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امللخص: 
عرفت املوازنة العامة يف اجلزائر عجزا م�ستمرا، ودائما، ناجتا عن االختالل احلا�سل 
بني منو االإيرادات العامة، ومنو النفقات العامة. وقد �ساهمت االأزمة املالية، واالقت�سادية 
العاملية يف تعميق هذا العجز، من خالل اآثارها ال�سلبية املبا�رشة، وغري املبا�رشة على �سقي 
املوازنة العامة )االإيرادات والنفقات( ، وقد اتخذت اجلزائر الأجل التقليل والتخفيف من هذا 
العجز جمموعة من التدابري وال�سيا�سات. وتهدف هذه الدرا�سة اإىل حتديد اأ�سباب عجز املوازنة 
العامة يف اجلزائر، واآثار االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية عليها، ومن ثم حتديد اآليات 
التحكم و�سيا�ساته فيها. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن عجز املوازنة العامة يف اجلزائر، هو عجز 
هيكلي م�ستمر على طول فرتة الدرا�سة، نتيجة الرتفاع النفقات العامة، ب�سبب �سيا�سة متويل 
املخططات االإمنائية، وانخفا�س االإيرادات العامة املتاأثرة باالأزمة املالية، واالقت�سادية 

العاملية التي انتقلت اإىل اجلزائر عرب قناتي التجارة اخلارجية والت�سخم. 
الكلمات الدالة: النفقات العامة، االإيرادات العامة، املوازنة العامة يف اجلزائر، االأزمة 

املالية واالقت�سادية العاملية. 
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Exacerbate the budget deficit in Algeria in the shadow
of the global financial and economic crisis. 

An analytical study during the period (2004- 2013) . 

Abstract: 

The general budget in Algeria has alwayswitnessed a continuous deficit. 
It is the result of imbalance between the growth of the public revenues and 
the growth of public spending. The global financial and economic crisis has 
contributed in deepening this deficit through its direct and indirect negative 
effects on both sides of the Algerian general budget (revenue and expenditure) 
. As a result, Algeria has taken set of measures and policies in order to minimize 
and mitigate this deficit. The aim of this study is to determine the causes of the 
budget deficit in Algeria and the effects of the global financial and economic 
crisis on it and then to determine the mechanisms and policies of controlling 
it. The study has concluded that the budget deficit in Algeria is a structural 
deficit that continues along the study period due to the increasing expenditure 
due to the developmental financial schemes, on the other side public revenues 
were negatively affected by the global financial and economic crisis which 
moved to Algeria through foreign trade and inflation. 

Key words: public expenditure, public revenue, the Algerian general 
budget, the global financial and economic crisis. 
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1- املقدمة: 
تعاين  التي  االقت�سادية  والتحديات  امل�سكالت،  اأهم  من  العامة  املوازنة  عجز  يعترب 
منها الدول، �سواء كانت متقدمة اأو نامية، وهذا العجز يف�رش االختالل احلا�سل بني جانبي 
العجز  هذا  اأ�سباب  وتختلف   ، )االأعباء(  العامة  والنفقات   ، )املوارد(  العامة  االإيرادات 

وم�سبباته، باختالف الدول، واختالف م�سادر اإيراداتها، وتركيبة نفقاتها. 
اأزمة عقار،  مالية موروثة عن  اأزمة  2008 ميالد  �سنة  نهاية  العامل مع  ولقد عرف 
املتحدة  الواليات  من  واآثارها  تداعياتها  انتقلت  اقت�سادية،  اأزمة  اإىل  حتولت  ما  �رشعان 
غري  اأو  مبا�رشة،  ب�سورة  و�سدتها  اأثارها  حدة  واختلفت  العامل،  دول  بقية  اإىل  االأمريكية 
االأمريكي  باالقت�ساد  وارتباطها  الدول،  باختالف  وهذا  اأخرى،  اإىل  دولة  من  مبا�رشة 
والعاملي، وقد اعتمدت اجلزائر مع بداية �سنة 2001 على �سيا�سة اإنفاقية تو�سعية من خالل 
املالية  االأزمة  بروز  مع  لكن  البرتول،  اأ�سعار  الرتفاع  نتيجة  التخطيط  ل�سيا�سة  انتهاجها 
واالقت�سادية العاملية التي اأ�سابت العامل بركود اقت�سادي، واأثرت على اأ�سعار البرتول مما 
قد يوؤدي ذلك م�ستقبال اإىل تفاقم عجز املوازنة العامة للجزائر، من خالل اختالل التوازن 
بني منو االإيرادات العامة القائمة على اجلباية البرتولية، ومنو النفقات العامة القائمة على 

�سيا�سة التو�سع االإنفاقي. 

1- 1- مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تربز م�سكلة الدرا�سة من خالل بلوغ عجز املوازنة العامة يف اجلزائر م�ستويات قيا�سية 
خميفة ومقلقة، تطلبت و�سع �سيا�سة ال�ستهدافها والتحكم فيها، وميكن اإيجاز م�سكلة الدرا�سة 
من خالل االإجابة على ال�سوؤال الرئي�سي االآتي: ما اأهم االآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة لالأزمة 
املالية واالقت�سادية العاملية على املوازنة العامة للجزائر؟ وما ال�سيا�سات املنتهجة من 

طرف اجلزائر للتقليل من هذا العجز؟ 

1- 2- فرضيات الدراسة: 
نحاول من خالل هذه الدرا�صة التاأكد من مدى �صحة الفر�صيات الآتية: 

الفعلية  ● العامة  املوازنة  على  العاملية  واالقت�سادية  املالية  االأزمة  اأثرت  هل 
والتقديرية للجزائر تاأثريا مبا�رشا اأو غري مبا�رش؟ 
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ارتفاع عجز املوازنة  ● اإنفاقية تو�سعية �ساهم يف  هل اعتماد اجلزائر على �سيا�سة 
العامة للجزائر؟ 

هل اعتماد اجلزائر على املحروقات ي�ساهم يف زيادة خماطر العجز يف املوازنة  ●
العامة يف ظل التاأثريات اخلارجية على اأ�سعارها؟ 

هل اعتمدت اجلزائر على �سيا�سة ا اإنفاقية حذرة وتق�سفية للتحكم يف عجز املوازنة  ●
العامة؟ 

1- 3- أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�سة من خالل االآثار ال�سلبية الناجمة عن االأزمة املالية واالقت�سادية 
العاملية على املوازنة العامة، التي بلغت عجزا كبريا يف اجلزائر، والتي حتمت على ال�سلطات 
العجز  يف  التحكم  اإىل  ورائها  من  تهدف  الق�سري،  املدى  على  عالجية  �سيا�سة  انتهاج 
وا�ستهدافه، هذا من جهة، كما تربز اأهمية الدرا�سة من جهة ثانية من خالل ت�سخي�س العجز، 
الذي بلغته املوازنة العامة يف اجلزائر، وزيادة هذا العجز تزامنا مع بروز االأزمة املالية 

واالقت�سادية العاملية، التي اأثرت على جانبي املوازنة العامة. 

1- 4- أهداف الدراسة: 
ميكن ح�رشها يف النقاط الآتية: 

معرفة اأهم اأثار االأزمة املالية واالقت�سادية على املوازنة العامة يف اجلزائر.  ♦
حتديد اأ�سباب عجز املوازنة العامة يف اجلزائر.  ♦
♦  -  2004 الفرتة  خالل  للجزائر  العامة  املوازنة  يف  احلا�سلة  التطورات  معرفة 

 .2013
حتديد االآليات وال�سيا�سات املتبعة من طرف اجلزائر ل للتحكم يف العجز امل�سجل  ♦

يف جانب املوازنة العامة. 

1- 5- مربرات الدراسة وحمدداتها: 
تتمثل مربرات الدرا�صة وحمدداتها فيما ياأتي: 

االأخرية،  ♦ ال�سنوات  قيا�سية خالل  اأرقاما  للجزائر  العامة  املوازنة  العجز يف  بلوغ 
ا�ستوجبت درا�ستها وحتديد اأ�سبابها ومعاجلتها. 
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املوازنة  ♦ العاملية على  واالقت�سادية  املالية  االأزمة  باآثار  املتعلقة  الدرا�سات  قلة 
العامة خا�سة يف اجلزائر. 

�رشورة و�سع ا�سرتاتيجية فعالة للتحكم يف العجز امل�ستمر، والدائم يف املوازنة  ♦
العامة يف اجلزائر. 

1- 6- منهجية الدراسة: 
نعتمد يف درا�ستنا لهذا البحث على املنهج الو�سفي التحليلي، من خالل و�سف اأهم 
الدرا�سة، وكذلك  العامة يف اجلزائر خالل فرتة  التي عرفتها املوازنة  التطورات وحتليلها، 
اآثاراالأزمة  حتديد  ثم  اقت�سادية،  اأزمة  اإىل  حتولت  التي  وحتليلها،  املالية  االأزمة  و�سف 
املالية واالقت�سادية العاملية وحتليلها، على املوازنة العامة للجزائر، واأخريا تقدمي و�سف 

الأهم ال�سيا�سات واالإجراءات املتخذة للحد من هذا العجز. 

2- الدراسات السابقة: 
اأحد  اأو  العامة  املوازنة  التي عاجلت مو�سوع  ال�سابقة  الدرا�سات  هناك جمموعة من 
الرتفاع  اإما  العجز  اأ�سباب  معظمها  يف  ح�رشت  والتي   ، النفقات(  اأو  )االإيرادات  �سقيها 
النفقات العامة، اأو ل�سعف االإيرادات العامة، اأما الدرا�سات التي �سلطت ال�سوء على تفاقم 
العجز يف املوازنة العامة يف ظل االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية، فهي قليلة وبخا�سة 

يف ما يتعلق باجلزائر. ومن بني الدرا�سات ال�سابقة نذكر: 

2- 1- الدراسات العربية: منها: 
هدفت  حيث  واحللول«،  امل�سكالت  املوازنة:  »عجز  بعنوان   )2007 )الغزايل،  درا�سة 
الدرا�سة اإىل حتليل عجز املوازنة العامة �سواء يف الدول املتقدمة، اأو النامية، وذلك من خالل 
التعر�س الأ�سباب هذه الظاهرة، واحللول املمكنة لها، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هذه امل�سكلة 
اأثار كبرية وبخا�سة على اجلانبني:  تعاين منها كل دول العامل، وبدرجات متفاوتة، ولها 
االقت�سادي، واالجتماعي، والتي قد تتعداها اإىل اجلانب ال�سيا�سي، كما قدمت الدرا�سة حلني 

خمتلفني للم�سكلة: تيار املوؤ�س�سات املالية الدولية، والتيار املعار�س له. 
درا�سة )�صامل، 2012( بعنوان »عجز املوازنة العامة، روؤى و�سيا�سات معاجلته«، حيث 
هدفت الدرا�سة اإىل ر�سم اإطار وحتديده، وحيثيات م�سكلة العجز يف املوازنة العامة والعوامل 
امل�سببة لها، اإ�سافة اإىل روؤى معاجلتها و�سبلها. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن العجز املوازين يف 
العراق عجز دائم وم�ستدام، ومن اأهم اأ�سبابه النفقات الع�سكرية، اإ�سافة اإىل �سعف تقديرات 
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اإنتاج النفط وت�سويقه. 
حيث  اجلزائر،  يف  امليزاين  النظام  »حتديث  بعنوان   )2011  -  2010 )مفتاح،  درا�سة 
اإىل  التعرف  وكذلك  الدولة،  �سليم يف  ميزانية  نظام  توفر  تبيان  اأهمية  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
م�رشوع حتديث النظام امليزاين اجلزائري، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن النظام امليزاين اجلزائري 
اإىل و�سع م�رشوع نظام موازين جديد،  اأدى  الذي  االأمر  النقائ�س،  يعاين من جمموعة من 

والذي يبقى احلكم على مدى جناعته اإىل حني التطبيق الفعلي لعنا�رشه. 
على  اجلزائرية  النفط  �سادرات  »انعكا�سات  بعنوان   )2014  -  2013 )عتو،  درا�سة 
ال�سادرات  دور  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت  حيث   ،»  )2012  -  1996( اجلزائر  ميزانية 
النفطية اجلزائرية يف ميزانية الدولة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن انعكا�س ال�سادرات النفطية 

على املوازنة العامة للجزائر يكون �سواء بالزيادة اأو النق�سان. 
درا�سة )هزر�صي ولباز، 2011( بعنوان »درا�سة مقارنة لتمويل عجز املوازنة العامة 
بني االقت�ساد االإ�سالمي واالقت�ساد الو�سعي«، حيث هدفت الدرا�سة اإىل اإجراء مقارنة بني 
اأ�ساليب متويل عجز املوازنة العامة بالن�سبة لالقت�سادين: االإ�سالمي والو�سعي. وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل اأن م�سادر متويل العجز املوازين يف االقت�ساد االإ�سالمي قابلة للزيادة، واأكرث 

منها يف االقت�ساد الو�سعي الذي تعترب م�سادره حمدودة. 
درا�سة )عراب وعاليل، 2010( بعنوان »خ�سو�سية ال�سيا�سة املالية يف معاجلة عجز 
ال�سيا�سة  اأدوات  اإىل  التعر�س  اإىل  الدرا�سة  هدفت  حيث  االإ�سالمي«،  االقت�ساد  يف  املوازنة 
املالية االإ�سالمية يف معاجلة عجز املوازنة العامة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأدوات ال�سيا�سة 
املوازين،  العجز  بتغطية  كفيلة  �رشعية  اأدوات  ت�ستخدم  االإ�سالمي  االقت�سادي  يف  املالية 

وحتقيق التنمية االقت�سادية والتكافل االجتماعي. 
درا�سة )اأولد العيد، 2002 - 2003( بعنوان »درا�سة اقت�سادية قيا�سية للعالقة بني 
هيكل النفقات العامة، والعجز يف املوازنة العامة للدولة حالة: اجلزائر«، وهدفت الدرا�سة 
اإىل االإحاطة بالعوامل املوؤثرة يف حتديد عجز املوازنة العامة يف اجلزائر با�ستخدام درا�سة 
ونفقات  العامة،  املوازنة  عجز  بني  طردية  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  قيا�سية، 
الت�سيري والنفقات اال�ستثمارية ذات الطابع االقت�سادي، و اإىل وجود عالقة عك�سية بني عجز 

املوازنة العامة، والنفقات االقت�سادية ذات الطابع االجتماعي والثقايف. 
درا�سة )حليمي، 2008 - 2009( بعنوان »اأهمية اإ�سالحات امليزانية ودور ال�رشيبة يف 
متويلها يف ظل التطورات االقت�سادية يف اجلزائر«، وهدفت الدرا�سة اإىل حتديد االإ�سالحات 
امليزانية  اإ�سالح  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  ال�رشيبي،  اجلهاز  اإ�سالح  خالل  من  امليزانية 
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العامة مير عرب اإ�سالح اجلهاز ال�رشيبي لزيادة االإيرادات العامة، ومن ثم تقليل العجز يف 
املوازنة العامة. 

2- 2- الدراسات األجنبية: نذكر منها
درا�سة )جملخ، 2013( بعنوان: »انحراف االإيرادات العامة يف اجلزائر يف ظل االأزمة 
املالية واالقت�سادية العاملية«، حيث هدفت الدرا�سة اإىل حتديد اآليات انتقال االأزمة املالية 
واالقت�سادية العاملية اإىل اجلزائر من جهة، وكذلك حتديد اأثار االأزمة على االإيرادات العامة 
يف اجلزائر من جهة اأخرى، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن انتقال االأزمة اإىل اجلزائر كان نتيجة 
اأ�سباب غري مبا�رشة، واأن تاأثر االإيرادات العامة نتج عن تاأثر اأ�سعار املحروقات باإفرازات 

االأزمة. 
من املالحظ اأن جميع الدرا�سات ال�سابقة تناولت عجز املوازنة العامة، اأو اأحد �سقيها 
)االإيرادات اأو النفقات العامة( �سواء يف اجلزائر اأو دول اأخرى، وحاولت هذه الدرا�سات يف 
من  ملجموعة  تقدميها  مع  خمتلفة،  مبتغريات  وربطها  العجز،  هذا  اأ�سباب  حتديد  جمملها 
احللول، والو�سفات، للتقليل اأو الق�ساء على العجز القائم دون اأن حتدد دور االأزمة املالية 
واالقت�سادية العاملية ل�سنة 2008 يف تعميق العجز املوازين يف اجلزائر، من خالل تاأثريها 
البرتول  اأ�سعار  فرتاجع  اجلزائر،  العامة يف  االإيرادات  عماد  يعترب  الذي  البرتول  قناة  عرب 
العامة  تزايد عجز املوازنة  انعك�س على  الذي  االأمر  العامة يف اجلزائر،  االإيرادات  اأثر على 
جدا،  حديثة  درا�سة  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  الدرا�سة  هذه  مييز  وما  وتفاقمها.  للدولة 
واالقت�سادية  املالية  االأزمة  وتربط بني   ،2013 اإىل غاية  اإح�سائيات جديدة  تعتمد على 
العاملية كعامل موؤثر يف تعميق عجز املوازنة العامة، التي عرفت ارتفاعا كبريا يف اجلزائر، 
مما اأدى اإىل اتباع ال�سلطة املعنية �سيا�سة ال�ستهدافها. على عك�س الدرا�سات ال�سابقة التي 
تناولت عجز املوازنة العامة، �سواء بالن�سبة للجزائر، اأو بالن�سبة لدول اأخرى ب�سفة عامة، 
دون اأن تبني اأو تربز اأثر االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية ك�سبب مبا�رش، اأو غري مبا�رش 

يف ارتفاع هذا العجز وتعمقه. 

3- اإلطار النظري للدراسة: 
3 � 1 � املوازنة العامة يف اجلزائر: عرفت ال�سنوات االأخرية عجزا دائما وم�ستمرا 
يف املوازنة العامة للجزائر، وبخا�سة مع زيادة ال�سغوط الت�سخمية، وبروز االأزمة املالية 

واالقت�سادية العاملية. 
3 � 1 � 1 � مفهوم املوازنة العامة: تعرف املوازنة العامة ح�سب هيئة االأمم 
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املتحدة )�سلوم واملهاين، 2007، �س 96( : على اأنها عملية �سنوية ترتكز على التخطيط، 
والتن�سيق، ورقابة ا�ستعمال االأموال لتحقيق االأغرا�س املطلوبة باملوارد املتاحة بكفاءة، 
الر�سميون  املوظفون  بها  يقوم  اأن  ميكن  بطريقة  القرار  اتخاذ  عملية  اأ�سا�س  اأ�سا�سا  فهي 
خمططة  بطريقة  الربامج  لعمليات  والتنفيذ  بالتخطيط،  االإدارية،  امل�ستويات  خمتلف  على 
للح�سول على اأف�سل النتائج، من خالل التوزيع واال�ستخدام االأكرث فعالية. ويعرفها القانون 
والنفقات  االإيرادات  من  تت�سكل  باأنها   17  -  84 القانون  من   06 املادة  يف  اجلزائري 
النهائية للدولة املحددة �سنويا، مبوجب قانون املالية، واملوزعة وفق االأحكام الت�رشيعية 

والتنفيذية املعمول بها. 
باأنه  العامة  املوازنة  يعرف عجز  العامة:  املوازنة  مفهوم عجز   �  2  �  1  �  3
انعكا�س لعدم قدرة االإيرادات العامة على تغطية النفقات العامة، اأو زيادة النفقات العامة 
النفقات العامة على االإيرادات العامة  اأو الو�سع الذي يج�سد جتاوز  عن االإيرادات العامة، 

)�سامل، 2012، �س 295( . 
3 � 1 � 3 � تطور املوازنة العامة للجزائر خالل الفرتة 2004 - 2013: عرفت 
تطور  يبني   01 رقم  واجلدول  الفرتة،  هذه  خالل  ومتوا�سال  كبريا  عجزا  العامة  املوازنة 
النفقات العامة ب�سقيها )ت�سيري وجتهيز( ، وكذلك االإيرادات العامة واملوازنة العامة للجزائر 

خالل الفرتة 2004 - 2013. 
الجدول رقم )01( : 

تطور الموازنة العامة للجزائر خالل الفترة 2004 - 2013 الوحدة مليار )دج( 

 
ال�صنوات

نفقات 
الت�صيري

نفقات 
التجهيز

اإجمايل 
النفقات 
العامة

الإيرادات 
العامة

املقدرة 

فائ�س/ عجز 
املوازنة العامة

التقديري

الإيرادات 
العامة 
الفعلية

فائ�س/ عجز 
املوازنة 

العامة الفعلي
20041200.00720.001920.001528.00392.00 -1606.4313.6 -

20051200.00.750.001950.001635.83314.17 -1714.0236.0 -

20061283.401348.002631.401667.92963.48 -1841.0790.4 -

20071574.942048.822623.761802.62821.14 -3478.6854.84

20082017.972304.894322.861924.002398.86 -2680.7 1642.16 -

20092593.742597.725191.462786.602404.86 -3071.92119.56 -

20102838.003022.865860.863081.502779.36 -3074.62786.26 -
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ال�صنوات

نفقات 
الت�صيري

نفقات 
التجهيز

اإجمايل 
النفقات 
العامة

الإيرادات 
العامة

املقدرة 

فائ�س/ عجز 
املوازنة العامة

التقديري

الإيرادات 
العامة 
الفعلية

فائ�س/ عجز 
املوازنة 

العامة الفعلي
20113434.313184.126618.432992.403626.03 -3489.8 3128.63 -

20124608.252820.427428.673455.653973.02 -3804.03624.67 -

20134335.612544.216879.823820.003059.82 -3878.63001.22 -

 Source: - Medjellekh Salim, Déviation Des recettes générales en Algérie
 a la lumière de la crise financière et économique mondiale, journal d’Etudes
 .Economiques, Romania, 2013, V 4 (18) , N 02, p 24. - www. ons. dz

من خالل اجلدول اأعاله نالحظ اأن: 
نفقات الت�سيري ارتفعت خالل الفرتة 2004/ 2012، اإال اأنها تراجعت خالل الفرتة  �

2012/ 2013، اأما نفقات التجهيز فقد ارتفعت خالل الفرتة 2004 - 2011 وتراجعت 
خالل الفرتة 2011/ 2013. اإن الرتاجع امل�سجل على نفقات الت�سيري والتجهيز يف نهاية 

فرتة الدرا�سة انعك�س على النفقات العامة التي تراجعت بدورها؛ 
النفقات العامة ترتفع من �سنة اإىل اأخرى )نتيجة اعتماد �سيا�سة التخطيط والتي  �

نتناولها الحقا( مع تراجع ملحوظ خالل الفرتة 2012/ 2013؛ 
تراجعها  � مع  الفرتة  طول  على  متناق�سة  بوترية  تزداد  املقدرة  العامة  االإيرادات 

خالل الفرتة 2010/ 2011 نتيجة تراجع اأ�سعار البرتول، واملوازنة العامة املقدرة للدولة 
 /2004 الفرتة  خالل  ملحوظا  تراجعا  وتراجعت  الدرا�سة  فرتة  طول  على  عجز  حالة  يف 

 .2013 2012، وحت�سنت خالل �سنة 
�  2006  /2004 الفرتة  ارتفعت ب�سورة متباطئة خالل  الفعلية  العامة  االإيرادات 

لتبلغ قيمة قيا�سية �سنة 2007، ثم تراجعت �سنة 2008 لرتتفع جمددا وبوترية متناق�سة 
فرتة  طول  على  عجز  حالة  يف  احلقيقية  العامة  واملوازنة   ،2013  /2009 الفرتة  خالل 

الدرا�سة ما عدا �سنة 2007 التي كانت يف حالة فائ�س نتيجة الرتفاع اأ�سعار البرتول. 
االإيرادات  � بني  الفرق  عن  ناجت  كلي  عجز  هو  للجزائر  العامة  املوازنة  يف  العجز 

العامة والنفقات العامة. 
3 � 1 � 4 � اأ�صباب عجز املوازنة العامة: عجز املوازنة العامة هو االختالل احلادث 
بني االإيرادات العامة والنفقات العامة، وبعبارة اأخرى هو عدم قدرة االإيرادات العامة على 
تغطية النفقات العامة، اأو تطور النفقات العامة بوترية اأ�رشع من تطور االإيرادات العامة، 
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وهذا النوع من العجز ي�سيب الدول النامية، واجلزائر واحدة منها، وهناك عجز اآخر يظهر يف 
الدول املتقدمة نتيجة ا�ستخدام اإحدى ال�سيا�سات االقت�سادية التي حتقق هذا العجز، ولهذه 

الظاهرة التي ت�سيب الدول النامية اأ�سباب نذكر منها )�سامل، 2012، �س 296( : 
عدم مواكبة منو االإيرادات العامة لنمو النفقات العامة.  �
غياب �سيا�سة تر�سيد االإنفاق العام و�سعف كفاءتها.  �
االقت�سادية  � االأزمات  ملعاجلة  املفتعل  العجز  �سيا�سة  على  الدول  بع�س  اعتماد 

وتف�سي ظاهرة الف�ساد احلكومي. 
خطاأ يف تقدير االإيرادات والنفقات، التهرب ال�رشيبي )دراو�سي، 2005/ 2006،  �

�س 143( ؛ 
االإنفاقات الكبرية على املجال الع�سكري، تو�سع اجلهاز االإداري احلكومي، زيادة  �

املدفوعات التمويلية والت�سخم )الغزايل، 2007، �س 06( ؛ 
كلفة  � ارتفاع  الت�سخمية،  ال�سغوط  حدة  زيادة  للنقود،  ال�رشائية  القوة  تدهور 

اال�ستثمارات العامة نتيجة الف�ساد االإداري، وعدم تطبيق مبادئ االإدارة احلديثة، الزيادات 
الع�سوائية يف االأجور والرواتب وارتفاع خدمات الديون )العجز يف املوازنة العامة، نقال عن 

.)http:// www. mouwazaf- dz. com/ t501- topic.) املوقع
يعترب العجز املوازين  العامة يف اجلزائر:  اأ�صباب عجز املوازنة   � 5 � 1 � 3
م�سكلة تعاين منها جميع الدول على حد �سواء، وميكن تق�سيم هذا العجز اإىل: عجز موازين 
تعرتف به ال�سلطة التنفيذية، ويظهر عند اعتماد املوازنة؛ اأي يف بداية ال�سنة املالية، وعجز 
بنيوي يظهر يف نهاية ال�سنة املالية نتيجة زيادة يف النفقات العامة، دون اأن ت�ساحبها 
بها  مير  التي  االقت�سادية  الو�سعية  عن  ناجت  وعجز  العامة،  االإيرادات  يف  مماثلة  زيادة 
اقت�ساد الدولة، ويظهر كذلك يف نهاية ال�سنة املالية ويحدث عند تنفيذ امليزانية. ومن اأهم 

اأ�سباب عجز املوازنة العامة يف اجلزائر نذكر: 
اعتماد اجلزائر على �سيا�سة اإنفاقية تو�سعية، مبنية على �سيا�سة التخطيط.  �
لقانون  � اإعدادها  اجلزائر يف  اعتماد  اأو  العام  املال  وتبذير  الف�ساد  انت�سار ظاهرة 

املالية على �سعر مرجعي الأ�سعار البرتول 37 دوالر للربميل. 
اعتماد االإيرادات العامة للجزائر على مداخيل املحروقات.  �
االآثار ال�سلبية لالأزمة املالية واالقت�سادية العاملية ل�سنة 2008.  �
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3 � 2 � الأزمة املالية والقت�صادية العاملية ل�صنة 2008: ظهرت االأزمة املالية 
التي  املعامل،  البوادر،  الرتاكمات،  اجلذور،  من  ملجموعة  نتيجة   2008 ل�سنة  العاملية 
تفاعلت فيما بينها م�سكلة جمموعة من االأ�سباب التي انفجرت معلنة عن ميالد اأزمة مالية، 
اأزمة دولة  اأزمة اقت�سادية فيما بعد، ومنتقلة من  اإىل  اأزمة عقارية ومتطورة  موروثة عن 
م�ست الواليات املتحدة االأمريكية من خالل القطاعني املايل )اأزمة �سيولة، اإفال�س وانهيار 
للعديد من البنوك، املوؤ�س�سات املالية والبور�سات... الخ( ، واالإنتاجي )اختالل التوازن بني 
القطاع احلقيقي االإنتاجي واالفرتا�سي الناجت عن التوريق وامل�ستقات املالية التي �سخمت 
اإىل   ، الخ(  قيا�سية...  اأرقاما  بلغت  اأن  بعد  املباين  اأ�سعار  وانهيار  والتعامالت،  املعامالت 
اأو املتخلفة،  �سواء املتقدمة،  �سائر دول املعمورة،  واأثرت على  اأزمة عاملية م�ست وتداعت 
اأمام  وحائرا  م�سدودا  م�سدوما،  يقف  باأ�رشه  العامل  وجعلت  اخلطورة،  متفاوتة  وبدرجات 
واإلقاء  النقاد، وال�سيا�سيني لالإدالء براأيهم  اأمام  خطورتها وتداعياتها، كما فتحت املجال 

اللوم على املت�سببني فيها. 
3 � 2 � 1 � انت�صار العدوى وانتقال الأزمة وتعممها: بعد اأن انفجرت االأزمة 
املالية يف الواليات املتحدة االأمريكية، اأخذت يف االنت�سار عرب خمتلف دول العامل، وذلك 
بدرجات خمتلفة باختالف الدول وارتباطاتها بالواليات املتحدة، عرب ترابط االأ�سواق فيما 
بينها ح�سب ما اأنتجته العوملة يف �ستى املجاالت املالية واالقت�سادية و.... الخ، وبالتايل 
اأمر ال مفر منه، �سف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل خارج حدود  االأزمة  انتقال عدوى 
اإىل ذلك الهيمنة الكبرية التي تفر�سها الواليات املتحدة االأمريكية على �سائر دول العامل، 
باعتبارها اأكرب قطب اقت�سادي عاملي، ومن خالل �سيطرتها على خمتلف املنظمات التي 
تعترب اأ�سالعا للعوملة، وهي: �سندوق النقد الدويل، البنك الدويل واملنظمة العاملية للتجارة، 
هذا باالإ�سافة اإىل منظمات اأخرى. وانت�سار االأزمة خارج الواليات املتحدة مير عرب العوامل 

االآتية )غربي، 2009( : 
اأمريكا اأكرب م�ستورد عاملي حيث تقدر وارداتها 15.5 % من الواردات العاملية،  �

وعليه ظهور بوادر االنكما�س والك�ساد على االقت�ساد االأمريكي �سيوؤثر على بقية دول العامل 
من خالل انكما�س وتراجع �سادراتها. 

�سهولة تعوي�س اخل�سارة بالن�سبة الأ�سحاب روؤو�س االأموال، من خالل قيام العديد  �
منهم باال�ستثمار يف العديد من االأ�سواق املالية يف اآٍن واحد، فاإذا ما تعر�ست اأ�سهمهم يف 
دولة ما للخ�سارة، فاإنهم ي�سحبون اأموالهم امل�ستثمرة اإىل دولة اأخرى لتعوي�س اخل�سارة اأو 

تفاديها. 
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املخاوف من تقلبات �سعر �رشف الدوالر ال�سلبية مقابل العمالت الرئي�سية، التي  �
الواليات  يف  كانت  �سواء  الدوالر،  بعملة  اال�ستثمارات  يف  خ�سارة  حدوث  اقت�ساديا  تعني 
املتحدة نف�سها اأو خارجها، وبخا�سة يف الدول التي تعتمد على �سعر �رشف ثابت للدوالر. 
الدولة  من  اال�ستثمارات  �سحب  اإىل  يقود  �سوف  اأمريكا  يف  مالية  اأزمة  حدوث  فاإن  وعليه 

املرتبطة بالدوالر )ب�سعر �رشف ثابت( لتتوطن يف دول اأخرى ذات عمالت معومة. 
التطورات  من  مبجموعة  احلالية  االأزمة  مرت  لقد  الأزمة:  تطور   �  2  �  2  �  3
اأزمة  مالية،  اأزمة  عقار،  اأزمة  يف  متثلت  رئي�سية  موجات  اأربع  عرب  ال�رشيعة  والتحوالت 

اقت�سادية، اأزمة بطالة. 
اأزمة عقار: ظهرت االأزمة احلالية يف بدايتها يف �سكل اأزمة عقار،  � املوجة االأوىل 

فرتعرعت وانت�رشت يف الواليات املتحدة االأمريكية، حيث �سمح القانون االأمريكي بتمليك 
البيوت بالن�سبة للفئات املحدودة الدخل عن طريق االقرتا�س، االأمر الذي دفع اأ�سعار البيوت 
اإىل االإرتفاع، ال�سئ نف�سه بالن�سبة لل�سندات واالأوراق املالية املرتبطة بها، التي اأخذت هي 
االأخرى منحنى ت�ساعديا، وقد مت ت�سخيم حجم الديون بالن�سبة اإىل حجم العقارات، فتو�سع 
االقت�ساد االفرتا�سي على ح�ساب االقت�ساد احلقيقي واالإنتاجي، فبعد اأن بداأت االأزمة يف 

قطاع العقار انتقلت �رشارتها لت�سمل القطاع املايل )بنوك وبور�سات( . 
اإىل  � انتقلت  العقار،  �سوق  يف  االأزمة  بداأت  اأن  بعد  مالية:  اأزمة  الثانية  املوجة 

املوؤ�س�سات املالية )بنوك وبور�سات( ، فمع انفجار �سوق العقارات اأدى ذلك اإىل حالة ذعر؛ 
فتهافت املودعون على �سحب اأموالهم، �سف اإىل ذلك قيام البنوك بت�سديد ديون املودعني، 
كما ت�سددت يف منح قرو�س جديدة، فت�سبب ذلك يف اأزمة ائتمان واأزمة �سيولة، فنتج عن 
ذلك ظهور اأزمة مالية اأ�سابت القطاع املايل العاملي برمته، واأدت النهيار العديد من البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية العاملية. 
اأزمة اقت�سادية: انتقلت االأزمة من مالية اإىل اقت�سادية؛ ف�رشبت  � املوجة الثالثة 

معدالت  تراجع  عن  الناجت  ااالقت�سادي  الركود  خالل  من  احلقيقي  االنتاجي  االإقت�ساد 
اال�ستهالك والنمو العامليني. 

واالقت�سادية  � املالية  االأزمتني  انح�سار  بعد  بطالة:  اأزمة  الرابعة  املوجة 
العمال  مباليني  تع�سف  بداأت  التي  البطالة  اأزمة  اأو  العمل،  �سوق  موجة  بداأت 
ب�سبب  العمل  وفر�س  العاملني،  عدد  تقلي�س  اإىل  واأدت   (Hyun, 2009, pp 26- 27)
االنتاج  معدالت  تخفي�س  اإىل  دفعها  الذي  االأمر  ال�رشكات،  يف  االإنتاج  معدالت  تراجع 
ن�سمة  مليون   210 العامل  يف  العمل  عن  العاطلني  عدد  بلغ  حيث  العمال،  عدد  وتقلي�س 
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هذه  اأغلب  اأن  اإىل  االح�سائيات  وت�سري   2007 منذ  �سخ�س  مليون   30 من  اأكرث  بزيادة 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  االأزمة  بوؤرة  وبخا�سة  املتقدمة،  الدول  يف  كانت  الزيادة 
وعلى الرغم من جتاوز الواليات املتحدة مرحلة الركود، اإال اأن م�سكلة البطالة حتتاج اإىل 

.(Mai chi, 2010, pp22- 23)  وقت اأطول وبالتايل �ستكون تكاليفها اأكرب
)حيث  العقارية  االأوليني:  االأولتني  مرحلتيها  يف  باالأزمة  تتاأثر  فلم  اجلزائر  اأما 
وا�سلت اأ�سعار العقارات االرتفاع يف اجلزائر( ، واملالية كونها غري مرتبطة ارتباطا وثيقا 
باالقت�ساد العاملي واالأمريكي طاملا اأنها ال متلك �سوقا ماليا )بور�سات( موؤثرا، اإ�سافة اإىل 
االإجراءات الرقابية ال�سارمة املفرو�سة على البنوك، يف حني تاأثرت باالأزمة االقت�سادية 
العاملية التي اأدت اإىل الركود االقت�سادي العاملي، الذي انعك�س على اأ�سعار املحروقات التي 

تعترب املورد الرئي�سي لالقت�ساد اجلزائري.
3 � 2 � 3 � قنوات انتقال الأزمة املالية والقت�صادية العاملية اإىل اجلزائر: 
تاأثرت اجلزائر كغريها من دول العامل باالأزمة املالية واالقت�سادية العاملية، وقد انتقلت 

اأثار االأزمة اإىل اجلزائر من خالل: 
3 � 2 � 3 � 1 � القطاع املايل: يتكون القطاع املايل من البنوك والبور�سات، 
لعدم  العاملية؛  واالقت�سادية  املالية  االأزمة  عن  مبناأى  اجلزائري  املايل  القطاع  ويعترب 

اندماجه يف االقت�ساد العاملي من خالل: 
Ú  :البنوك: يرجع �سبب عدم انتقال االأزمة اإىل اجلزائر عرب بنوكها اإىل
البنوك اجلزائرية يف معظمها بنوك عمومية ال متار�س عمليات امل�ساربة. �
البنوك اجلزائرية بنوك جتزئة، والقرو�س التي تقدمها لالأفراد ال تتعدى 10 % من  �

حافظة البنوك اجلزائرية، والعملة الوطنية الدينار غري قابلة للتحويل، اإ�سافة اإىل كون جزء 
كبري من الكتلة النقدية تدور يف االقت�ساد غري الر�سمي )مغاري، 2009، �س 6( .

Ú  :البور�سات: فر�س انتقال االأزمة اإىل اجلزائر عرب قناة البور�سة �سعيف؛ الأنه
الكلمة: فال�سوق املايل اجلزائري �سوق فتي  � ال توجد باجلزائر �سوق مالية مبعنى 

تعود فكرة اإجنازه اإىل مرحلة نهاية الثمانينات، وبداية الت�سعينات وفقا ملتطلبات االقت�ساد 
احلر )ال�سوق( ، وكان االنطالق الفعلي لهذه ال�سوق �سنة 1996، وبقى دورها حمت�سما يف 
التمويل، حيث ميثل راأ�سمالها اإىل الناجت املحلي االإجمايل قيما �سعيفة )0.22 % يف �سنة 

؛   )2006 2003( )زيدان وتورين، 
اجلزائر م�سنفة �سمن الدول املنغلقة من اجلانب املايل، التي لي�س لها ارتباطات  �
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لعدم  البور�سة؛  للم�ستثمرين يف  م�ستقطبة  اأنها غري  العاملية، كما  املالية  باالأ�سواق  قوية 
اجلزائر  تتذيل  حيث  وال�سفافية،  املعلومات  غياب  اإىل  اإ�سافة  املالية،  اأوراقها  �سلة  تنوع 
املال  اأ�سواق  كفاءة  مقيا�س  حيث  من   ،2014 و   2013 ل�سنتي  العامي  العاملي  الرتتيب 
)املرتبة 143 من اأ�سل 148 دولة( )جريدة النهار( نظرا للغياب ال�سبه التام لبور�ستها يف 
متويل االقت�ساد الوطني، حيث توجد 4 موؤ�س�سات فقط مدرجة يف البور�سة، وتاأمل اجلزائر 
اإىل رفع عدد املوؤ�س�سات اإىل 40 موؤ�س�سة قبل نهاية 2015 لبعث دينامكية جديدة للبور�سة 

اجلزائرية.
اجلزائر بلد يعتمد يف �سادراته على املحروقات، وهي القناة التي تعمل على نقل  �

االأزمة اإىل اجلزائر، فتاأثر اأ�سعار املحروقات، وتراجعها ب�سبب انخفا�س الطلب عليها نتيجة 
. (Medjellekh, 2013, p 26) الركود االقت�سادي العاملي يوؤدي اإىل تراجع اإيرادات اجلزائر

3 � 2 � 3 � 2 � القطاع احلقيقي: انتقال االأزمة عرب القطاع احلقيقي يف اجلزائر 
مرتبط بـ: 

الواردات،  � وارتفاع  ال�سادرات  انخفا�س  خالل  من  اخلارجية:  التجارة  قطاع 
مرحلة  االأزمة  وبلوغ   ،%  97 بن�سبة  املحروقات  على  �سادراته  يف  يعتمد  بلد  فاجلزائر 
الركود االقت�سادي العاملي يعني ك�ساد املحروقات، وتراجع الطلب عليها، مما يوؤدي اإىل 
اأ�سعارها، ومن ثم تتكبد اجلزائر خ�سائر مالية كبرية جراء هذا الرتاجع، كما تقوم  تراجع 
االأ�سواق  يف  اأ�سعارها  بارتفاع  تتميز  التي  الغذائية  حاجياتها  معظم  با�سترياد  اجلزائر 
تكلفة  ارتفاع  يف  �ساهم   2013 �سنة   %  9 بـ  الوطنية  العملة  قيمة  وتخفي�س  العاملية، 
اال�سترياد، والنتيجة عجز يف قطاع التجارة اخلارجية.اإ�سافة اإىل عدم ميل التبادل التجاري 
يف �سالح اجلزائر؛ الأن اأغلبية واردات اجلزائر باليورو، يف حني �سادراتها بالدوالر )طالبي، 

. )180 2010، �س   /2009
ارتفاع الت�سخم يف االقت�ساديات الغربية وبخا�سة يف الواليات املتحدة االأمريكية:  �

اإن ارتفاع معدالت الت�سخم يف االقت�ساديات الغربية وبخا�سة يف الواليات املتحدة جراء 
ارتفاع  اجلزائر من خالل  يوؤثر على  العاملية،  واالقت�سادية  املالية  لالأزمة  ال�سلبية  االآثار 

قيمة ال�سلع امل�ستوردة، واالأموال املوظفة يف تلك الدول )جملخ، 2013، 465( .
)يوم  � بها  املرتبطة  املوؤ�س�سات  وعدد  املبا�رش  االأجنبي  اال�ستثمار  تدفقات  تراجع 

برملاين، 2009( .
4 � اأثر الأزمة املالية والقت�صادية العاملية على املوازنة العامة قي اجلزائر: 
اأثرت االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية على املوازنة العامة يف اجلزائر تاأثريا مبا�رشا 
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وغري مبا�رش من خالل: 
4 � 1 � الآثار على النفقات العامة: اإن ارتفاع النفقات العامة يف اجلزائر مرده 
يف  متثلت   2014 اإىل   2001 من  امتدت  تو�سعية  اإنفاقية  انفاقية  مالية  �سيا�سة  انتهاج 

الربامج التالية )م�سعي، 2012، �س 147( : 
برنامج دعم االإنعا�س االقت�سادي )املخطط الثالثي 2001 - 2004( خ�س�س له  �

غالف مايل اأويل بـ 525 مليار دينار )حوايل7 ماليري دوالر اأمريكي( ، قبل اأن يبلغ غالفه 
املايل النهائي 1216 مليار دينار )ما يعادل 16 مليار دوالر( .

ول 2005/ 2009( خ�س�س  � الربنامج التكميلي لدعم النمو )املخطط اخلما�سي االأ
ال�سابق  الربنامج  خم�س�سات  ذلك  يف  مبا   ، دوالر(  مليار   114( دينار  مليار   8705 له 
واله�ساب  اجلنوب  برناجمي  ال�سيما  �سافية،  االإ الربامج  وخمتلف  دينار(  مليار   1216(
العليا، والربنامج التكميلي املوجه المت�سا�س ال�سكن اله�س، والربامج التكميلية املحلية.

130 مليار دوالر( يف نهاية  9680 مليار دينار )حوايل  اأما الغالف النهائي فقد قدر بـ 
�سافية  2009، بعد اإ�سافة عمليات اإعادة التقييم للم�ساريع اجلارية وخمتلف التمويالت االإ

خرى. االأ
�  )2014  /2010 الثاين  اخلما�سي  )املخطط  االقت�سادي  النمو  توطيد  برنامج 

ذلك  يف  مبا   ، دوالر(  مليار   286 حوايل  يعادل  )ما  دينار  مليار   21214 له  خ�س�س 
له  خ�س�س  الربنامج  اأن  اأي   ، دينار(  مليار   9680( ال�سابق  للربنامج  االإجمايل  الغالف 
11534 مليار دينار )155 مليار دوالر( .وميكن تقييم تاأثري االأزمة املالية واالقت�سادية 

العاملية على النفقات العامة يف اجلزائر بناء على معطيات اجلدول رقم 01: 
نفقات  � اأما   ،2007  /2006 الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  العامة  النفقات  تراجعت 

راجع  وهذا   ،2009  /2006 الفرتة  خالل  الت�سيري،  نفقات  من  اأكرب  فكانت  التجهيز 
اأن  النمو.كما  لدعم  التكميلي  الربنامج  اإىل  املوجهة  اال�ستثمار  لنفقات  املايل  للتخ�سي�س 
على  نف�سها،  ال�سابقة  الفرتة  خالل  مت�سارعة  بوترية  الزيادة  يف  ا�ستمرت  الت�سيري  نفقات 
بوترية مت�سارعة خالل  تزداد  اأن كانت  فبعد  زيادتها،  التي تغريت  التجهيز  نفقات  عك�س 
 ،2009  /2007 الفرتة  خالل  متناق�سة  بوترية  تزداد  اأ�سبحت   2007  /2006 الفرتة 
وهذا راجع اإىل تاأثري االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية ب�سفة مبا�رشة على برنامج دعم 
تراجعت،  التي  البرتول  اأ�سعار  على  تاأثريها  خالل  من  امل�سطرة  امل�رشوعات  وعلى  النمو، 
الدولة،  اإىل حتفظ  اأدى  املالية، مما  االأزمة  اأثار  تاآكل بفعل  الذي  ال�رشف  احتياطي  وعلى 
اإجناز  وترية  وتخفي�س  حذرة،  �سيا�سة  على  اعتمادها  خالل  من  �سيا�ستها  يف  وتراجعها 
االأزمة، وارتفاع  العامل مرحلة ركود جراء  امل�رشوعات املربجمة وبخا�سة يف ظل دخول 
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معدالت الت�سخم يف اجلزائر اإىل اأرقام قيا�سية.
من  � نالحظ  العاملي،  االقت�سادي  الركود  فرتة   2010  /2009 الفرتة  خالل  اأما 

الفرتات  مع  مقارنة  متناق�سة  بوترية  تزداد  اأ�سبحت  العامة  النفقات  اأن  اجلدول رقم 01 
ال�سابقة، وهذا راجع اإىل اآثار االأزمة واملتمثلة يف انخفا�س اأ�سعار البرتول، الذي اأدى اإىل 
حجم  تراجع  وبالتايل  البرتويل،  الريع  على  تعتمد  التي  العامة  االإيرادات  حجم  انخفا�س 
التوقعات، وتراجع معها حجم النفقات العامة املخ�س�سة للموازنة، مما اأثر ب�سورة مبا�رشة 
نفقات  فاأ�سبحت  املوازين  الفرتة، حيث تغريت  والتجهيز خالل هذه  الت�سيري  نفقات  على 
الت�سيري اأكرب من نفقات التجهيز، ومرد ذلك النفقات الكبرية التي خ�س�ستها الدولة للدعم، 
وزيادة االأجور التي كانت باأثر رجعي منذ �سنة 2008 لتجنب االنفجار االجتماعي.وعليه 
فنمو االإيرادات العامة مرتبط بنمو اجلباية البرتولية املرتبطة باأ�سعار البرتول، وهي عالقة 
طردية، فارتفاع اأ�سعار البرتول، ومنوها يوؤدي اإىل منو اجلباية البرتولية، ومنو االإيرادات 
ارتباطا  البرتول  اأ�سعار  بنمو  العامة  النفقات  منو  يرتبط  كما  بالعك�س،  والعك�س  العامة، 
احلال  هو  كما  االنفاقية،  ال�سيا�سة  يف  التو�سع  اإىل  يوؤدي  البرتول  اأ�سعار  فارتفاع  طرديا، 
اإنفاقية  انفاقية  �سيا�سة  اتباع  اإ  خالل  من  البرتول،  اأ�سعار  برواج  املتعلقة  الفرتات  خالل 
الع�رشية االأوىل من  2001، تاريخ بداية املخططات االإمنائية يف  تو�سعية بداية من �سنة 
النفقات العامة واتباع �سيا�سات  اإىل تراجع  اأ�سعار البرتول يوؤدي  الثالثة، وتراجع  االألفية 

انكما�سية، واإنفاقية حذرة كما هو احلال خالل �سنتي 2009 و 2010.
متناق�سة،  � بوترية  العامة  النفقات  ارتفاع  ا�ستمر   2012  /2011 الفرتة  خالل 

االأزمة  تاأثريات  ظالل  يف  تق�سفية  �سيا�سة  لتطبيق  انكما�سية  بداية  اعتبارها  وميكن 
اأخرى،  مرة  املوازين  انقلبت  فقد  والتجهيز،  الت�سيري  لنفقات  بالن�سبة  اأما  االقت�سادية، 
اإىل  الت�سيري، وتزداد بوترية مت�سارعة، وهذا راجع  التجهيز تفوق نفقات  واأ�سبحت نفقات 
امل�سجل يف  التعطل  ا�ستدراك  الدولة  2014( وحماولة  املخطط اخلما�سي الثاين )2009/ 
هذا املخطط بفعل اإفرازات االأزمة االقت�سادية العاملية، من خالل تكملة امل�رشوعات الكربى 
منها، مثل م�رشوعات مليوين �سكن )اجتماعي، ريفي، ت�ساهمي مدعم، ترقوي مدعم، ترقوي 
اإ�سافة  به،  الرابطة  ال�سيار �رشق غرب والطرق  الطريق  البيع باالإيجار( وم�رشوع  عمومي، 
اإىل العديد من امل�رشوعات االأخرى اجلديدة، كاإن�ساء مناطق �سناعية و�سياحية.وعلى عك�س 
مت�سارعة  بوترية  الت�سيري  نفقات  تراجعت  مت�سارعة،  بوترية  ارتفعت  التي  التجهيز  نفقات 

خالل هذه الفرتة.
الت�سيري  � نفقات  وكذلك  العامة،  النفقات  تراجعت   2013  /2012 الفرتة  وخالل 

ملجابهة  الدولة  تبنتها  التي  العامة  النفقات  تر�سيد  �سيا�سة  اإىل  هذا  ويعود  والتجهيز، 
التاأثريات املحتملة لالأزمة االقت�سادية.
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4 � 2 � الآثار املبا�رشة وغري املبا�رشة لالأزمة املالية والقت�صادية العاملية 
على الإيرادات العامة يف اجلزائر: 

4 � 2 � 1 � الآثار املبا�رشة )بن خالفة، 2008( : تعترب اجلزائر من الدول املنغلقة، 
وغري مندجمة يف االقت�ساد العاملي، وغري املرتبطة باالأ�سواق العاملية، وبالتايل فهي غري 
اأن هذه االآثار مت�س  معنية باالآثار املبا�رشة لالأزمة املالية واالقت�سادية العاملية، طاملا 
البنوك وال�سناديق اال�ستثمارية التي لها تعامالت، وارتباطات باالأ�سواق االأمريكية، وكذلك 
املت�رشرة، وبالتايل فاجلزائر  االأ�سواق  لهم تدخل يف  الذين  امل�ستثمرين اخلوا�س  خ�سارة 

غري معنية ال عن طريق م�ستثمريها وال عن طريق اقت�سادها وال بنوكها.
4 � 2 � 1 � 2 � الآثار غري املبا�رشة: تتلخ�س يف النقاط االأتية: 

قبل  � والنق�سان  بالزيادة  هامة  تطورات  البرتول  اأ�سعار  عرفت  البرتول:  اأ�سعار 
االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية، وخاللها، وبعدها، ، حيث اأخذت االأ�سعار يف االرتفاع 
)جملخ،  التويل  على   2005  ،2004 �سنتي  خالل  للربميل   $  54.54 و   39.48 لتبلغ 
 2007 2006 ويف �سنة  61.7 $ للربميل خالل �سنة  119( لتبلغ بعد ذلك  �س   ،2013
بلغت 68.19 $ للربميل )خمي�س، 2013، �س 302( ، ثم وا�سلت اأ�سعار البرتول ارتفاعها 
يف 2008 لتبلغ اأكرث من $140 للربميل يف �سهر اآب 2008، ثم اأخذت يف الرتاجع لتبلغ 
اأخذت   2009 �سنة  2008، ويف  �سنة  40 $ للربميل يف ظرف قيا�سي مع نهاية  اأقل من 

اأ�سعار البرتول تتح�سن تدريجا من �سنة اإىل اأخرى.
االحتياطات: اأثري جدل كبري يف اجلزائر حول م�سري االحتياطات من العملة ال�سعبة  �

يف ظل االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية، واجلدول االآتي يبني تطور االحتياطات الوطنية 
من العملة ال�سعبة مع الذهب وبدون الذهب.

الجدول رقم )02( : 
تطور االحتياطات الوطنية من العملة الصعبة خالل الفترة 2004/ 2013: الوحدة: مليار دج

2004200520062007200820092010201120122013ال�صنوات

الحتياطات مبا 
فيها الذهب

45.6959.1781.46114.97148.10155.11170.46191.37200.59201.44

الحتياطات بدون 
ذهب

43.2556.3077.91110.32143.24149.04162.61182.82 / /

http:// data.albankaldawli. :المصدر: - البنك الدولي، المؤشرات، متاح على الموقع االلكتروني
org/ indicator تم االطالع عليه في 23/ 11/ 2012.
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من خالل اجلدول اأعاله نالحظ اأن االحتياطات الوطنية من العملة ال�سعبة مل تتاأثر 
املالحظ  لكن  االرتفاع،  قيمها  وا�سلت  حيث  واالقت�سادية،  املالية  باالأزمة  كبري  ب�سكل 
كان يف وترية الزيادة التي ارتفعت ب�رشعة خالل الفرتة 2004/ 2008، من 43.24 اإىل 
143.24 مليار$ على التوايل ويرجع ذلك اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط كما اأ�رشنا له �سابقا، اإال اأن 
حجم هذه االحتياطات تزايدت بن�سبة قليلة خالل الفرتة 2008/ 2009 من 143.24 اإىل 
149.04 مليار$ ب�سبب تراجع اأ�سعار البرتول لرتاجع الطلب العاملي عليه نتيجة الإفرازات 
االأزمة االقت�سادية العاملية، ثم ازدادت وترية الزيادة بعد ذلك اإىل اأن بلغت االحتياطات يف 
التدريجي  واالرتفاع  العاملي  االقت�ساد  تعايف  )نتيجة  مليار$   )200.59(  2012 �سنة 
 )201.44( 2013 الأ�سعار النفط( بدون احت�ساب الذهب، لترتاجع وترية الزيادة يف �سنة 
مليار $ نتيجة بداية الرتاجع يف اأ�سعار البرتول، واملالحظة نف�سها تنطبق على االحتياطات 
مبا فيها الذهب، فاالحتياطات املوظفة يف �سكل ذهب ال خوف عليها.لكن التخوف الذي 

كان مطروحا من قبل هو ما م�سري هذه االحتياطات يف ظل االأزمة ب�سبب اأن: 
90 % من االحتياطات موظفة يف اخلارج منها 43 مليار$ املوظفة يف اأذونات  �

الذي كان مطروحا هو  واالإ�سكال   )7 2009، �س  )مغاري،  امل�سمونة  االأمريكية  اخلزينة 
العاملي  الت�سخم  ارتفاع معدالت  %، ويف ظل   2 فائدة  االأموال موظفة مبعدالت  اأن هذه 
االحتياطات  هذه  تاآكل  اإىل  يوؤدي  ذلك  فان   ،%  2 عتبة  وجتاوزها  االأمريكي  وبخا�سة 

وفقدانها لقيمتها.
يابانية  � اأمريكية،  بنوك  يف  موظفة  االحتياطات  هذه  من  جزءا  اأن  اإىل  اإ�سافة 

تعتمده  )ت�سنيف   AAA الت�سنيف  ومن  جيدة،  �سمعة  ذات  بكونها  تت�سف  واأوروبية 
القائم  اأن اجلدل  اإال   ،%  4 الت�سنيف( ومبعدالت فائدة  �رشكات خمت�سة تعرف ب�رشكات 
امل�ستثمرة يف هذا اجلانب، وكذلك مدى  املبالغ  ال�سلطات حول  به  تقوم  الذي  التكتم  هو 
يف  تراجعا  �سجل   2012 �سنة  من  بداية  اأنه  االأزمة.كما  من  لديها  املودع  البنوك  تاأثر 
االأزمة  باإفرازات  اأ�سا�سا  االأ�سباب املتعلقة  تطور حجم االحتياطات، نتيجة ملجموعة من 
من  هذا  الواردات  واأ�سعار  الت�سخمية،  ال�سغوط  وارتفاع  العاملية،  واالقت�سادية  املالية 
ال�سترياد  ال�سعبة  العملة  % من   65 بـ  اخلما�سي  املخطط  متويل  ثانية  جهة  ومن  جهة، 
التجهيزات والتقنيات، اإ�سافة اإىل اليد العاملة والدرا�سات التقنية للم�ساريع )موقع وزارة 

. )www.Finances- algeria.org :املالية
Ú  :انخفا�س الدوالر والت�سخم: يوؤثر هاذا العامالن على االإيرادات العامة كما ياتي
تعني  � الدوالر  قيمة  وتدهور  بالدوالر،  اجلزائر  يف  البرتول  �سادرات  تقيم 

ومن   ،  )21 �س   ،2010  /2009 )غلة،  البرتول  من  اجلزائر  عائدات  انخفا�س 
التاأثري على  االأمريكية امل�سمونة، وبالتايل  �سندات اخلزينة  امل�ستثمرة يف  االحتياطات 
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حجم االإيرادات العامة، واجلدول االآتي يبني تطور �سعر �رشف اليورو معربا عنه بالدوالر 
خالل الفرتة 2004/ 2009.

الجدول رقم )03( : 
تطور سعر صرف اليورو معبرا عنه بالدوالر خالل الفترة 2004 - 2013

2004200520062007200820092010201120122013ال�صنوات

�صعر �رشف اليورو 
مقابل الدولر

1.241.241.251.371.471.391.331.391.291.32

المصدر: - (2004 - 2009) : عبد الرحمان مغاري، مرجع سابق، ص11.
 /http:// www.bank- of- algeria.dz :(2010 - 2013) : نقال عن الموقع -

الدوالر كان يف  اليورو مقابل  اأن معدل �سعر �رشف  اأعاله نالحظ  من خالل اجلدول 
 ،2008 غاية  اإىل  يرتفع  ال�رشف  معدل  اأخذ   2006 �سنة  من  بداية  اأنه  اإال   ،1.24 حدود 
وهذا ب�سبب االأزمة التي بداأت يف الواليات املتحدة االأمريكية يف �سكل اأزمة رهن عقاري، 
اأزمة مالية فاقت�سادية، واملالحظ كذلك هو تراجع معدل �سعر ال�رشف بداية  ثم اأ�سبحت 
اليورو مقابل  االنخفا�س اجلزئي يف قيمة  نتيجة   2013 �سنة  اإىل غاية   2009 �سنة  من 
الذي �رشب  االقت�سادي  الركود  وكذلك  االأمريكي،  االقت�ساد  انتعا�س  ب�سبب  الدوالر، وهذا 

منطقة اليورو.
وبخا�سة  � اجلزائر،  اإيرادات  على  يوؤثر  الذي  الثاين  العامل  هو  املايل  الت�سخم  اأما 

الفائدة  اأ�سعار  م�ستوى  عن  الت�سخم  فارتفاع  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  الت�سخم 
املوظفة بها االحتياطات اجلزائرية )غلة، 2009/ 2010، �س 21( يعني تاآكال، وتراجعا 

وخ�سارة جزء من هذه االحتياطات )الفرق بني معدل الفائدة ومعدل الت�سخم( .
4 � 2 � 2 � الآثار ح�صب مراحل تطور الأزمة: مرت االأزمة يف تطورها مبراحل 
)اأزمة عقار، اأزمة مالية، اأزمة اقت�سادية، اأزمة بطالة( ، وكل مرحلة لها اآثار ناجتة عنها 

مت�س جانب االإيرادات العامة يف اجلزائر كما ياتي: 
4 � 2 � 2 � 1 � اآثار اأزمة العقار: اإن منح قرو�س االإ�سكان يف اجلزائر قليلة، 
وب�رشوط م�سبوطة، وحمرتمة بدقة متناهية، لذلك فاجلزائر مل تتاأثر باأزمة الرهن العقاري 
لكن   ،  )2008 )بلطا�س،  العامل  بقية دول  انت�رشت يف  ثم  املتحدة،  الواليات  التي عرفتها 
املالحظ هو التاأثر الطفيف وب�سورة غري مبا�رشة للعقارات من خالل انخفا�س يف اأ�سعار 

احلديد املخ�س�س للبناء.
4 � 2 � 2 � 2 � اآثار الأزمة املالية: انح�رش تاأثري االأزمة املالية على االحتياطات 

الدولية، وعلى ال�سيولة النقدية.
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4 � 2 � 2 � 3 � اآثار الأزمة القت�صادية: جتلت تاأثريات االأزمة االقت�سادية يف 
التاأثري على اأ�سعار البرتول، التي اأثرت على االإيرادات العامة املح�سلة للجزائر.

4 � 2 � 3 � اآثار الأزمة ح�صب هيكل الإيرادات العامة: يتكون هيكل االإيرادات 
هذه  من  جانب  وكل   ، برتولية(  جباية  عادية،  )جبائية،  اإيرادات  من  اجلزائر  يف  العامة 

اجلوانب الثالثة تاأثر باالأزمة املالية واالقت�سادية العاملية كان كما ياأتي: 
اجلبائية  االإيرادات  تتكون  اجلبائية:  الإيرادات  على  الأثر   �  1  �  3  �  2  �  4
املختلفة  الر�سوم  الطوابع،  املبا�رشة،  وغري  املبا�رشة  )ال�رشائب  حوا�سل  من  اجلزائر  يف 

واجلمارك( واملو�سحة يف اجلدول االآتي: 
الجدول رقم )04( : 

تطور اإليرادات الجبائية خالل الفترة 2004 - 2013 

2004200520062007200820092010201120122013ال�صنوات

الإيرادات 
اجلبائية 
)مليون 

دج( 

532.30596.93610.77676.12754.80921.001068.501324.501595.751831.40

 www.joradp.dz :المصدر: قوانين المالية من 2004 إلى 2013.على الموقع االلكتروني

من خالل اجلدول اأعاله نالحظ اأن االإيرادات اجلبائية ترتفع من �سنة اإىل اأخرى، وبوترية 
متقاربة ومتوازنة، وهذا يدل على اأنها مل تتاأثر باالأزمة املالية واالقت�سادية العاملية.

العادية يف  تتكون االإيرادات  العادية:  الإيرادات  الأثر على   � 2  � 3  � 2  � 4
اجلزائر من حا�سل دخل االأمالك الوطنية، احلوا�سل املختلفة للميزانية، االإيرادات النظامية، 

واملو�سحة يف اجلدول االآتي: 
الجدول رقم )05( : 

تطور اإليرادات العادية خالل الفترة 2004 - 2013

2004200520062007200820092010201120122013ال�صنوات

الإيرادات العادية 
)مليون دج( 

19.5038.0022.5023.0068.5086.6044.7038.0073.3082.70

 www.joradp.dz :المصدر: قوانين المالية من 2004 إلى 2013 على الموقع االلكتروني

من خالل اجلدول اأعاله نالحظ اأن االإيرادات العادية ترتفع من �سنة اإىل اأخرى بوترية 
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متقاربة ومتوازنة، وهذا يدل على عدم تاأثرها باالأزمة املالية واالقت�سادية العاملية.
4 � 2 � 3 � 3 � الأثر على اجلباية البرتولية: تعترب اجلباية البرتولية اأهم مورد 
يف االإيرادات العامة مليزانية اجلزائر، واجلدول ا االآتي يبني تطور اجلباية البرتولية املقدرة 

واحلقيقية.
الجدول رقم )06( : 

تطور الجباية البترولية الحقيقية والمقدرة خالل الفترة 2004 - 2013 الوحدة: مليار دج
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 www.Finances- algeria.org, www.ons.dz :المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على

من خالل اجلدول اأعاله نالحظ ارتفاع تدريجي للجباية البرتولية احلقيقية املح�سلة 
البرتول، ب�سبب زيادة  اأ�سعار  التدريجي يف  التح�سن  2007، نتيجة   /2004 الفرتة  خالل 
الطلب العاملي عليه، كما اأخذت اجلباية البرتولية املقدرة ترتفع خالل الفرتة نف�سها، ولكن 
بوترية اأقل من وترية منو اجلباية البرتولية احلقيقية، وهذا ما نالحظه من خالل ن�سب الفرق 

خا�سة خالل �سنة 2007.
 ،2008 �سنة  خالل  املح�سلة  البرتولية  اجلباية  اإيرادات  يف  تراجعا  نالحظ  كما 
البرتول،  اأ�سعار  تراجع  اإىل  راجع  وهذا  دج،  مليار   0.9965 بـ   2007 �سنة  مع  مقارنة 
ب�سبب �سعف الطلب العاملي الناجت عن تاأثريات االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية، اإال 
0.2116 مليار دج ومرد ذلك هو االرتفاع والتح�سن  2009 بـ  اأنها ارتفعت خالل �سنة 
 2012  -  2010 الفرتة  خالل  تدريجيا  ذلك  بعد  لترتاجع  البرتول،  اأ�سعار  يف  الطفيف 
مع  البرتول  اأ�سعار  وتذبذب  اأوروبا،  يف  وبخا�سة  العاملي،  االقت�سادي  الركود  نتيجة 
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حت�سن طفيف �سنة 2013.
 /2004 الفرتة  خالل  متباطئة  ب�سورة  ارتفعت  فقد  املقدرة،  البرتولية  اجلباية  اأما 
اأنها حت�سنت خالل  اإال  اإىل اعتماد اجلزائر على �سعر مرجعي للبرتول،  2008، وهذا راجع 
 2007 �سنتي  خالل  احلقيقية  البرتولية  اجلباية  حت�سن  نتيجة   2010  /2009 �سنتي 
و2008، مما اأثر على زيادة التقديرات اجلبائية البرتولية، اأما الفرق فقد كان كبريا خالل 
�سنة 2007 بني املقدر واملح�سل، فقد بلغ ن�سبة 178.62 % زيادة على التقديري اإال اأنه 
2009 لي�ستمر  2008 و  % على الرتتيب خالل �سنتي   18.33 % و   76.81 اإىل  تراجع 
للفرق بني اجلباية  �سلبية  اأرقام  ت�سجيل  2013 من خالل   /2010 الفرتة  الرتاجع خالل 
التوايل،  على   % و– 2.73   %  10.20 بـ-   2012 و   2010 �سنتي  واملقدرة  احلقيقية 
اأ�سعار البرتول املتاأثرة باالأزمة االقت�سادية، والركود االقت�سادي  ويرجع ذلك اإىل تراجع 

العاملي.
انحرفت  العامة احلقيقية واملقدرة:  الإيرادات  الأزمة على  اأثار   � 4  � 2  � 4
االإيرادات احلقيقية عن املقدرة بفعل تاأثريات االأزمة املالية، واالقت�سادية العاملية وهذا ما 

يو�سحه اجلدول املوايل االآتي: 
الجدول رقم )07( : 

اإليرادات العامة المقدرة والمحصلة للميزانية خالل الفترة 2004 - 2013 الوحدة: مليار )دج( 
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من خالل اجلدول اأعاله نالحظ اأن: 
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أ. سليم مجلخ
د. كمال حمانة

املقدرة  � واالإيرادات  املح�سلة،  الفعلية  احلقيقية  االإيرادات  كبريابني  فرقا  هناك 
ح�سب قوانني املالية، حيث بلغ الفرق اأكرب قيمة خالل �سنتي 2007 و2008 على التوايل.

لالإيرادات  � بالن�سبة  حم�سوبة  والتقديرية  احلقيقية  االإيرادات  بني  الفرق  ن�سبة 
التقديرية بلغت ن�سبا عالية، حيث اأخذت ترتفع خالل الفرتة 2004/ 2007 لتبلغ ذروتها 
خالل �سنة 2007 بـ: 92.97 %، لترتاجع خالل الفرتة 2007/ 2010 وتبلغ اأدنى قيمة 
لها )– 0.22 %( �سنة 2010 لرتتفع �سنة 2011 وترتاجع يف ال�سنتني االأخريتني.وميكن 
االإيرادات  بني  والفرق  الفعلية،  احلقيقية  االإيرادات  يف  والكبري  ال�رشيع  التغري  هذا  اإرجاع 

احلقيقية والتقديرية اإىل �سببني رئي�سيني: 
Ú  سعر� على  االإيرادات  ق�سم  يف  املالية  لقانون  و�سعها  يف  اجلزائر  اعتماد  اأوال: 

مرجعي ل�سعر البرتول )37 دوالر للربميل( ، وهذا ما يوؤثر على االإيرادات املقدرة، ويجعلها 
اأقل بكثري من االإيرادات احلقيقية الفعلية املح�سلة يف حالة ارتفاع اأ�سعار البرتول، وهذا ما 
يف�رش الفرق الكبري بني االإيراد الفعلي والتقديري ل�سنة 2007، 1675.98 مليار دج، حيث 
اعتمدت اجلزائر يف تقديراتها على �سعر مرجعي، اإال اأن اأ�سعار البرتول ارتفعت، فحققت اإيرادا 

فعليا مرتفعا، فكان الفرق كبريا بني االإيرادين.
Ú  ثانيا: تاأثري االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية على اأ�سعار البرتول، التي تراجعت

يف االأ�سواق الدولية مما اأدى اإىل تقلي�س االإيرادات اجلبائية الفعلية، وتراجع يف االإيرادات 
العامة الفعلية احلقيقية وهو ما نالحظه يف �سنة 2008 )تراجع االإيرادات العامة احلقيقية 
املح�سلة من 3478.6 مليار دج �سنة 2007 اإىل 2680.7 مليار دج �سنة 2008 اأي بفارق 
797.9 مليار دج( ، كما نالحظ اأن يف �سنة 2008 اأن االإيرادات العامة التقديرية مل ترتفع 
كثريا مقارنة مع �سنة 2007، وهذا راجع اإىل اأخذ ال�سلطات يف تقديرها بعني االعتبار اآثار 
فقل�ست  البرتول،  اأ�سعار  وعلى  العاملي  الطلب  على  العاملية  واالقت�سادية  املالية،  االأزمة 
بذلك تقديراتها.اأما يف �سنة 2009 نالحظ تقل�س الفرق بني االإيرادين احلقيقي والتقديري 
اإىل 285.3 مليار دج وانهياره اإىل قيمة �سالبة �سنة 2010، نتيجة لرفع التقديرات االأمر 
الذي انعك�س على االإيرادات املقدرة التي فاقت االإيرادات احلقيقية املتاأثرة باإفرازات االأزمة 
يف جانب اجلباية البرتولية )تراجع اأ�سعار البرتول نتيجة الركود االقت�سادي العاملي( ، اأما 
نتيجة  واالنخفا�س،  االرتفاع  الفرق متذبذبا بني  فقد كان   2013  /2011 الفرتة  خالل 
املهاجرين  حتويالت  انخفا�س  اإىل:  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  البرتول  اأ�سعار  لتذبذب 
اجلزائريني، ب�سب �سغوط االأزمة التي اأجربت احلكومات االأوروبية )فرن�سا، بريطانيا...الخ( 
اإ�سالمية؛ مما ي�ساهم يف تقليل حتويالت املهاجرين امل�سلمني والعرب،  على اعتماد بنوك 
ومنهم اجلزائريني طاملا اأن هناك بنوكا وموؤ�س�سات تتعامل بالنظام االإ�سالمي )جريدة اخلرب، 
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الت�رشيح، انخفا�س  العامل )البطالة نتيجة  اآثار االأزمة على  .اأو ب�سبب   )2008  /10  /18
الدخول واالأجور نتيجة انخفا�س الطلب، وك�ساد العر�س.كما اأدت االأزمة اإىل انخفا�س يف 
الذي  االقت�سادي  الركود  بفعل  احلليب....الخ(  ال�سكر،  )القمح،  املنتجات  من  العديد  اأ�سعار 
اإيرادات  انخفا�س  االنخفا�س من  يعدل هذا  اأن  باالإمكان  العاملي، وكان  االقت�ساد  عرفه 
من  البلد  احتياطي  على  للحفاظ  منها  و�سعيا  اجلزائر  اأن  اإال  ال�سعبة،  العملة  من  اجلزائر 
العملة ال�سعبة، جلاأت اإىل تخفي�س قيمة العملة )الدينار اجلزائري( للتاأثري على الطلب على 
)موقع  ال�سابق  م�ستواها  عند  االأقل  على  اال�سترياد  فاتورة  على  االإبقاء  ثم  ومن  الواردات، 

 )www.Finances- algeria :وزارة املالية
املالية،  لالأزمة  املزدوجة  االآثار  اأدت  العامة:  املوازنة  على  الأثر   �  3  �  4
واالقت�سادية العاملية على النفقات واالإيرادات العامة )احلقيقية واملقدرة( اإىل التاأثري على 
املوازنة العامة للجزائر، �سواء احلقيقية الفعلية، اأو املقدرة.وميكن تقييم ذلك بالرجوع اإىل 

اجلدول رقم 01: 
فبالن�سبة للموازنة العامة احلقيقية الفعلية نالحظ: 

�  2005 �سنة  مع  مقارنة   ،2006 �سنة  العامة  املوازنة  عجز  وتعمق  ارتفاعا، 
)ب�سبب  دج  مليار   681.4 بـ  العامة  النفقات  منو  لت�ساعف  نتيجة  دج  مليار   544.4 بـ 
خم�س�سات املخطط اخلما�سي االأول كما اأ�رشنا لها �سابقا( مقارنة مع �سعف منو االإيرادات 

العامة الفعلية بـ 117 مليار دج خالل نف�س الفرتة.
الرتفاع  � نتيجة  دج  مليار   854.84 بـ   2007 �سنة  العامة  املوازنة  يف  فائ�س 

االإيرادات العامة الفعلية وت�ساعفها بـ 1637.6 مليار دج، متاأثرة بزيادة اجلباية البرتولية 
الفعلية نتيجة ارتفاع اأ�سعار البرتول يف االأ�سواق العاملية.

نتيجة  �  ،2012  /2008 الفرتة  خالل  وتدهورها  العامة  املوازنة  عجز  تفاقم 
لتاأثريات االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية من خالل: 

Ú  امل�ستورد والت�سخم  االأ�سعار،  ارتفاع  بفعل  وت�ساعفها  العامة  النفقات  ارتفاع 
الناجت عن االأزمة املالية واالقت�سادية العاملية، مما اأثر على التكاليف النهائية للم�ساريع 

امل�سطرة �سمن املخططني اخلما�سيني.
Ú  كما تاأثرت املوازنة العامة يف اجلزائر من خالل تاآكل االأموال امل�ستثمرة يف �سكل

�سندات خزينة يف الواليات املتحدة، بفعل ارتفاع معدالت الت�سخم، وانخفا�س �سعر �رشف 
الدوالر الناجت عن االآثار ال�سلبية لالأزمة املالية واالقت�سادية العاملية.
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Ú  2009 ،االأزمة االقت�سادية التي عرفها العامل مع نهاية �سنة 2008 وبداية �سنة
التي �ساهمت يف ركود االقت�ساد العاملي، وبروز اأزمة البطالة، وانخفا�س اأ�سعار البرتول، 
وتراجع الطلب العاملي، اأثرت على املوازنة العامة يف اجلزائر بزيادة عجزها خالل الفرتة 

.2009  /2008
Ú  بداية من �سنة 2010 عرفت املوازنة العامة للجزائر انحرافا خطريا نتيجة تطبيق

جتاوز  حيث  العمومي  االإنفاق  وتو�سع  االأ�سا�سية،  والقوانني  لالأجور،  التعوي�سية  االأنظمة 
العجز 25 % مقارنة من الناجت الداخلي اخلام ل�سنة 2010، حيث اأ�سارت وزارة املالية اإىل 
اأن عجز املوازنة العامة بلغ 22.8 مليار يورو �سنة 2012 مقارنة مع 17.61 مليار يورو 
�سنة 2011، ويتم ت�سديد هذا العجز يف املوازنة العامة للجزائر عن طريق �سندوق �سبط 
االإيرادات الذي اأن�سئ �سنة 2000، وقد انتقد جمل�س املحا�سبة احلكومة االعتماد على هذا 
االإجراء، اإ�سافة اإىل �سعف الرقابة على احل�سابات اخلا�سة، وغياب اآليات الرقابة الداخلية 
امل�ساريع  متويل  على  القدرة  له  االإيرادات  �سبط  �سندوق  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  القوية، 

اخلما�سية، وعلى الوترية احلالية نف�سها اإىل غاية �سنة 2016 )مغاري، �س 5( .
Ú  ساهمت الظروف التي عرفها العامل يف ظالل اأزمة العقار، التي اأ�سبحت اأزمة مالية�

يف موجتها االأوىل، ثم اأزمة اقت�سادية يف موجتها الثانية، فاأزمة بطالة يف موجتها الثالثة، 
يف تعميق العجز يف املوازنة العامة يف اجلزائر من خالل اآثارها غري املبا�رشة على: الطلب 
العاملي على املحروقات، روؤو�س االأموال امل�ستثمرة، ا�ستقطاب اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش، 

عوائد املهاجرين، ....الخ.
يعود  الدرا�سة  فرتة  طول  على  املزمن  الدائم  فالعجز  التقديرية،  العامة  املوازنة  اأما 
بالدرجة االأوىل اإىل االعتماد على �سعر مرجعي للبرتول، ولكن تعمق هذا العجز يعود اأ�سا�سا 
اإىل االآثار ال�سلبية لالأزمة املالية، واالقت�سادية العاملية على النفقات العامة ال�سابقة الذكر، 
حيث نالحظ من اجلدول رقم 07 اأنه قي �سنة 2010 مع زيادة التقديرات اخلا�سة باالإيرادات 
العامة، ومع تراجع االإيرادات احلقيقية املتاأثرة يف جانب اجلباية البرتولية كانت نتيجة 
الفرق �سالبة، حيث تفوقت النفقات العامة احلقيقية على النفقات العامة التقديرية، نتيجة 

الآثار االأزمة املالية، واالقت�سادية العاملية.
العامة يف اجلزائر، هو عجز كلي ناجت عن  املوازنة  اإن عجز  القول  �سبق ميكن  ومما 
الفرق بني االإيرادات العامة، والنفقات العامة، وقد تعمق هذا العجز نتيجة لالأزمة املالية، 

واالقت�سادية العاملية.
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العامة يف اجلزائر:  5 � ال�صيا�صات والإجراءات املتبعة لتقليل عجز املوازنة 
اأمرا  الدول يعد  العامة يف  النمو املتزايد لعجز املوازنة  اإن اعتماد �سيا�سة ناجعة الحتواء 
�سعبا، حيث برزت روؤيتني خمتلفتني ومتعار�ستني )الغزايل، 2007، �س 19( : تيار متثله 
قبل  من  واملدعمني  الدوليني،  والبنك  النقد،  �سندوق  بقيادة  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات 
امل�سكلة عن طريق  التيار عالج  هذا  النقدية.ويقرتح  املدر�سة  اإىل  املنتميني  االقت�ساديني 
تخفي�س ال�رشائب على الدخول العالية، وروؤو�س االأموال، وتخفي�س االإنفاق العام اجلاري، 
وبخا�سة املوجه اإىل اخلدمات االجتماعية، اأما التيار الثاين فريى عالج االأزمة عن طريق 

اإعطاء الدولة دورا هاما للتنمية ومراعاة العدالة االجتماعية.
اأما يف اجلزائر، فقد اعتمدت �سعيا للتحكم يف عجز املوازنة العامة للدولة على جمموعة 

من االإجراءات متثلت يف: 
ل�سبط  � �سندوقا   2000 �سنة  اجلزائر  اأن�ساأت  االإيرادات:  �سبط  �سندوق  اإن�ساء 

املقدرة(  واالإيرادات  الفعلية،  االإيرادات  بني  الفرق  عن  ناجمة  )موارده  اإيراداتها 
يف  املطبقة  احلقيقية  االأ�سعار  بني  البرتولية  اجلباية  مداخيل  يف  الفرق  عن  والناجت 
 37 اأ�سا�س  على  امليزانية  اإعداد  يف  املطبقة  املرجعية  واالأ�سعار  املالية،  االأ�سواق 
االلكرتوين  املوقع  )من  العامة  املوازنة  يف  ومتويله  العجز  لتغطية  للربميل،  دوالرا 

.)http:// www.djazairess.com/ elhayat/ 3593

على  �  2001 �سنة  بداية  مع  اجلزائر  اعتمدت  الذاتية:  والتنمية  االإ�سالح  برنامج 
على  ذلك  يف  معتمدة  املجاالت،  �ستى  م�ست  التي  االإ�سالحية،  املخططات  من  جمموعة 
�سيا�سة التمويل الداخلي ملعاجلة العجز املوازين، وبخا�سة مع توافراملوارد املالية الناجتة 

عن تراكم مداخيل املحروقات.
انخفا�س  � اإىل  اأدى  البرتول  على  الطلب  تراجع  اإن  تق�سفية:  �سيا�سة  على  االعتماد 

اأ�سعاره، نتيجة لالآثار ال�سلبية لالأزمة املالية، واالقت�سادية العاملية، التي اأ�سابت االقت�ساد 
العاملي بركود اقت�سادي، لذلك اتخذت اجلزائر جمموعة من االإجراءات التي تهدف اإىل اتباع 

�سيا�سة اإنفاقية تق�سفية.
نظام  � اإ�سالح  اإىل  يهدف  م�رشوع  وهو  العامة،  املوازنة  نظام  حتديث  م�رشوع 

املوازنة العامة يف اجلزائر، من خالل االنتقال من الت�سيري القائم وفق الو�سائل، اإىل الت�سيري 
حتقيق  �سبيل  يف  هامة  خطوة  يعترب  وهو  العامة،  النفقة  ت�سيري  يف  النتائج  وفق  القائم 
يف  العامة  النفقات  تخ�سي�س  خالل  من  وذلك  العام،  املال  ت�سيري  يف  والكفاءة  الر�سادة 
با�ستعمال  االأهداف  اأهداف معينة، وقيا�س مدى حتقق هذه  وا�سحة، وذات  برامج ومهام 
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موؤ�رشات االأداء )مفتاح، 2010/ 2011، �س 95(.ويتمثل اأ�سا�س هذا امل�رشوع يف )مفتاح، 
 :)96 2011، �س   /2010

اإعداد اإطار موازنة قائم على اأ�سا�س النتائج، وحت�سني التخطيط من خالل اعتماد  �
التخطيط املتو�سط االآجل؛ لكي يتم ربط تخطيط امليزانية باالأو�ساع االقت�سادية الكلية.

اعتماد معايري دولية يف ت�سنيف النفقات، مع اإثراء قانون املالية بوثائق جديدة. �
منح حرية اأكرب مل�سريي املوازنة العامة مقابل امل�سوؤولية، اإ�سافة اإىل تفعيل مهام  �

ودور الرقابة.
اأما اأهداف امل�رشوع ميكن تلخي�سها يف )مفتاح، 2010/ 2011، �س 98(: 

ا�ستخدام اأف�سل للموارد العامة. �
تعزيز فعالية النفقة العمومية، وزيادة االأداء بتوجيه املوازنة نحو النتائج. �
التحكم الدقيق يف النفقات العمومية، واحلد من االإ�رشاف وهدر املال العام. �
تعزيز ال�سفافية يف عمليات املوازنة العامة. �
وتدعيم  � العمومي  الت�رشف  على  والفعالية  والنجاعة  اجلدوى،  من  املزيد  �سمان 

اآليات الرقابة وفعاليتها.
وتبقى هذه االإجراءات غري كافية؛ لذلك ينبغي على ال�سلطات اتخاذ جملة اأخرى من 
االإ�سالحات، التي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف حماية االقت�ساد الوطني، وتن�سيطه، وتفعيله، 

و�سبط املوازنة العامة للدولة من خالل: 
التبذير،  � عمليات  ومنع  العام،  املال  حماية  العام:  املال  وتبذير  الف�ساد  حماربة 

واالختال�س، واملالحظ هو انت�سار رهيب لعمليات ال�رشقة، والتبذير، واالختال�س، ب�سكل كبري 
خالل ال�سنوات االأخرية، نذكر منها: )اإفال�س بنك اخلليفة، ف�سائح �رشكة �سوناطراك، ...الخ( ، 
لذلك ي�ستوجب ت�سديد عمليات الرقابة الداخلية، واخلارجية على املال العام، وكذلك ت�سديد 

العقوبات يف حق املت�سببني يف اختال�س املال العام اأو تبذيره.
تنويع م�سادر ال�سادرات: من خالل اإيجاد بدائل جديدة ودائمة، لرثوة املحروقات  �

هائلة،  مقومات  اجلزائر  فيها  متتلك  عديدة  جماالت  يف  البدائل  هذه  تكون  وقد  الزائلة، 
كالفالحة، وال�سيد البحري، وال�سياحة، وال�سناعات الغذائية....الخ.

اإدخال اإ�سالحات جذرية على القطاعات العاجزة التي ال حتقق اإنتاجية وربحية. �
باأ�سعار  � اأ�سهم  �رشاء  خالل  من  اخلارج،  يف  لال�ستثمار  �سيادي  �سندوق  اإن�ساء 
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هذه  على  واالقت�سادية  املالية،  االأزمة  تاأثريات  وا�ستغالل  معينة،  ل�رشكات  منخف�سة 
ال�رشكات، لنقل التكنولوجيا للجزائر.

�رشورة حتديث النظام احلايل للموازنة. �
6 � النتائج والتو�صيات: اأثرت االأزمة املالية، واالقت�سادية العاملية على املوازنة 
تراجعت  حيث  وامل�ستمر،  الدائم  العجز  تعميق  يف  م�ساهمتها  خالل  من  للجزائر،  العامة 
االإيرادات العامة للجزائر بفعل تراجع اأ�سعار البرتول، وارتفعت النفقات العامة بفعل ارتفاع 
ارتفاع  وكذلك  االإمنائية،  املخططات  يف  املعتمدة  الربامج  لتغطية  املخ�س�سة  النفقات 
عليها  االأزمة  تاأثري  بفعل  واملتاأخرة  املعطلة،  للم�رشوعات  املوجهة  االإ�سافية  النفقات 

ب�سفة مبا�رشة، اأو غري مبا�رشة.
ولقد تو�صلنا من خالل درا�صتنا للنتائج الآتية: 

اأثرت االأزمة املالية، واالقت�سادية العاملية على املوازنة العامة الفعلية يف اجلزائر . 1
تاأثريا مبا�رشا وغري مبا�رش.

عجز املوازنة العامة الفعلية يف اجلزائر، هو عجز حقيقي فعلي كلي ناجت عن اختالل . 2
لالآثار  نتيجة  العجز  هذا  وتعمق  العامة،  والنفقات  الفعلية،  العامة  االإيرادات  بني  التوازن 
ال�سلبية لالأزمة املالية، واالقت�سادية العاملية ب�سورة مبا�رشة، وب�سورة غري مبا�رشة من 
خالل ا اآثارها على كل من النفقات العامة واالإيرادات العامة )يف اجلانب املتعلق باجلباية 

البرتولية �سمن االإيرادات العامة الفعلية( .
عجز املوازنة العامة التقديرية يف اجلزائر، هو عجز كلي مزمن وم�ستمر على طول . 3

جانب  يف  للبرتول  مرجعي  �سعر  على  االعتماد  عن  ناجت   2013  /2004 الدرا�سة  فرتة 
االإيرادات العامة املقدرة )اجلباية البرتولية املقدرة( ، وعن ارتفاع النفقات العامة، نتيجة 
تبني �سيا�سة اإنفاقية تو�سعية مبنية على �سيا�سة التخطيط، وقد تعمق هذا العجز بفعل اآثار 
والنفقات  )االإيرادات  �سقيها  على  اأو  التقديرية،  املوازنة  على  مبا�رشة  ب�سفة  �سواء  االأزمة 

العامة( .
ميكن ح�رش اأهم اأ�سباب تفاقم عجز املوازنة العامة الفعلية يف اجلزائر اإىل �سببني: . 4

عدم مواكبة منو االإيرادات العامة لنمو النفقات العامة، واآثار االأزمة املالية، واالقت�سادية 
العاملية التي �ساهمت يف تعميق العجز.

البرتول، . 5 اأ�سعار  على  التاأثري  يف  العاملية  واالقت�سادية  املالية،  االأزمة  �ساهمت 
ومنها على اجلباية البرتولية يف جانب االإيرادات العامة.
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منو النفقات العامة يف اجلزائر بوترية مت�سارعة مرده اعتماد اجلزائر على �سيا�سة . 6
اإنفاقية تو�سعية، لتمويل الربامج املعتمدة يف املخططات االإمنائية ال�سابقة الذكر هذا من 
تخ�سي�س  خالل  من  مواطنيها  غ�سب  امت�سا�س  الدولة  حماولة  اأخرى  جهة  ومن  جهة، 
نفقات اأخرى، لها تاأثريات مبا�رشة، وغري مبا�رشة على اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية.

وعلى �صوء هذه النتائج، ميكن اخلروج بالتو�صيات الآتية: 
تقلي�س حجم النفقات العامة وتر�سيدها.. 1
الفالحة . 2 على  باالعتماد  البرتولية،  اجلباية  الدخل خارج  تنويع م�سادر  �رشورة 

وال�سيد البحري، ال�سياحة....الخ.
وتنويع . 3 نفقاتها،  تر�سيد  عرب  وهذا  للجزائر،  العامة  املوازنة  يف  توازن  حتقيق 

م�سادر اإيراداتها عرب اإ�سالح النظام املوازين احلايل وحتديثه.
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