb1  ة و نقبل الفرضية  0.05أقل من  ©$ و  0.0000 ¡ساويsمعناه نرفض  الفرضية الصفر

 .إحصائيةالبديلة أي أن املعلمة ل&ا معنوsة 

  :التفس�� )قتصادي-

R² = 0.96      ح يمثل العالقة محل الدراسة تمثيال  قيمة معامل التحديد�تدل ع�G أن نموذج �نحدار املق<

تبقى لعوامل % 4©$ ناتجة عن التأث�� %$ املتغ�� املستقل، أما  PIBمن التغ��ات ال-, تحدث %$ % 96جيدا حيث 

  ).العشوائية(غ�� م�ùصة 

الناتج ا�/M $Gجما�$ الذي يقnس النمو  تدل ع�G وجود عالقة طردية ب�ن النفقات العامة و) bbbb1111(إشارة املعلمة -

 PIBبوحدة واحدة فإن   DEPتنطبق مع منطق النظرsة �قتصادية حيث أنھ إذا ¢غ��  �قتصادي و �ذه الن�يجة

 �  .وحدة 2.330859 بيتغ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H0 : b1=0 

H1 : b1≠0 
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  خالصة الفصل

ت نت =اات و�ذه التطور اد ش&دت عده تطور قات العامة %$ ا70زائر نفقحوصلة ملا سبق يت�� أن ال               

اق فنبارز %$ عملية M  ادور  للدولة، ف.ان 1990 نذطور Mصالحات والسياسات املتبعة %$ ا70زائر ميتمق<�نة 

نطلق  يمكن �ذا امل ت تزداد كما ونوعا، ومنصبحأ زمنلية، ومع مرور ال/باع ا0/اجات العامة ا�شوذلك dغية إ

� من أ�م وسائل و«لاف النفقات %$ امل�� ظيالقول أن عملية تو �للنفقات  مثلأ ترشيدات لضمان ينية العامة ¢عت

طارما تم ممارس89ا %$  إذاالعامة    .من الشفافية إ

موضوع أثر ترشيد النفقات ألقينا الضوء ع�G  و الدراسة التحليلية و القياسية من خالل �ذا الفصل                    

ترشيد النفقات العامة وسيلة م&مة  لتحقيق l�داف املرجوة باعتبارع�G النمو �قتصادي %$ ا70زائر  العامة

من خالل ال<�ام الفاعلية %$ تخصيص املوارد و الكفأة  %$  التموsلو�Ç مصادر ل��روج من معضلة قصور 

  .قيق أ�داف =ل عملية إنفاقاستخدام&ا بما ¡عظم رفا�ية ا�7تمع، و تجنب Mسراف و ضرورة التقيد بتح



 خاتمـــــة عامـــــة
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  ا�
اتمة العامة

غدى تدخل الدولة � ال*شاط 'قتصادي أمر بدي�� ال جدل فيھ، غ�� أن النقاش � الوقت الرا�ن حول        

C?م �ذا التدخل و ا@?االت =شغل:ا و مدى فعاليتھ � تحقيق �6داف 'قتصادية و 'جتماعية و � مقدم12ا 

بلدان، من �نا Mان من الضروري النمو 'قتصادي الذي =عد مؤشر =عكس الوضعية 'قتصادية @Eتلف ال

تحديد جل العوامل املؤثرة فيھ و من بي]1ا Zنفاق العام شرط ترشيده لذا جاء �ذا البحث كمحاولة إلبراز أثر 

  .PIBترشيد Zنفاق العام عbc النمو 'قتصادي املع�a عنھ بالناتج Zجما_� ا^Eام 

b أ�م املفا�يم النظرmة لإلنفاق العام و  النمو 'قتصادي ، kعرفنا عc حيث تناولنا �ذه الدراسة � ثالث فصول 

العالقة بي]1ما، و 6ثر 'قتصادي ل�pشيد النفقات العامة عbc النمو، لنعرج � 6خ�� للدراسة القياسية 

  .للظا�رة

  "كما تم الوقوف عbc اختبار فرضيات �ذه الدراسة ووصلنا إ_b النتائج التالية

� ا^?زائر مع�a ع]1ا باإلنفاق ا^|}ومي فعالة yسxيا � التأث�� عbc النمو 'قتصادي السياسة املالية  -

ا^?زائري و الذي يمكن إرجاعھ إ_b ا@Eططات التنموmة العديدة ال�� بادرت ~1ا ا^?زائر خالل ف�pة 

  .2014-1990الدراسة 

تصادي لكن لم تصل إ_b املستوى ا^?زائر رصدت مبالغ �Eمة للرفع من مستوى النمو 'قحيث أن          

أن سياسة Zنفاق العام � ا^?زائر kعتمد عbc الن�� التقليدي مما يحد من  و السxب � ذلكاملطلوب 

  .�6داف املرجوة :او عدم تحقيق رشاد�1ا

� ضوء �ذا أوصت الدراسة بضرورة تب�� سياسات صرmحة لدعم 'س�ثمارات ا@|لية املنتجة، و جذب      

'س�ثمارات ا^Eارجية املباشرة و تحف�� ال*شاط 'قتصادي، إضافة إ_b إعادة النظر � السياسة املالية 

، كما 6خرى أو القطاعات ، و خلق مناصب شغل سواء � القطاع ا^|}ومي Zيراداتاملتبعة، التنو�ع من 

 �'قتصادية ال:ي}لية ال�� شرع ف�1ا منذ  Zصالحات� تنفيذ  Zسراعبضرورة العمل عbc  6خ��أوصت 

'قتصادية السائدة � ا^?زائر أالن ال kسمح بتجاوب  الضر وفتطبيق برنامج التعديل ال:يكc� و ذلك Mون 

 .العامة ا^?:از Zنتا�� للزmادة � C?م النفقات
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I 

ــــــــاملالح   قـــــــــــــــــــــــ

-1990تطور نمو الناتج ا'�&� %جما"� و  نفاق ا��كومي �� ا��زائر خالل الف��ة  -1

2014  

  مليار دينار جزائري : الوحدة

�� �جما��   السنوات�� DEPالنفقات العامة  PIBالناتج ا

1990  554.4  142.54  

1991  862.132  239.63  

1992  1074.70  308.724  

1993  1189.72  390.484  

1994  1487.40  461.895  

1995  2004.99  589.085  

1996  2570.00  724.609  

1997  2780.20  845.196  

1998  2830.49  875.739  

1999  3248.20  1034.32  

2000  4123.50  1178.12  

2001  4227.10  1321.03  

2002  4522.80  1550.65  

2003  5252.30  1691.35  

2004  6149.10  1891.77  

2005  7562.00  2052.04  

2006  8514.80  2454.39  

2007  9366.60  3114.24  

2008  11077.10  4190.66  

2009  10006.80  4220.96  

2010 12034.40  4439.85  

2011 14481.00  5853.48  

2012 16233.84  7245.47  

2013 16789.08  6092.1  

2014 17558.66  6698.2  

  موقع قسم �حصاء لصندوق النقد الدو��: املصدر



 
II 

 1998-1990تطور النفقات العامة خالل الف<=ة  - 2

 مليار دينار جزائري : الوحدة

  Eسبة الزCادة  النفقات العامة  السنوات

1990  142.400  -  

1991  235.200  65.1  

1992  308.700  31.2  

1993  390.300  26.4  

1994  461.800  18.3  

1995  589.300  27.6  

1996  724.600  22.9  

1997  845.200  16.6  

1998  876.200  03.6  

أطروحة دكتوراه، جامعة  –أحمد EعيPQ، الوظيفة Mجتماعية للنفقات �J املHIانية العامة : املصدر

  .150-149اXYزائر ص 

  2009-1999تطور النفقات العامة خالل الف<=ة  - 3

 مليار دينار جزائري : الوحدة

  Eسبة الزCادة  النفقات العامة  السنوات

1999  961.700  09.7  

2000  1178.100  22.5  

2001  1321.000  21.1  

2002  1550.600  17.3  

2003  1752.600  13.3  

2004  1877.780  07.1  

2005  1950.000  03.8  

2006  2623.758  34.9  

2007  3623.758  37.7  

2008  4322.8617  19.3  

2009  5191.4585  20  

أطروحة دكتوراه، جامعة  –أحمد EعيPQ، الوظيفة Mجتماعية للنفقات �J املHIانية العامة : املصدر

  .150-149اXYزائر ص 

  

  



 
III 

  2014-2010تطور النفقات العامة خالل الف<=ة  -4امل]�ق

  دينار جزائري مليار : الوحدة

  Eسبة الزCادة  النفقات العامة  السنوات

2010  4512.28  6.3  

2011  5731.4  28.03  

2012  7169.9  22.5  

2013  6092.1  13.7  

2014  6980.2  15.9  

 2014-  2013- 2012 -2011- 2010التقارCر السنوCة لبنك اXYزائر : املصدر


