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هداء اإل
الحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا اهللا،

أهدي ثمرة هذا العمل متواضع

إلى منبع فخري واعتزازي، إلى من غمرني بعطفه وحنانه وزرع بنفسي حب الخیر والدي العزیز.  

إلي من رافقتني دعاواتها، وزادني رضاها نجاحا، إلى منبع  االمل الصافي الحنون واألمل                          

ال یغیب ضوءه  كالشمس والقمر أمي الحبیبة.المشرق الذي

إلى الشموع التي أنارت دربي وقاسمتني حیاتي بمرح ومحبة إخوتي وأخواتي.

إلى كل صدیقاتي الغالیات وعائالتهم، وٕالى كل الزمالء و الزمیالت في قسم العلوم اإلقتصادیة.

إلى كل من تسعه ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي.



الشكر
لنا سبل العلم والمعرفة فله رأول الشكر هللا القهار صاحب الفضل واإلكرام أكرمنا بنعمة اإلسالم ویس

الشكر حتى یرضى وله الشكر بعد الرضى.

ثم كامل الشكر والتقدیر لألستاذ المشرف دردوري لحسن صاحب الفضل بعد اهللا على ما قدمه لي من 

نصائح وتوجیهات قیمة خالل كل مرحلة من مراحل إنجاز هذا العمل فله مني كل التقدیر واإلحترام.

قتهم وجهدهم لقراءتها.كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة وتسخیرهم و 

ال یفوتني أن أشكر كل من تزودت بعلمهم وكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل.

علوم التسـییر بجامعة محمد خیضر بسكرة قتصادیة و ٕالى كل أساتذة كلیة العلوم اإلكما أتقدم بالشكر 



الملخض



الملخص:

واإلقلیمیة، على الساحة العالمیةته ، لم تتوقف أهمیغایة یومنا هذاول للنفط إلىأل منذ االكتشاف ا

لیس فقط كعامل من ، ركائز اقتصادیات الدول المستهلكة والمنتجة له على حد سواءاهمحیث أصبح من

كل الشعوب في استعماالتها وحیاتها الیومیة، وفي عوامل الطاقة بل كمورد اقتصادي إستراتیجي، تعتمد علیه 

باإلضافة إلى كونه العنصر األساسي في العالقات السیاسیةمصدر مالي كبیریعتبر النفط كما،كل المجاالت

واالقتصادیة.

ة وتقلبات حادة كبیر ورات طعرفت أسعار النفط خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرین توقد 

و بالتالي على الوضع المالي ، األمر الذي أثر على حجم العائدات النفطیةعدة عواملة، متأثرة بومفاجئ

للدولة.

اعتباره اقتصاد یعتمد بشكل كبیر وب، االقتصاد الجزائريوفي ضوء األهمیة التي یكتسبها قطاع النفط في

النفطیة، التي العوائدبشكل كبیر على كذلك تعتمد والمالیة الجزائریةفإن السیاسة االقتصادیةعلى النفط،

.تتغیر وبشكل مستمر بتغیر أسعار النفط في االسواق العالمیة

التي تستخدمها للوصول الى تعتبر المیزانیة العامة للجزائر من أحد اهم األدوات المالیة للدولةحیث 

سواق العالمیة، حیث ان هذه ألسعار النفط في اأرات الحاصلة في بالتغیرتبطوتتتأثرهيو ، اهدافها المرجوة

سواء كان هذا العامةیزانیةامة وبالتالي الوضع الكلي للمعلى إجمالي اإلیرادات والنفقات العتنعكس التغیرات 

ایجابي أم سلبي. نعكاس اال 

العامة.المیزانیة،لعامةا، االیراداتالعامةاسواق النفط، النفقاتالنفط، اسعار النفط،: الكلمات المفتاحیة



Résumé:

Depuis la première découverte du pétrole et jusqu’à ce jour, son

importance n’a cessé de prendre de l’ampleur sur la scène

internationale et régionale; il est devenu un des piliers de l'économie

des pays aussi bien consommateurs que producteurs, non seulement

en tant que facteur d'énergie, mais aussi en tant que ressource

économique stratégique, dont dépendent toutes les nations dans leur

utilisations et leur vie quotidienne, ainsi que dans tous les domaines.

Le pétrole est considéré comme étant une source financière

importante, en plus d'être un élément clé dans les relations politiques

et économique.

Les prix du pétrole ont connu, au cours de la première décennie du

vingt-et-unième siècle, des évolutions importantes et des fluctuations

rapides et brutales, influencées par plusieurs facteurs, ce qui a influé

sur le volume des rentes pétrolières et donc sur la situation financière

des pays.

À la lumière de l'importance qu’occupe le secteur pétrolier dans

l'économie Algérienne, et considérant que c’est une économie qui est

fortement dépendante du pétrole, la politique économique et

financière de l’Algérie dépend également fortement des recettes du

pétrole, qui évoluent constamment suivant l’évolution des prix du

pétrole sur les marchés internationaux.

Le budget général de l'Algérie est considéré comme l’un des

instruments financiers les plus importants utilisés par l'Etat pour

atteindre ses objectifs souhaités, et il est influencé et lié aux

changements qui touchent les prix du pétrole dans les marchés

internationaux. En effet, ces changements se répercutent,

positivement ou négativement, sur le total des revenus et des

dépenses publics ainsi que sur la situation globale du budget public.



Mots clés :pétrole, les prix du pétrole, le marché de pétrole, dépenses

générales, recettes générales,le budget général,
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المقدمة



مقدمةال

أ

مقدمة:ال

م، فهو 1859یعتبر النفط من أهم االكتشافات التي توصل إلیها اإلنسان منذ سنة 

المصدر الرئیسي للطاقة على اختالف أنواعها وأشكالها الذي تعتمد علیه معظم اقتصادیات دول 

العالم المتقدم كما أنه یعتبر سلعة إستراتیجیة عالمیة ومادة أولیة في الصناعات الكیماویة 

عتباره مصدرا هاما لالستثمار من أجل سد متطلبات العالم من الطاقة.والنفطیة با

تزاید أهمیة النفط یوما بعد یوم رغم المحاوالت العدیدة للدول الصناعیة في إحالله وت

بطاقات أخرى كالغاز والفحم والطاقة النوویة أو بالطاقات المتجددة كالطاقة الشمسیة والطاقة 

وغیرها من الطاقات.الهوائیة والطاقة المائیة 

ومن جهة أخرى فإن ألسعار هذا المورد اإلستراتیجي آثار اقتصادیة تختلف باختالف 

سلوك السعر في السوق النفطیة، حیث أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط یشكل خطرا حقیقیا 

على النمو االقتصادي لكثیر من دول العالم عامة والجزائر خاصة، حیث یؤدي هذا التذبذب

وعدم االستقرار في أسعار النفط إلى التأثیر على حجم العائدات النفطیة وبالتالي اإلیرادات 

حیث أن المیزانیة العامة للجزائر تعتبر المرآة العاكسة للمالیة العامة ،المالیة للمیزانیة العامة

عالة التي للدولة، وللحیاة االقتصادیة واالجتماعیة في مجتمعاتنا، فهي من أهم األدوات الف

تستخدمها الدولة في تنفیذ سیاستها وبرامجها االقتصادیة فهي مجموعة جداول أرقام حسابیة 

ر في كل من حجم ات المتوقع الحصول علیها فهي تأثتتعلق باالعتمادات المخصصة واإلیراد

اإلنتاج القومي ومستوى النمو والنشاط االقتصادي بمختلف فروعه وقطاعاته، كما قد 

تستجیب ألي تغیر في أسعار النفط.و تتأثر
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بالنظر إلى التطورات والتذبذبات التي تشهدها أسعار النفط وٕالى األهمیة التي یحظى بها و 

قطاع النفط في االقتصاد الجزائري، حیث تشكل العائدات النفطیة منه في المیزانیة العامة العمود 

تطورات نه وفي ضوء هذه القتصادیة فإرك األساسي للتنمیة االالفقري لالقتصاد الجزائري والمح

) التي تجسدت وانعكست في نهایة المطاف على 2014-2000التي عرفتها خالل الفترة(

الوضع المالي للدولة وبالتالي على المیزانیة العامة من خالل تأثیرها على إجمالي النفقات 

واإلیرادات العامة وبالتالي على الوضع الكلي للمیزانیة العامة.

اإلشكالیة:-

إن غرضنا من هذه الدراسة هم بیان وتوضیح العالقة بین أسعار النفط والمیزانیة العامة 

على نفقات وٕایرادات المیزانیة وبالتالي اللدولة وذلك بإلقاء الضوء على أسعار النفط وانعكاساته

على الوضع الكلي للمیزانیة في الجزائر، ومن هذا المنطلق یمكن صیاغة اإلشكالیة الرئیسیة 

كاآلتي:

-2000ل الفترة (في الجزائر خال ما هي انعكاسات تطورات أسعار النفط على المیزانیة العامة

؟ )2014

ن األسئلة الفرعیة أهمها:درج تحت هذه اإلشكالیة العدید موتن

؟ اسعار النفطماهي محددات- 1

ما هي العالقة الموجودة بین أسعار النفط وٕایرادات المیزانیة العامة؟- 2

ماهي عالقة اسعار النفط بالنفقات العامة في الجزائر؟- 3
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الفرضیات:-- 

التالیة:ومن اجل اإلجابة عنها تقترح الفرضیاتانطالقا من التساؤالت السابقة 

المیین على النفط.اسعار النفط في العرض و الطلب العتتمثل محددات - 1

أي تغیر في أسعار النفط سواء باالرتفاع أو االنخفاض سیؤدي إلى التغیر في إن - 2

إیرادات الجبایة البترولیة وبالتالي إیرادات المیزانیة.

ان عالقة اسعار النفط بالنفقات العامة للجزائرعالقة طردیة. - 3

أهمیة الدراسة:  -

:تكمن أهمیة دراستنا لكل من أسعار النفط والمیزانیة العامة للدولة

تبارهما من أهم المتغیرات التي تؤثر على النمو االقتصادي للدولة.عال- 

یث أن النفط في حد ذاته كسلعة حل العالم في معظم دو یكتسي أهمیة كبیرة ن قطاع النفط أل- 

لتمویل المیزانیة العامة،اللطاقة فقط وٕانما أصبح كذلك مصدر لم یعد مصدر 

المرآة التي تعطي صورة واضحة عن الوضعیة المالیة للدولة.العامة تعدالن المیزانیة- 

أهداف الدراسة: -

نهدف من خالل دراستنا لهذا الموضوع إلى: 

تحدید العوامل المؤثرة في أسعار النفط.- 

تحدید اأاطراف المؤثرة في سلوك األسواق النفطیة.- 
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.في الجزائركیفیة تبویب نفقات وٕایرادات المیزانیة- 

).2014- 2000تحلیل تطورات أسعار النفط( - 

تحلیل نفقات وایرادات المیزانیة العامة في الجزائر.- 

صر المیزانیة العامة.عالقة أسعار النفط بعنا- 

أسباب اختیار الموضوع: - 

یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى:

أن ومصدر للنفط و عتبار الجزائر بلد منتج ة بالواقع االقتصادي لبالدنا، فبإالوثیقتهعالق- 

یة من إیرادات الجبایة البترولیة، فإن اقتصادها عموما یعتمد ویركزه المالیة متأتعوائدلبیة أغ

على النفط.

في تنفیذ سیاستها ها من أهم األدوات التي تستخدمعتبار أن المیزانیة العامة للدولة إل- 

خیلها لها عالقة كبیرة بأسعار النفط.االقتصادیة، فمدا

لألهمیة التي یحظى بها كل من النفط والمیزانیة العامة للدولة في التأثیر على االقتصاد - 

الوطني.

ة المواضیع المتعلقة بالدراسات النقدیة والمالیة للدولة.الرغبة في دراس- 

طبیعة تخصصنا الدراسي الذي یمس المجال االقتصادي.- 

إثراء البحوث والدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع.- 
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حدود الدراسة:-

لإلجابة على التساؤالت الموضوعة وللوصل إلى األهداف المرغوبة بدقة وموضوعیة تم 

از هذا البحث ضمن الحدود التالیة:إنج

یتمثل في تحدید العالقة بین أسعار النفط والمیزانیة العامة للدولة.الحد الموضوعي:

اخترنا أن تكون دراستنا التطبیقیة لهذا الموضوع في الجزائر.الحد المكاني:

)2014-2000تمتد فترة دراستنا لهذا الموضوع ما بین( الحد الزماني: 

هجیة الدراسة:من-

تختلف المناهج المتبعة في كل بحث حسب طبیعة وٕاشكالیة كل دراسة، وفیما یتعلق 

-2000( ة العامة للدولة في الجزائرعلى المیزانیابدراستنا المرتبطة بأسعار النفط وانعكاساته

2014 .(

سنستخدم المنهج الوصفي والتاریخي من أجل وصف التطور التاریخي ألسعار النفط

لجداول بهدف تحلیل وتفسیر اي، كما سنستخدم المنهج التحلیلالعامةونفقات وٕایرادات المیزانیة

في عدم استقرار أسعار النفط والنفقات واإلیرادات في الجزائر. والعوامل المتسببة

دراسات سابقة:-

من بن الدراسات السابقة فیهذا الموضوع: 

- 1973أسعار البترول على االقتصاد العربي خالل الفترة أثر تغیرات وهیبة:"دراسة مشدن-1

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرعن"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر2003
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والتي تناولت فیها الباحثة األزمات النفطیة بدایة ،2005،جامعة الجزائربنقود ومالیةتخصص 

) وكیف كان تأثیرها على أداء االقتصادیات العربیة، مع اإلشارة إلى تقلب 2003ر-1973من( 

العوائد النفطیة في ظل تقلب األسعار وٕاشكالیة توظیفها بما تخدم التنمیة والتكامل بین الدول 

العربیة.

و االقتصادي دراسة حالة یر النفقات العمومیة على النمتأثدراسة طاوش قندوسي:"-2

كلیة العلوم عن)" أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في علوم التسییر2012- 1970الجزائر(

2014تلمسان - بلقایدبكر تخصص تسییر بجامعة أبياالقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

میة والنمو االقتصادیة والعالقة بینهما.مدخل إلى النفقات العمو والتي تناول فیها الباحث

-2000السیاسة المالیة في الجزائر    (أثر تقلبات أسعار النفط على دراسة داود سعد اهللا:"- 3

مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة عن كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم ")2010

والتي تناول فیها الطالب تطور 2012، 3جامعة الجزائربتخصص التحلیل االقتصادي رالتسیی

الصناعة النفطیة في ظل تقلبات األسعار والعوامل التي تؤدي إلى اختالل سوق النفط وأثرها 

- 2000سوق النفط على السیاسة المالیة(على السیاسة الحكومیة، وتناول أیضا اضطراب

2010 (

ط على الصادرات  (دراسة حالة أثر تطور اتظمة استغالل النفدراسة امینة مخلفي: "- 4

في العلوم " اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ةیالجزائر بالرجوع ال بعض التجارب العالم

عن كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییرتخصص دراسات اقتصادیة بجامعة ادیة االقتص

استغالل الصناعة النفطیة وموقع أنظمة دورة، والتي تناولت فیها الباحثةقاصدي مرباح ورقلة

استغالل النفط العالمیة والصادرات النفطیة النفط ضمن الطاقات األخرى، واألطراف الفاعلة في 



مقدمةال

ز

السوق النفطیة العالمیة باالضافة الى أنظمة استغالل النفط العالمیة والصادرات النفطیة و أنظمة 

االستغالل و الصادرات النفطیة في الجزائر

أما بخصوص دراستنا فقد اختلفت عن الدراسات السابقة الذكر من حیث أنها تناولت 

العالقة التي تربط بین أسعار النفط والمیزانیة العامة وكیف تنعكس على إیرادات ونفقات المیزانیة 

وبالتالي الرصید اإلجمالي لمیزانیة الجزائر.

هیكل البحث:-

تم التطرق في الفصل األول إلى عمومیات سیفصول حیث قسمت هذه الدراسة إلى ثالثة 

النظریة التي تحیط مجموعة من الجوانبتناولنالعالمیة للنفط، حیث سسواقاألحول أسعار و 

. والنظریات المفسرة له،فیه إلى األهمیة التي یحظى بها النفط وأنواعهبهذا المفهوم كما سنتطرق

.سعاره وأسواقه العالمیةكما سنتناول أیضا الجوانب النظریة أل

تم التطرق فیه إلى ماهیة نفقات وٕایرادات المیزانیة العامة وعالقتها سیأما الفصل الثاني ف

إلى مفهوم قات وٕایرادات المیزانیة كما سنتطرقفیه عمومیات حول نفسنتناولبأسعار النفط حیث 

اولنا عالقة أسعار النفط بالنفقات واإلیرادات ورصید سنتنفي األخیر و میزانیة ومبادئها وأنواعها ال

المیزانیة 

نعكاساتها على المیزانیة أما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان أسعار النفط وا

كیفیة تبویب نفقات وٕایرادات المیزانیة ) والذین سنحاول فیه دراسة2014- 2000العامةللجزائر(

بدراسة ومقسنمفهوم میزانیة الجزائر وكیفیة إعدادها و أیضا إلىسنتطرقو العامة في الجزائر 
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وكذلك تطور النفقات دراسة تحلیلیة ) 2014-2000تطورات أسعار النفط خالل الفترة( 

دورة استغالل الصناعة النفطیة ، والتي تناولت فیها الباحثةواإلیرادات وعالقتها بأسعار النفط

لصادرات النفطیة النفط ضمن الطاقات األخرى، وموقع أنظمة استغالل النفط العالمیة وا

واألطراف الفاعلة في السوق النفطیة العالمیة باالضافة الى أنظمة استغالل النفط العالمیة 

والصادرات النفطیة و أنظمة االستغالل و الصادرات النفطیة في الجزائر



الفصل االول

ق عمومیات حول أسعار النفط، واألسوا
العالمیة للنفط
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تمهید: 

یعد النفط الخام من أهم مصادر الطاقة في العالم، ویشكل سلعة إستراتیجیة دولیة تتمتع بقیمة 

وكفاءته وسهولة نقله وتوزیعه، ولقد كان  النفط في بیةحیث تأتى أهمیته من وفرته النساقتصادیة عالیة،

رهو محو یة و واقع األمر األساس الحقیقي الذي ساعد على تطویر الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاس

دوران التقدم البشري في الماضي والحاضر وسنین طویلة قادمة، ولكن في نفس الوقت كان أداة للسیطرة 

دید أسعار النفط  ة واالقتصاد، ویبدوا أن إشكالیة تحالسیاسمازال المحرك آللیات، والحروب، و والتمییز

فضال عن ،الخام تعتمد في جزء أساسي منها علوما تحدثه عوامل العرض والطلب في السوق العالمیة

وق العالمیة للنفط  إلى مجموعة من ركة أخرى لها تأثیرها في األسعار، وتخضع السوجود قوى مح

ات المهمة التي قادت إلى حدوث اختالف كبیر بین العرض والطلب، حیث أن السوق  النفطیة التطور 

ذات طبیعیة خاصة تتداخل فیها العوامل االقتصادیة مع العوامل السیاسیة التي تتفاوت أهمیتها ودرجة 

ثیرها على أسعار النفط في السوق.تأ

ث التالیة:و من هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل  إلى المباح

المبحث األول: أساسیات حول النفط

المبحث الثاني: ماهیة أسعار النفط

المبحث الثالث: ماهیة اسواق النفط العالمیة
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حول النفطیات المبحث األول: أساس

ال النفط بعد عصب االقتصاد العالمي الذي یز بالرغم من بدایة تطور موارد الطاقة البدیلة إال أنه ال 

تعتمد علیه اقتصادیات الدول المتقدمة السیما في قطاع النقل، كما أن النمو االقتصادي الذي تشهده 

من ول واألساسي للطاقة، وهذا ما زاد الدول الناشئة زاد من درجة االعتماد علیه ووصفه بالمصدر األ

أهمیته وتأثیره في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة. 

مطلب األول: تعریف النفط وأنواعهال

باعتبار النفط من أهم االكتشافات التي توصل إلیها اإلنسان وباعتباره عصب االقتصاد العالمي 

سنتطرق في هذا  المطلب إلى التعرف على أصل النفط دیة، تصاتنمیة االقللوالمصدر األول واألساسي 

وأنواعه. 

لفرع األول: تعریف النفط ونشأتها

زیت Oleumصخر + Petrوتعني Petroleumإن كلمة النفط هي في األصل كلمة التینیة 

من نفط مادة بسیطة ومركبة، فهو مادة بسیطة ألنه یتكون كیماویاالیعتبر«أي بمعنى زیت الصخر 

عنصرین فقط هما الهیدروجین والكربون، وهو بنفس الوقت مادة مركبة، ألن مشتقاته تختلف باختالف 

)1(».التركیب الجزئي لكل منها

یتكون زیت النفط من خلیط من المركبات الهیدروكربونیة التي تكونت من بقایا مواد حیوانیة 

دفء بضحولتها و تتسمونباتبة ترسبت خالل العصور الجیولوجیة القدیمة في بحار ومسطحات مائیة 

عة تعرضت لضغط شدید ولدرجة حرارة مرتفظمرت هذه المواد تحت طبقات من الرمال، كما، وقدیاههام

ألوكسجین ساعد على نشاط البكتیریا التي أزالت ا،في ذلك مماارضیة دور حیث لعبت حركات القشرة األ

.8، ص1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ”محاضرات في االقتصاد البترولي”محمد أحمد الدوري:–) 1(
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یة هیدرات بها مما أدى في النهاارتفاع نسبة البروتینات والكربو هذه  المواد، كما عملت علىواآلزوت من

إلى تحول هذه المواد إلى نفط.

واحدة، ففي أولى مراحل تكونه تتالیة وبصورة تدریجیة ولیس مرة مراحل مفيویتكون زیت النفط

، وهي مادة هالمیة Kerogenتتحول البقایا العضویة السابق اإلشارة إلیها إلى ما یعرف باسم الكیروجین 

ت النفط في التكون ویتحول الكیروجین إلى اإلسفلت وهو أزدءویبدأ زیتمثل النفط غیر تام التكوین،

ألنه أقلها تكونا أو نضجا إن صح التعبیر، الذي یتحول بدوره إلى الزیت الثقیل ثم الزیت فطأنواع الن

اد درجة خفته بطوال فترات تكونه حتى یتحول إلى غاز طبیعي، و دالشمعي) الذي تز الخفیف البرافیني(

ل والجیر بها ة المسامیة التي تتسم بارتفاع نسبة الرمفط بعد تكونه خالل الطبقات األرضییترسب الن

)1(النفط بكمیات كبیرة.تجمع في النطاقات المعروفة بمصایدوی

ومما سبق نستخلص أن النفط هو مادة سائلة تتكون من مركبات هیدروكربونیة ولها خصائص 

مختلفة وذات تركیبات جزئیة متنوعة. 

الفرع الثاني: أنواع النفط

من التعاریف السابقة التي تطرقنا إلیها في الفرع السابق یتوضح لنا أن للنفط أنواع متعددة. 

الخام الموجود في الطبیعة كونه مادة متجانسة في عناصره المكونة له، إال انه ال یكون على فالنفط

أو الكیماویة، أو في العالم، فهو على أنواع متعددة تتأثر تلك األنواع بالخصائص الطبیعیةنوع واحد

بالكثافة أو باللزوجة أو بحسب إحتواءه على المواد الكبریتیة.

یختلف ویتباین في نوعه من منطقة وبلد إلى آخر، و حتى داخل الحقل الواحد ال یتواجد فالنفط 

روبیة تحتوي على نفط مختلف عن نقط و نفط واحد في نوعه بل قد یتواجد أنواع متعددة، فالمنطقة األ

، والنفط العربي في المنطقة األسیویة یختلف عن النفط العربي في المنطقة اإلفریقیة وهكذا ةالقارة اإلفریقی

، ص،ص، 2001،  دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، جغرافیة الطاقة (مصادر الطاقة بین الواقع والمأمول)""محمد خمیس الزوكي، –) 1(

73،74 .
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فقد یكون نفطها بارفینیا وهو النفط المحتوى على نسبة عالیة من المركبات الهیدوركربونیة البارافنیة، أو قد 

د یة، أو یكون من  الموانتیمن المركبات النافلى نسبة عالیة یكون نفطا نافتینیا، وهو النفط المحتوي ع

لیة ( العطریة، األرومایتة).فاإلس

منخفض)، الالعالي أو نفط بحسب درجة الكثافة النوعیة (هناك نفط خفیف، ثقیل، متوسط، وهناك 

كما یوجد نفط حلو أو مر للدلیل على مقدار ونسبة إحتوائه على المادة الكبریتیة، هذا إلى جانب 

)1(اف األخرى.األوص

نظریات نشأته وتكوینهالمطلب الثاني: العوامل المؤثرة في درجة وجودة النفط و 

سنتناول في هذا المطلب العوامل المؤثرة في درجة جودة البترول والنظریات المفسرة لنشاط وتكوین 

النفط. 

الفرع األول: العوامل المؤثرة في درجة جودة النفط

تحدد بدورها نوع وطبیعة المشتقات ية والتالنفط الموجودة في الطبقات األرضیتتوقف درجة جودة 

وذلك حسب العوامل التالیة: ول علیها، على مستوى ودرجة تكونهالتي یمكن الحص

البترولوى الضغط والحرارة التي تعرض لهاأوال: مست

والتي تحدد مدى نشاط  البكتیریا التي حددت بدورها نسبة كل من الكربوهیدرات والبروتینات 

واألوكسجین واآلزوت فیه. 

لة للنفطالمیاه الجوفیة التي تتسرب خالل الطبقات الحامثانیا: 

حیث تؤثر خصائص هذه المیاه في نوعیة النفط بما تحمله من عناصر مختلفة وخاصة األوكسجین

والكبریت والتي تعمل على تقلیل جودة النفط في مناطق عدیدة.

. 13محمد احمد الدوري، مرجع سابق، ص، –) 1(



فطلنالعالمیة لسواق، واألعمومیات حول أسعار النفطالفصل األول:    

6

ثالثا: طبیعة بقایا المواد النباتیة والحیوانیة التي تحللت

خالل تكوینات القشرة األرضیة أن تتكون كیمائیاوكان هناك رأي قدیم في تكوین زیت النفط مؤداه 

منها القشرة بعض الصخور والعناصر التي تتألفتي تعرضت لهابفعل بعض التغیرات  الكمیائیة ال

ي أوكسید الكربون، و استند األرضیة وخاصة الصودیوم المعدني مع المیاه  الجوفیة التي تحتوي على ثان

هذا الرأي على أنه لم یعثر على أي حفریات عضویة بأي شكل في زیت النفط، إال أنه بعد أصحاب

تمكن اإلنسان من استخالص بعض العناصر بروتینیة األصل من النفط تأكد أصله العضوي  وأنه ناتج 

)1(.سسهاعن تحلل مواد عضویة قدیمة بالصورة السابق اإلشارة إلیها، مما هدم هذه النظریة القدیمة من أ

.الفرع الثاني: نظریات نشأة وتكوین النفط

جیدبشكلمعرفته حینذاكمنیتمكنلمولكنهالزمان،قدیممنذ)البترول(النفط اإلنسانعرفلقد

اإلنسانیةحیاةمنمتأخرةفي فتراتإالتواجدهوكیفیةخصائصهأوطبیعتهأوبماهیتهتعلقماسواء

اإلنسانیةوالعلومالمعارفتوسعتحیثعشر،القرن التاسعأواخرفترةوخاصةالحدیثالعصرفترةوهي

معرفةمنوالتحلیلبالدراسةاالختصاصاتمختلفمنأمكن للمعنیینذاكوعندمتقدمةمراحللتبلغ

فيالمختصونانقسمفقدذلكورغم ، وتواجدهتكونهكیفیةخاصالنفط وبشكلعنالكثیرالشيء

عن یؤكدواآلخرالنشوءلمصدرالعضوياألصلیؤیدأحدهمافریقینإلىالنفطأصل ومنشأعنالبحث

.النفطتكونأصللتفسیرنظریتینهناكأننستنتجهناومنالالعضویة،األسباب

الالعضویةأوال: النظریات

تلكوبدایةبهایتمالتيوالكیفیةالبترول،تكونأصلتفسیرحولالنظریاتوأقدمأولىمنهيو

رغمالنظریاتهذه، إن1965عامفيماركسالعالمكنظریةعشرالتاسعالقرنأوائلإلىتعودالنظریات

. 75محمد خمیس الزوكي، مرجع سابق، ص –) 1(
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بینكیمیائیةتفاعالتنتیجةباطن األرضفيتكونتقدالبترولمادةأنعلىتجمعفإنهاتعددها

معالحدیدكبریتعنصرأومثالالكربونمعالهیدروجینعنصر وتفاعلكاتحادالالعضویةالعناصر

البترولتكونأصلفيةالمجموعهذهوأسانیدآراءصحةیدعموماالعناصر األخرى،منوغیرهاالماء

منوغیرهوالمیثانكالبنزینالهیدروكربونیةالمنتجاتبعضتحضیرإلىومختبریاتوصلها نظریاهو

.األحواض

العضویةثانیا:النظریات

التيأو األصدافوالرملالوحلمنتكونتصخوروهيالرسوبیة،الصخوربوجودالبترولیرتبط

ثمالبحار،منالقریبةاألرضمنجزءاألصلالرسوبیة فيالموادهذهوكانتالبحارقیعانفيتجمعت

شدیدببطءالبحرقاعفيتدریجیاترسبتحیثالبحر،إلىتفتیتها وجرفهاعلىالجویةالظواهرعملت

الصغیرة والمخلوقاتالنباتاتمنالمالیینبقایامعهاوترسبتعام،مائةكلبضعة ملیمتراتبمعدل

الذيإلى البترولالزمنمعتطورتالتيالعضویةالمادةذاتهاهيالبقایاوتلكالبحر،فيالموجودة

هذافإن%2عنالصخور الرسوبیةفينسبتهاتزیدالالتيالعضویةالمادةهذهورغمالیوم،نعرفه

)1(.البترولمنطنمالیین7عنیقلالماالواحدالمربعالمیلفيیعطیناأنیمكنضئیالیبدوالقدر

المطلب الثالث: خصائص النفط وأهمیته

بشكل عام، حیث برهنت تزداد یوما بعد یوم أهمیة النفط كسلعة إستراتیجیة  للدول المنتجة

ادة والوحدة الوطنیة التجارب الدولیة بأن النفط وسیلة مهمة في بلوغ الرخاء اإلقتصادي وأداة لتحقیق السی

سنطرق في هذا المطلب منه و ،الشك أن النفط أداة تساعد على الخروج من الفقر والحرمانلكل دولة، و 

یحظى بها.إلى أهم الخصائص التي تمیزه والى األهمیة التي 

كملیــة العلــوم االقتصـــادیة والتجاریــة وعلـــوم 2008أمــال رحمــان، الـــنفط التنمیــة المســتدامة، أبحـــاث اقتصــادیة وٕاداریـــة، العــدد الرابــع ، دیســـمبر –) 1(
.179-178التسییر، جامعة ورقلة، ص 
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خصائص النفطالفرع األول: 

یتمیز النفط بالخصائص التالیة :

الكیماوي فرید حیث أن الهیدروجین المدموج  مع الكربون یعطیه خواص ال توجد في غیره من تركیبه-1

التكالیف المواد هذا الدمج تقدمه الطبیعة مجانا وقد حاول اإلنسان تقلید الطبیعة في هذا المجال لكن 

.باهظة جدا

یؤدي ارتفاع نسبة الكبریت في الزیت الخام إلى تقلیل جودته وتخفیض سعره الن احتراقه مع البنزین -2

یؤدي إلى تلوث.

النفط مادة إستراتیجیة تتأثر بالعوامل االقتصادیة والسیاسیة مما یضفي طبیعة دولیة وأهمیة خاصة.-3

عماله.یعتبر النفط مصدرا ناضبا یتناقص بكثافة است-4

منتجا.80000تبلغ المشتقات النفطیة حوالي -5

النفط هو المصدر الرئیسي للطاقة ویعتمد علیه التطور التكنولوجي المعاصر والفن اإلنتاجي السائد.-6

.ةتتركز معظم منابع النفط في الدول النامیة، بینما یتوفر الفحم في الدول الصناعی-7

العمالقة التي تتضمن مخاطر عالیة ویحتاج إلى رؤوس أموال یعتبر النفط صناعة من الصناعات -8

) 1(ضخمة وتتمیز بالضخامة والتشابك في مختلف مراحلها 

أهمیة النفطالفرع الثاني:

یحظى النفط بأهمیة كبیرة على مستوى معظم اقتصادیات دول العالم لیس فقط لكونه سلعة 

أیضا ألنه یحظى بأهمیة ومكانة سیاسیة وعسكریة واجتماعیة .إستراتیجیة تحظى بأهمیة اقتصادیة وٕانما 

50، ص،ص، 1998" الطبعـة الثانیـة، دار الجمیـل، بیـروت، العالم وموقـف البتـرول العربـي منهـا"اقتصادیات الطاقة في مدیحه حسن الدغیري، –)1(

،51.
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.)1(األهمیة االقتصادیة للنفطأوال:

تكمن أهمیة النفط االقتصادیة فیما یلي:

الطاقة احد عناصر العملیة اإلنتاجیة والنفط أهم مصدر للطاقة في النفط كمصدر رئیسي للطاقة:- 1

الدور الكبیر الذي یلعبه النفط في القطاع اإلنتاجي، وترجع أهمیة االقتصاد الحدیث، ومن ثم یتضح لنا 

تمتع بها م مصدر للطاقة إلى المزایا التي یالنفط كأه

ارتفاع القیمة الحراریة المتولدة عن النفط أكثر من أي مصدر طاقوي معروف حتى العقد األول من -

القرن الواجد و العشرین.      

تكلفة إنتاج النفط اقل بكثیر من تكلفة إنتاج كل البدائل الطاقویة له.-

النفط مصدر للعدید من المنتجات األخرى (المشتقات النفطیة).-

لیة انه ال یمكن استعماله إال بعد ما یمیز النفط كمادة أو :النفط مادة أولیة أساسیة في الصناعة- 2

أو التحویلیة تعتبر نشاطا في حد ذاتها سواء اإلستخراجیةإجراء عدة عملیات علیه، والصناعة النفطیة

صناعیا واسعا، بحیث تحتل مكانة فعالة في القطاع الصناعي ككل، إضافة إلى األنشطة الصناعیة التي 

(صناعة األسمدة، صناعة المطاط الصناعي، ت البتروكیمیاویةطیة مثل الصناعاتعتمد على المنتجات النف

العدید من العملیات مصدر )، لیصبح النفط اعي، صناعة المستحضرات الطبیة...صناعة النسیج الصن

اإلنتاجیة الصناعیة الضروریة.

تتضح هذه األهمیة بصفة اكبر في اقتصادیات الدول المنتجة النفط مصدر لإلیرادات المالیة:- 3

والمصدرة له والتي یعتمد اقتصادها   بصفة رئیسیة على النفط في الدخل الوطني والتراكم الرأسمالي وفي 

صلها كذلك الدول المستهلكة في شكل ضرائب القتصادیة، واإلیرادات النفطیة تحتمویل برامج التنمیة ا
"، مـــذكرة مقدمـــة ضـــمن 2008-1986تقلبـــات أســـعار الـــنفط وٕانعكاســـاتها علـــى تمویـــل التنمیـــة فـــي الـــدول العربیـــة خـــالل الفتـــرة حمـــادي نعیمـــة،" –)1(

ادیة، غیر منشورة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة بـن بـوعلي متطلبات نیل شهادة الماجستبر في العلوم اإلقتص

.8،9، ص، ص،2008/2009الشلف، الجزائر، 
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صة لما یكون في الي جدا خاعلى االستهالك مثال، ویساهم النفط في تولید اإلیرادات المالیة بمقدار ع

(ولیس في شكله األولي كمادة خام).شكل مشتقات نفطیة

یشكل النفط ومشتقاته سلعة تجاریة دولیة لها دور كبیر في عة في التبادل التجاري:النفط أهم سل- 4

ن تنشیط التبادل التجاري، ألن النفط ومشتقاته یتم تداولها في كل دول العالم، وتكون نسبته عالیة م

مجموع السلع المتبادلة دولیا، وتزداد أهمیة النفط في التجارة الدولیة خاصة بالنسبة للدول المنتجة التي 

تعتبر الصادرات النفطیة الخام فیها المصدر األساسي في میزان مدفوعاتها، ومن هذه البلدان من یعتمد 

في تبادله التجاري الخارجي اعتمادا كلیا على النفط.

توجد بورصات نفطیة كبیرة یتم فیها التداول بالعقود النفطیة، دور النفط في تنشیط األسواق المالیة:- 5

، مما یساهم في تنشیط السواق المالیة.مما یساهم في تنشیط األسواق المالیة

.)1(األهمیة االجتماعیة للنفطثانیا:

:المظاهر التالیةیمكن مالحظة دور النفط في الحیاة االجتماعیة من خالل

یعتبر النقل من أهم القطاعات في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة لإلنسان :النفط وقطاع المواصالت-

المعاصر، وللنفط دور كبیر في ضمان سیر هذا القطاع، فالسیارات والبواخر والطائرات وغیرها من 

زل.البنزین المازوت والدیلعملها مثل وسائل النقل تستعمل مشتقات النفط كطاقة ضروریة 

تلعب المشتقات النفطیة مثل البالستیك، المنظفات، دور المشتقات النفطیة في الحیاة الیومیة:- 2

المطاط الصناعي، واألسمدة... دورا كبیرا في    الحیاة الیومیة لإلنسان المعاصر، وتتنوع استعماالتها 

.ومن غیر الممكن االستغناء عنها

نظرا لكون الشركات التي تعمل في القطاع النفطي من :النفطي في تشغیل الید العاملةدور القطاع - 3

الشركات الكبیرة فإنها تساهم في توظیف عدد كبیر من الید العاملة من مختلف المستویات 

.10،9حمادي نعیمة، مرجع سابق، ص،ص، )1(
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واالختصاصات، وعلى الرغم من كون الصناعة النفطیة كثیفة التكنولوجیا ورأس المال إال أن هذا ال ینفي 

اهمة هذا القطاع في تشغیل الید العاملة.مس

تلعب الشركات النفطیة دورا مهما في تفعیل النشاط دور الشركات النفطیة في األنشطة االجتماعیة:- 4

االجتماعي مثل مساهمتها في تدعیم العاملین لدیها وعائالتهم، وكذلك مساهمتها في تمویل األنشطة 

الریاضیة ومراكز البحث العلمي.

.)1(االهمیة السیاسیة للنفط:ثالثا

یلعب النفط دورا هاما في صنع القرار السیاسي، ویشار إلیه على انه النفط واالستقرار السیاسي:- 1

أساس السالم في العالم، وذلك الن توزیع النفط في العالم غیر متكافئ ففي حین ال یتوفر في الدول 

الصناعیة إال في روسیا والوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا وكندا، تعد الدول العربیة وخاصة منطقة 

األوسط من اغني المناطق في العالم به وهذا ما جعل سیاسات دول العالم الصناعي تجاه الدول الشرق

النامیة المنتجة قائمة على ضرورة الحصول علیه بأي شكل حتى بإقامة الحروب، ومن ابرز ما قاله في 

قى تحت إدارة النفط أهم بكثیر من أن یب"هذا السیاق وزیر الخارجیة األمریكي السابق هنري كیسنجر: 

االیرانیة العراقیةمرورا بالحرب1973وقد برزت األهمیة السیاسیة للنفط بدایة من حرب العرب وحدهم"

التي كان النفط السبب المباشر لكل منها.2003وصوال الى حرب العراق 1990وحرب الخلیج 1980

الدول المستهلكة له من خالل ال تنحصر مظاهر األهمیة السیاسیة للنفط في یدالنفط كسالح ضغط:- 2

اعتباره غایة لتنافسها من اجل بسط النفوذ على مناطق النفط، فالدول المنتجة استعملته لغرض سیاسي 

، كما تستعمله المنظمات الدولیة مثل 1973لما فرضته الدول العربیة المنتجة كسالح ضغط في حرب 

اقتصادیة على العراق من خالل برنامج النفط منظمة األمم المتحدة لنفس الغرض عندما فرضت عقوبات

مقابل الغذاء.

.10حمادي نعیمة، مرجع سابق، ص،)1(
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األهمیة العسكریة للنفطرابعا:

./. من االستهالك العالمي وتزاد 5الطلب العالمي على النفط ذو الطبیعة العسكریة یعادل حوالي

علیها الطلب العسكري هذه النسبة في حالة الحروب، ویعد الكیروسین أهم المشتقات النفطیة التي یزداد 

على النفط الستعماله كمصدر للوقود لمختلف آلیات الحرب المیكانیكیة، حتى أن هناك تجهیزات معدة 

لنقل مشتقات النفط یتم نقلها وتوزیعها في أماكن القتال في حاالت الحرب تجنبا لنفاذ الوقود وانقطاع 

.)1(الحدیث هو السیطرة على مناطق النفطإمداداته، كما أن من بین ابرز أسباب الحروب في العصر 

ماهیة أسعار النفطالمبحث الثاني:

منذ اكتشاف النفط خضعت أسعار النفط إلى تقلبات حادة حتى یومنا هذا وكان ذلك نتیجة 

مجموعة من العوامل والمؤثرات التي ساهمت بشكل أو بآخر في تغیر األسعار وتقلبها ولذلك فان دراستنا 

ار النفط وأنواعها والعوامل المحددة والمؤثرة فیها تعتبر ضرورة ملحة.ألسع

التطور التاریخي ألسعار النفطول:المطلب األ 

ما متأثرة قرن الماضي وأوائل القرن الحالي إلقد مرت أسعار النفط الخام بتطورات عدیدة خالل ال

العالمي للطاقة.بظروف السوق أو مؤثرة في دور النفط في االستهالك 

)1985- 1973التطور التاریخي ألسعار النفط بین(الفرع األول:

دوالر للبرمیل منذ الحرب العالمیة 3-1.5بقیت أسعار النفط الخام عند مستویات متدنیة تراوحت بین 

دوالر 10الثانیة وحتى أوائل عقد التسعینیات األمر الذي ساهم في نمو الطلب، ثم ارتفعت إلى أكثر من 

دوالر عام 36، لترتفع إلى 1978دوالر للبرمیل عام 13- 11وتراوحت مابین 1974للبرمیل عام 

)2(.، وهو ما ساهم في زیادة اإلنتاج من خارج األوبك وانخفاض الطلب العالمي على النفط1980

.11حمادي نعیمة، مرخع سابق، ص، -)1(
،دمشــق، منشــورات الهیئـة العامـة الســوریة للكتـاب")اأهمیـة الـنفط فــي االقتصـاد والتجــارة الدولیـة (الـنفط الســوري نموذجـ،"إبراهیمقصــي عبـد الكــریم -)2(

.136ص،2010
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وتعود هذه التذبذبات في أسعار النفط إلى األزمات النفطیة التي وقعت في هذه الفترة حیث انه بعد 

تأكد أن  عصر النفط الرخیص قد انتهى، وان عصر السیطرة المطلقة للشركات النفطیة على 1973سنة 

راها عادلة لسعر نفطها، األسعار انتهت أیضا وان الدول المصدرة للنفط لن ترضى بأقل من القیمة التي ت

وبذلك تعاقبت مؤتمرات األوبك لمراجعة الموقف وتصحیح األسعار فیما یتالئم واالعتبارات المختلفة 

)1(خصوصا تزاید التضخم النقدي العالمي

لجأت منظمة األوبك إلى خفض اإلنتاج سعیا منها إلبقاء األسعار عند مستوى 1982في عام 

المعروض النفطي من دول خارج المنظمة والتخفیضات المتتالیة التي أجرتها كل من عال، إال أن تزاید

دوالر للبرمیل وعدم التزام بعض 5.5بمقدار 1983بریطانیا والنرویج ألسعار نفوطها بدءا من عام 

ا رة، كل هذه العوامل شكلت عائقا أمام األوبك ودفعتهاألوبك باإلنتاج ضمن الحصص المقر أقطار منظمة

دوالر سنة 27.5ثم 1983دوالرا للبرمیل عام 30.1إلى خفض سعر النفط لیصبح عند مستوى 

1985.

انهارت األسعار بشكل سریع خالل األشهر األولى، فوصل سعر برمیل 1986وبدایة من عام 

فط خصوصا دوالر للبرمیل ما ترتب عنه أزمة حقیقیة للدول المنتجة للن13النفط الخام خاللها إلى 

شركات النفط لة الدولیة للطاقة بالتعاون مع تها الوكانببك نتیجة للحملة المعادیة التي تأعضاء األو 

)2(الكبرى

.275ص،2003،القاهرةمكتبة عین شمس،،"تسویق البترول،"صدیق محمد عفیفي-)1(
(2)-maurice durousset, le marché  du pétrole, O P_ cit, P54
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2000- 1986التطور التاریخي ألسعار النفط(الفرع الثاني:

م إلى حوالي 1986خالل انهیار األسعار عام امتوسط تلك األسعار انخفضشهدلكن في هذه المرحلة

دوالر للبرمیل حیث 17.3عند متوسط 1996- 1986دوالر للبرمیل لتتعافى بعد ذلك وتستقر بین 13

)1(عاد النمو الموجب في الطلب والزیادة في اإلنتاج في األوبك في تلك المدة

وف أدت إلى حدوث اختالل كبیر في تعرضت السوق النفطیة العالمیة إلى عدة ظر 1998وفي سنة 

العرض والطلب، فمن ناحیة الطلب عرفت دول آسیا أزمة اقتصادیة أثرت على حجم االستهالك فانعكس 

ذلك سلبا على مستوى الطلب، أما من ناحیة العرض النفطي فقد ارتفعت اإلمدادات النفطیة لدول األوبك 

یومي، وقد ساهم ذلك في رفع مستوى المحزونات ملیون برمیل 27.5ملیون برمیل یومي إلى 25من 

12.3النفطیة للدول الصناعیة مما ساهم في زیادة االختالل في سوق النفط فانخفض السعر إلى حدود 

دوالرا للبرمیل.

على اقتصادیات كافة الدول وعلى الدول المنتجة للنفط بصفة 1998وأثرت أزمة النفط عام 

.1998./. عام 1.8الى1997./. عام 3.4ل نمو هذه األخیرة من خاصة حیث انخفض معد

بسبب خفض إنتاج دول األوبك ودول من 17.5ى تحسنت األوضاع وارتفع السعر إل1999ببدایة و 

)2(دوالرا للبرمیل.27.6إلى 2000، فوصل السعر سنة غیر األوبك

)2010-2001(تاریخي ألسعار النفط الفرع الثالث: التطور ال

شهدت أسعار سلة األوبك انخفاض في مستویاتها حیث بلغ سعر األوبك  2001في مطلع سنة 

السوق شهدت، و)3(2001دیسمبر 11دوالرا بسبب أحداث 5.3دوالر للبرمیل لینخفض ب 23.1

ألسعار العدید من العوامل والتي كان لها األثر الواضح في تحسین مستویات ا2002النفطیة عام 

.136صمرجع سابق،قصي عبد الكریم إبراهیم،–) 1(
.2001، سنة 28العدد تقریر األمین العام لمنظمة األوبك،–) 2(
مرجع سابق.،2001سنة،األوبكةتقریر األمین العام لمنظم–) 3(
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كاالهتمام المتزاید بالوضع في منطقة الشرق األوسط وتعلیق الصادرات العراقیة لفترة شهر وعدم استقرار 

دوالر 24.3، كل ذلك ساهم في رفع سلة أسعار األوبك إلى 2002األوضاع في فنزویال حتى نهایة عام 

)1(للبرمیل

دوالر للبرمیل، ویعود هذا االرتفاع 28.2ارتفعت سلة أسعار األوبك لتصل إلى2003وفي عام 

)2(.دعمت االرتفاع الحاصل في األسعاالى عدة أسباب

ارتفعت أسعار النفط بشكل الفت حیث كسرت حواجز قیاسیة استمرت في 2007وفي سنة 

2008وفي شهر جویلیة عام 2008دوالرا سنة 80و2007دوالر للبرمیل في سنة 60الصعود من 

دوالرا للبرمیل، ولكنه سرعان ما اتجه السعر نحو الهبوط وذلك بسبب 147.27لذي كان حواليوا

المخاوف على الطلب العالمي بسبب الركود االقتصادي العالمي والذي كان سببه أزمة الرهن العقاري في 

رمیل وهو دوالر للب60حیث وصل النفط إلى 2008م متحدة األمریكیة في شهر أكتوبر عاالوالیات ال

دوالر للبرمیل في 59.12استقر سعر النفط بمعدل 2009أدنى مستوى منذ أكثر من سنة، وفي عام 

)3(2010دوالر في عام 77.84حین انه ارتفع إلى 

وأنواعهالمطلب الثاني: تعریف سعر النفط 

القتصادیة ومن هذا یعتبر سعر النفط من أهم األسعار االقتصادیة وهو یحتل مكانة هامة في الدورة ا

المنطلق سنتناول في هذا المطلب تعریف سعر النفط وأنواعه.

.2002سنة ،29العدد تقریر منظمة األوبك، –) 1(
.127، ص2003-2002،القاهرة، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة،التقریر االستراتیجي العربي–) 2(
مـذكرة مقدمـة كجـزء مـن متطلبـات نیـل "،أثـر السیاسـات الطاقویـة لإلتحـاد األروبـي علـى قطـاع المحروقـات فـي االقتصـاد الجزائـري"زغبي نبیل ،–) 3(

ف، شهادة الماجستییرفي العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، تخصـص إقتصـاد دولـي، كلیـة العلـوم االقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة فرحـات عباسسـطی

.23،24،ص،،ص، 2011/2012الجزائر، 
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.تعریف سعر النفطالفرع األول:

سعر النفط یعني قیمة المادة أو السلعة النفطیة معبرا عنها بالنقود، حیث أن مقدار ومستوى « 

أسعار النفط یخضع ویتأثر بصورة متباینة لقوى فعل العوامل االقتصادیة أو السیاسیة أو طبیعة السوق 

)1(».طلبه أو االثنین معافي السائدة سواء في عرضه أو 

أو ما یسمى سعر النفط بالدوالر ثابت القیمة، والذي یعبر عن تطور السعر سعر النفط الحقیقي« 

عبر فترة زمنیة معینة بعد استبعاد ما طرا علیه خالل تلك الفترة من عوامل التضخم النقدي أو التغییر في 

أن معدل تبادل الدوالر الذي یتخذ أساسا لتسعیر النفط مع العمالت الرئیسیة األخرى، ومن هنا یلزم 

) 2(».ینتسب السعر الحقیقي إلى سنة معینة وهي سنة األساس

ومنه فان سعر النفط هو القیمة النقدیة التي تعطى لوحدة واحدة من النفط خالل مدة زمنیة معینة.

أنواع سعر النفط.الفرع الثاني:

لسعر النفط أنواع متعددة وهي

أوال: األسعار المعلنة

أسعار النفط المعلنة رسمیا من قبل الشركات النفطیة في السوق النفطیة وظهر هذا یقصد  بها

في الوالیات المتحدة األمریكیة من قبل شركة ستاندرا داویل والتي كانت 1880السعر ألول مرة عام 

.یه المتعددین في السوق األمریكیةتحتكر شراء النفط من منتج

األمریكیة من سوق یسیطر علیها محتكر واحد إلى سوق یتنافس تحولت السوق 1911وبعد عام 

نة لشراء النفط من المنتجین له إضافة إلى ن والذین یقومون بإعالن أسعار معلفیها عدد قلیل من المشتری

الل النفط خارج الوالیات المتحدة األمریكیة في العدید من مناطق العالم وخاصة استغذلك فانه مع تزاید

.195-194،ص،ص،محمد احمد الدوري، مرجع سابق–) 1(
.240ص ،2006بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،،الطبعة الثانیة"،النفط العربيلمستقب"حسین عبد اهللا، –) 2(
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العشرینیات وتزاید اإلنتاج العالمي للنفط، فقد أخذت الشركات النفطیة بإعالن األسعار المعلنة في منذ فترة 

موانئ تصدیر النفط .

تدات الدول المنتجة باالهتمام بالسعر المعلن للنفط وذلك عند ابومنذ فترة الخمسینیات لقرننا الحالي

ین الشركات النفطیة والدول المنتجة، خاصة وان األسعار تطبیق مبدأ مناصفة اإلرباح للعوائد النفطیة ب

المعلنة للنفط هي من األساس المعدل علیه الحتساب الفوائد المالیة النفطیة حیث أن األسعار المعلنة 

حتى أواخر فترة الخمسینیات وطیلة الفترة الماضیة كانت األسعار المعبرة فعلیا على قیمة النفط في السوق 

األطراف المعلنة عن تلك األسعار فهي الشركات النفطیة الكبرى.الدولیة أما 

أما بعد ذلك التاریخ أي أواخر الخمسینیات وبدایة الستینیات فان األسعار المعلنة لم تكن هي 

الوحیدة والرئیسیة في أهمیتها والمعبرة فعلیا عن أسعار السوق النفطیة، وذلك لدخول الشركات المستقلة 

فط، وأخذت تبیع نفطها الخام المنتج من قبلها بتخفیضات معینة تقل عن األسعار المعلنة.لسوق الن

م أخذت دول منظمة األوبك تعلن أسعار نفطها إلى 1973أكتوبر 16وفي فترة السبعینیات أي منذ 

جانب الشركات النفطیة األجنبیة المستقلة.

ماهي إال أسعار نظریة ال تساوي في حقیقتها أسعار النفط ذلك یمكن القول بان األسعار المعلنةول

.)1(بل تقوم بفرضها الشركات لكي یتم احتساب وتحدید ضرائب الدول المنتجة للنفط

األسعار المتحققةثانیا:

هي عبارة عن األسعار المتحققة لقاء تسهیالت أو حسومات متنوعة یوافق علیها الطرفان البائع 

كنسبة مئویة خصم من السعر المعلن أو التسهیالت في شروط الدفع والسعر المتحقق هو فعلیا والمشتري 

عبارة عن السعر المعلن ناقص  الحسومات أو التسهیالت المختلفة الممنوحة من طرف البائع للمشتري.

. 198،197ي، مرجع سابق،ص، ص،محمد احمد الدور –) 1(
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المستقلة ظهر السعر المتحقق منذ أواخر الخمسینیات حیث عملت به الشركات النفطیة األجنبیة 

وبعدها الشركات الوطنیة النفطیة في الدول النفطیة سواء في منظمة األوبك أو الدول األجنبیة األخرى.        

ة یتأثر بظروف السوق النفطیة السائدة ومقدار تأثیر تلك ث أن مقدار مستوى األسعار المتحققحی

ف السوق النفطیة في تأثیرها على األسعار الظروف على األطراف النفطیة المتعاقدة، والى جانب ظرو 

المتحققة هناك تأثیر العالقات االقتصادیة الدولیة على األسعار المتحققة.

ثالثا: أسعار اإلشارة

هذا النوع من األسعار ظهر في فترة الستینیات بعد ظهور األسعار المتحققة إلى جانب المعلنة، اخذ 

علیه في احتساب قیمة النفط بین بعض الدول النفطیة المنتجة والشركات واعتمد سعر اإلشارة أو المعدل 

النفطیة األجنبیة من اجل توزیع أو قسمة العوائد المالیة النفطیة بین الطرفین .

إن سعر اإلشارة هو عبارة عن سعر النفط الخام الذي یقل عن السعر المعلن  ویزید عن السعر 

بین السعر المعلن والسعر المتحقق.المتحقق أي انه  سعر متوسط

واحتساب سعر اإلشارة یتم على أساس معرفة تحدید متوسط معدل السعر المعلن والسعر المتحقق 

لعدة سنوات، إن هذا السعر أخذت به وطبقته العدید من البلدان النفطیة مثل ما تم بین الجزائر وفرنسا في 

.1962وكذلك فنزویال والشركات النفطیة األجنبیة في عام 1965أوت 28االتفاق المعقود بینهما في 

أسعار الكلفة الضریبیةرابعا:

تتعامل بهذا السعر شركات النفط األجنبیة العاملة في العدید من مناطق العالم النفطیة حیث أن هذه 

لنفطیة كطرف مشتري، الشركات المستغلة لثروة النفط تحصل على النفط المنتج من قبلها في البلدان ا

حیث أن ثمن حصولها على ذلك النفط یحتسب على أساس هذا السعر. 

وهو یعني الكلفة التي تتحملها الشركات النفطیة بموجب االتفاقیات النافذة المفعول للحصول على 

طیة.برمیل أو طن من النفط وهو یساوي أو یعادل تكلفة اإلنتاج(النفط) زائد عائد الحكومة النف
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أي انه السعر المعادل لكلفة إنتاج النفط الخام مضافا له قیمة ضریبة الدخل والریع بصورة أساسیة، 

.)1(العائدة للدول النفطیة مانحة اتفاقیات استغالل الثروة النفطیة

وریةاألسعار الفخامسا:

النفطیة الحرة، وهذا السعر معبر او هو سعر الوحدة النفطیة المتبادلة أنیا أو فوریا في السوق 

مجسد لقیمة السلعة النفطیة نقدیا في السوق الحرة للنفط المتبادل بین األطراف العارضة والمشتریة بصورة 

فوریة.

وظهر هذا السعر النفطي مع وجود السوق الحرة أو المفتوحة بین األطراف المعنیة بعرض وطلب 

السلعة النفطیة نتیجة لالختالل أو عدم التوازن بین الكمیات المعروضة والمطلوبة حیث أن مقدار 

ین ما یعرض ومستوى هذا السعر لیس ثابتا ومستقرا بسبب ارتباطه بمدى ومقدار االختالل وعدم التوازن ب

ى مما هو للسعر المعلن النفطي أو مقارب أدنویطلب من السلعة النفطیة، فقد یكون السعر الفوري اقل أو 

للسعر الرسمي في السوق الدولیة خاصة إذا كان االختالل بین العرض والطلب قلیال أو محدودا، ویرتفع 

علنة نتیجة لوجود اختالل وعدم توازن بین هذا السعر في مقداره بصورة اكبر مما هي األسعار النفطیة الم

)2(العرض والطلب النفطي وبصورة كبیرة

حیث انه لم تكن أسعار النفط في المراحل السابقة تخضع لقانون العرض والطلب، وٕانما لمصالح 

وما أحدثته من اضطراب طورت الدول 1973الطرف الذي یسیطر على السوق النفطیة لكن بعد أزمة 

هلكة أسالیب جدیدة لتسویق النفط الخام لتفادي تقلبات األسعار، وشجعت على زیادة إنتاج الدول من المست

خارج أوبك مما قلل من السیطرة في مجال التسعیر وفتح المجال أمام قوى السوق ومیكانیزمات العرض 

)3(والطلب للتأثیر على أسعار النفط.

.199صي، مرجع سابق،احمد الدور محمد–) 1(
.  200،199ص،ص،نفسسه، مرجع –)2(
.57سابق، ص مادي نعیمة، مرجع ح–) 3(
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سادسا: السعر المستقبلي

م التفاوض حوله بین المتعاملین لشحنة من النفط تسلم في تاریخ مستقبلي على أساس هو سعر یت

)1(.األسعار المعلنة في بورصات لندن و نیویورك

المطلب الثالث: محددات أسعار النفط والعوامل المؤثرة فیها

سنتناول في هذا المطلب الطلب العالمي على النفط الخام والعرض العالمي للنفط الخام كما سنتطرق 

ایضا إلى العوامل المؤثرة في كل منهما.

.هالفرع األول: الطلب والعرض العالمي للنفط الخام والعوامل المؤثرة فی

أوال: الطلب العالمي للنفط الخام.

النفطي مقدار الحاجة اإلنسانیة المنعكسة في جانبها الكمي والنوعي على السلعة یقصد بالطلب 

النفطیة كخام أو منتجات نفطیة عند سعر معین وفي خالل فترة زمنیة محدودة بهدف إشباع وتلبیة أو سد 

كالنفط تلك الحاجات اإلنسانیة سواء كانت األغراض استهالكیة كالبنزین لتحریك السیارات أو الكیروستین 

...الخ، أو ألغراض إنتاجیة كالمنتجات النفطیة المستخدمة في الصناعة التدفئةاألبیض لإلنارة و 

) 2(البیتروكیمیاویة.

حیث أن هناك العدید من العوامل المؤثرة على الطلب العالمي على النفط الخام، وذلك لتحدید 

منها ما یعتبر أساسیا والبعض األخر یعتبر ،لهالطلب على النفط الخام حسب حاجة الدول المستهلكة

ثانویا وهي:

بما ان مصادر مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي ودرجة التقدم الصناعي والتوسع المیكانیكي:- 1

الطاقة وخاصة النفط تعد عنصرا في العملیة اإلنتاجیة وتعتمد علیه عملیة التطور االقتصادي فان النفط 

یلعب دورا كبیرا في تطور االقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط الخام، ویعكس مستوى التقدم 

،24، ص2000"، الطبعة األولى، الدار الجماهریة للنشر و التوزیع، واإلعالن، لعربي الخاما"منظمة األوبك وأسعار النفطنواف الرومي، –)1(
.147محمد احمد الدوري، مرجع سابق، ص) 2(
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النفط ومشتقاته في تشغیل كم هائل من االقتصادي الذي وصله العالم، فلو الحظنا حجم االعتماد على 

المركبات واآلالت المستخدمة في الكثیر من المجاالت، ووسائل النقل البري والبحري والجوي سیتضح لنا 

تزاید الطلب العالمي على النفط مع تزاید درجة التطور االقتصادي، كما ان النمو االقتصادي العالمي 

ناعي، یرتبط ارتباطا وثیقا بحجم الطلب العالمي على النفط، فزیادة الناتج عن عملیة التقدم النفطي والص

النمو االقتصادي تصاحبها زیادة في االستهالك النفطي مما یعني زیادة الطلب على النفط وبالعكس فان 

نه أن یؤثر على كمیات النفط المطلوبة بالتقلص، أي أن العالقة انخفاض في النمو االقتصادي من شأكل

)1(تغیرین هي عالقة طردیة متداخلة فكل عامل یؤثر في األخر.بین الم

السعر هو من العوامل األساسیة الفعالة في تأثیرها على الطلب النفطي وبصورة سعر النفط الخام: - 2

)2(عامة حیث أن انخفاض أو تدني السعر یؤدي إلى الزیادة أو توسع الطلب وعكسه یكون تماما.

یلعب العامل السیاسي دورا  مهما في التأثیر على حجم الطلب النفطي :في العالماالستقرار السیاسي - 3

والذي تكون أثاره واضحة على تغیرات األسعار، فاالضطرابات السیاسیة تكون السبب الرئیسي أحیانا في 

تخوفا تقلص اإلمدادات النفطیة ما یدفع بالدول المستهلكة للتسارع للحصول على كمیات معینة بأي سعر 

دوالر للبرمیل 70شهدت أسعار النفط مستویات عالیة فاقت )3(من نقص اإلمدادات، ففي الوقت الحالي

وذلك بسبب حالة عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط والهجمات المتكررة على منشات النفط في 

التخوف بین الحین واألخر العراق إضافة إلى االضطرابات السیاسیة الداخلیة في نیجیریا وغیرها ما یثیر

حول انقطاع إمدادات النفط وما یترتب على هذا التخوف من استغالل السوق من قبل المضاربین في 

السوق النفطیة للحصول على اإلرباح، وعلى هذا األساس تلجأ الدول األكثر استهالكا وفي مقدمتها أمریكا 

.70حمادي نعیمة، مرجع سابق، ص–)1(
.153محمد احمد الدوري،مرجع سابق ص–)2(
.29، ص2005الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانثورة أسعار النفط"،ضباء مجبد الموسوي، "–)3(
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هر لمواجهة العجز المتوقع بالرغم من أن تكالیف لتخزین كمیات هائلة تكفیها لمدة ال تتجاوز ثالث أش

.تخزین النفط تعتبر مرتفعة ومكلفة

المناخ یلعب دورا هاما في تحدید الطلب النفطي، فبرد الشتاء الشدید یؤدي إلى استهالك :المناخ- 4

الشتاء متزاید من الطاقة لتدفئة البیوت والمصانع وغیرها، وفي العادة یزداد الطلب على النفط في فصل

ملیون برمیل في الیوم، وفي فصل الصیف أیضا یرتفع االستهالك العالمي من النفط بسبب 25بمقدار 

العطلة الصیفیة والتي تدفع العائالت إلى استهالك اكبر للمشتقات البترولیة كالبنزین، ویرتفع استهالك 

الجنوبیة الدافئة، كل ذلك جعل النفط في المناطق الشمالیة الباردة أكثر منها في المناطق الوسطى و 

األوبك تحدد سقف إنتاجها حسب فصول السنة للحفاظ على مستوى محدد للسعر.

یعتبر عامل السكان احد العوامل المؤثرة في الطلب النفطي، حیث كلما كان عدد )1(النمو السكاني:- 5

أن نسبة النمو السكاني اقل من السكان كبیرا ومتزایدا فان ذلك یؤدي إلى توسع ونمو الطلب بافتراض 

نمو االقتصادي بحیث ال یتأثر متوسط دخل الفرد، ویؤكد هذا الطرح التطور التاریخي لعدد سكان النسبة 

2.5كان عدد سكان العالم 1950العالم وتطور حجم الطاقة المستهلكة بما فیها المحروقات، ففي سنة 

ملیار نسمة  6بلغ عدد سكان العالم 1999أما سنة ملیار برمیل نفط،11.7ملیار  نسمة استهلكوا 

ملیار نسمة مع 9إلى 2050ملیار برمیل نفط، ویتوقع أن یصل عدد سكان العالم سنة 96.2استهلكوا 

ملیار برمیل نفط.200استهالكهم حوالي 

یكون نسبیا وبالرغم من ان العامل السكاني عامل مهم غیر ان تاثیره على الطلب العالمي للنفط

ومتكامال مع بقیة العوامل االخرى خاصة اإلنتاج والدخل القومي، فالمناطق المتقدمة صناعیا یشكل 

./. من بترول العالم، اما بقیة سكان العالم 70./. من سكان العالم غیر انهم یستهلكون حوالي 18سكانها 

لم../. فقط من بترول العا30./. فانهم یستهلكون 72والذین یشكلون 

ـــنفط"صـــباح نعـــوش، –)1( ـــن أســـعار ال ـــى أی ـــة المتحـــدة،"إل ـــنفط والصـــناعة، اإلمـــارات العربی ـــار ال ـــة أخب ـــع التـــالي: 2000، مجل ـــى الموق ـــوفرة عل ، مت
www.moenr.gov.ae
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تؤثر السلع البدیلة او المنافسة ایجابیا أو سلبیا على الطلب العالمي للنفط، اسعار السلع البدیلة:- 6

إیجابا في حالة تعذر منافستها لسعر البترول وبالتالي عدم إنقاصها للطلب البترولي او سلبا في حالة 

ولیة مما یؤدي الى تخفیض وتراجع تمكن السلع البدیلة وبأسعارها المنافسة من حلول محل السلعة البتر 

الطلب على النفط، ومن اهم السلع البدیلة والمنافسة لسلعة النفط نجد الفحم الحجري، الغاز الطبیعي، 

الطاقة الشمسیة والطاقة الذریة، وتتمیز هذه السلع بارتفاع تكالیف انتاجها وتطلبها لمهارات فنیة 

اللها وٕانتاجها وٕاستعمالها، إضافة إلى صعوبة نقلها كل هذه وتكنولوجیة واسالیب متطورة ومتقدمة إلستغ

األسباب وغیرها تجعل هذه السلع في موقع تنافسي ضعیف ومحدود على المدى القصیر والمتوسط مقارنة 

بالنفط.

ثانیا:العرض العالمي للنفط الخام

ولیة بسعر معین وخالل فترة یقصد بعرض النفط الكمیات المتاحة من السلعة البترولیة في السوق الد

زمنیة محدودة، والعرض البترولي یكون فردیا لبائع او طرف عارض أو یكون عرضا كلیا لمجموعة 

ویتسم العرض بالمرونة ) 1(بائعین أو أطراف عارضین لتلك السلعة بسعر أو أسعار مختلفة في زمن محدد،

في المدى البعید.القلیلة على المدى القصیر، اال انه قد یكون اكثر مرونة

التي تؤثر في العرض العالمي للنفط سواء باالرتفاع او واالسباب كما أنه توجد العدید من العوامل 

االنخفاض، وتختلف درجة تأثیرها من عامل إلى آخر، واهم هذه العوامل نجد:

هاما في التأثیر على تعتبر االحتیاطات والطاقة اإلنتاجیة عامالاالحتیاطات والطاقة االنتاجیة:-1

العرض العالمي للنفط، فكلما كانت االحتیاطات المؤكدة كبیرة كلما زاد االعتقاد أن هناك إمكانیة على 

الزیادة في اإلنتاج إما عن طریق رفع إنتاجیة اآلبار القدیمة أو عن طریق حفر آبار جدیدة في المناطق 

المكتشفة حدیثا أو زیادة الطاقة اإلنتاجیة.

311، ص1992بغداد، ، ""اقتصادیات الموارد الطبیعیةهاشم علوان حسین،عبد اهللا محمد جاسم، –) 1(
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تلعب األسعار دورا هاما في المقادیر المعروضة من أي سلعة، فإرتفاع سعر النفط یؤدي إلى : لسعرا- 2

زیادة في الكمیة المعروضة منه، إال أن سوق النفط یخضع إلعتبارات إحتكاریة فضال عن المدى الزمني.

تتمیز به أدوات یلعب المستوى التكنولوجي الذيالمستوى التكنولوجي والتقني ألدوات اإلنتاج:- 3

اإلانتاج دورا هاما في سرعة الكشف عن المكامن البترولیة، وبالتالي یساعد في اكتشاف احتیاطات نفطیة 

جدیدة تساهم في رفع مستوى العرض الكلي للبترول.

سعار المواد البدیلة للنفط دورا هاما في العرض البترولي، تلعب أسعارها:المصادر البدیلة للنفط وأ- 4

خفاض االسعار وجودة المنتجات البدیلة تساهم في التاثیر على الطلب النفطي وبالتالي ینخفض فان

العرض في حالة انخفاض الطلب الناتج اصال عن انخفاض اسعار السلع البدیلة.

كانت ومازالت األحداث السیاسیة أحد العوامل المؤثرة في العرض الحروب واالحداث السیاسیة:- 5

العالمي، للنفط فخالل حروب وأزمات سیاسیة كبیرة خاصة في مناطق اإلنتاج شهد العرض البترولي 

، ومع بدایة 1979،1980ثم 1973العالمي، للنفط عدة إختالالت بدءا من األزمة النفطیة األولى سنة 

إیران األلفیة أصبح النفط هدفا للهجوم بعد أن كان وسیلة للدفاع كملف غزو العراق وأفغانستان وملف 

النووي وغیرها من القضایا.

تاریخیا انتهجت الدول المنتجة للنفط عدة أنواع من السیاسات )1(السیاسات النفطیة للدول المنتجة:- 6

كان لها اثر كبیر في التأثیر على العرض العالمي للنفط یمكن اختصارها في اآلتي:

اسة في الحد من العرض البترولي یالستكمن هذه ): 1985- 1973ة تغلیب المتطلبات المالیة(سسیا-أ

بحیث یكون مناسبا للطلب علیه وٕاعطائه السعر الفعلي، أي تغلیب السعر والمتطلبات المالیة على 

العرض.

یل عبد المالك مباني، "االقتصاد العالمي للمحروقات النفط والغاز الطبیعي دراسة إستشرافیة"، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص ت-)1( حل

.61، ص 2007/2008التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، اقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم
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: تكمن هذه السیاسة في زیادة العرض النفطي أي تغلیب )1999-1986سیاسة تغلیب السوق(- ب

الطلب علیه، وذلك بسبب محاولة بعض الدول حصة السوق بزیادة العرض دون خلق توازن بینه وبین 

المنتجة الستعادة حصتها في السوق والتي فقدتها بدایة الثمانینات.

تجمع هذه السیاسة بین السیاسیین السابقتین، حیث ):2000سیاسة تثبیت االسعار(ابتداءا من عام-ج

ألسعار، فعندما ترتفع ضبط العرض النفطي من قبل دول األوبك حسب وتیرة ارتفاع وانخفاض ایتم 

دوالر ألكثر من عشرین یوما تجاریا متتالیا تقوم الدول األعضاء 28- 22أسعار النفط خارج نطاق 

ألف برمیل یومیا.500بتغییر اإلنتاج بمعدل 

الفرع الثاني: محددات أخرى ألسعار النفط 

رض) ال تبدوا أنها كافیة وحدها الع(الطلب،توصل المحللون والباحثون أن عوامل السوق األساسیة

ثر في أسعار النفط.ق في هذا الفرع إلى عوامل أخرى تؤ لتفسیر عدم استقرار أسعار النفط، ولذلك سنتطر 

اوال: السیاسات الحكومیة الخاطئة

في الوقت الذي یستند فیه الكثیر في تفسیراتهم لألزمة على عوامل وظروف السوق على أنهما 

، یسلم بعض المحللین باإلسهام الهام للسیاسات 2004الرئیسي وراء زیادة أسعار النفط منذ سنة الدافع 

، بحیث لم تؤدي تلك السیاسات الخاطئة فقط 2008الحكومیة الخاطئة في االرتفاع المطرد ألسعار في 

لب المحلي على إلى تقیید الحصول على الموارد النفطیة في جمیع أنحاء العالم بل ساهمت في تغذیة الط

وقود النقل أثناء فترة ارتفاع األسعار.

من ناحیة أخرى نجد ان عامل تأمیم الموارد النفطیة في بعض البلدان المصدرة للنفط مثل روسیا 

وفنزویال، قد أدى إلى منع شركات النفط متعددة الجنسیات من الوصول وتطویر حقول نفطیة جدیدة مما 

المسجل في إنتاج النفط وفي نفس الوقت وكما هو الحال علیه في كثیر من ساهم في تعمیق العجز 

اقتصادیات السوق الناشئة مثل إیران وروسیا حافظت حكومات هذه الدول على اإلعانات الحكومیة 
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المخصصة لدعم أسعار البنزین المحلیة، بحیث بقیة األسعار بشكل ال یعكس مستویاتها في الحقیقة في 

میة األمر الذي حال دون منع انخفاض االستهالك في هذه األسواق مع بدایة االرتفاع في األسواق العال

األسعار ومع ذلك فان استمرار ارتفاع األسعار أدى ببعض الدول التي لم تستطع تحمل عبء مستویات 

ف خفض دالدعم الحكومي ألسعار الوقود المحلیة إلى بدء عدد من الدول في اتخاذ إجراءات استثنائیة به

أخیرا بالنظر إلى بعض الدول المتقدمة، نجد أن السیاسة الضریبیة المرنة الدعم على الوقود كالصین, 

لعبت دورا هاما في منع تغیر اسعار الوقود في محطات البنزین بشكل كبیر بسبب فرض ضرائب مباشرة 

مرتفعة على الوقود.

في بعض األحیان ساهمت بشكل مباشر في عدم فضال عن السیاسات الحكومیة الخاطئة نجد أنها 

استقرار سوق النفط، كما هو الحال في أوروبا والوالیات المتحدة بحیث أدت التشریعات الجدیدة المتخذة 

أیضا یبدو أن شر على أسعار النفط الخام الخفیف.بشان فصل عنصر الكبریت عن الدیزل إلى اثر مبا

كیة برفع مخزون الوقود ضمن االحتیاطي االستراتیجي للوالیات المتحدة القرار الهام لوزارة الطاقة األمری

أدت إلى تقلیص الكمیات المعروضة من النفط الخام الخیفف في السوق 2008الى مستویات أعلى سنة 

./. من 5./. الى0.1یكون هذا القرار قد خفض العرض بPhilip k. verlegerالفوریة ووفقا لتقدیرات 

لخفیف في السوق وبالنظر إلى المرونة السعریة للطلب على النفط استنتج أن قرار وزارة النفط الخام ا

دوالر 10وحده إلى زیادة األسعار بنحو مریكیة برفع مستوى المخزون االستراتیجي أدى األالطاقة

الوالیات شجعت 1973لى انه بعد الصدمة البترولیة لعام وهذا لیس باألمر الجدید بالنظر إللبرمیل

المتحدة على تصمیم سیاسات اكتناز سیئة للوقود.

ثانیا: متغیرات االقتصاد الكلي:انخفاض الدوالر.

من العوامل العدیدة التي في كثیر من األحیان یكون لها اثر مباشر على ارتفاع أسعار النفط 

في حین أن العالقة بین االنخفاض المستمر للدوالر األمریكي على مدى السنوات الخمس الماضیة ف



فطلنالعالمیة لسواق، واألعمومیات حول أسعار النفطالفصل األول:    

27

م األحیان، نجد أن انخفاض قیمة ال تخدم مصالح أطراف السوق في معظأسعار النفط والدوالر معقدة و 

الدوالر ستؤدي إلى ارتفاع في سعر النفط بالدوالر والعكس بالعكس فمنذ أن تم اعتماد تقویم النفط بالدوالر 

نخفض بذلك تسعیر النفط في السوق ومن ثم األمریكي یفترض أن بانخفاض سعر صرف الدوالر سی

انخفاض الدوالر مع افتراض –سیزید الطلب علیه وفي حال ترك السوق یتوازن وفقا للظروف الجدیدة 

)1(. رثبات العوامل األخرى سیرتفع سعر بالدوال

ماهیة اسواق النفط العالمیةالمبحث الثالث:

وأسعاره على المستوى العالمي والدولي سنتطرق في هذا نظرا لألهمیة التي یحظى بها النفط 

المبحث الى ماهیة األسواق العالمیة لهذا المورد وذلك من خالل إلقاء نظرة حول التطورات التاریخیة التي 

المؤثرة في هذه مرت بها أسواق النفط وتعریفها، وأنواعها أهم الخصائص التي یتمیز بها، واألطراف

سواق.األ

التطور التاریخي السواق النفط العالمیةالول:المطلب ا

تعد الشركات العالمیة الكبرى عامة والشركات األمریكیة خاصة الطرف األول في نشأة سوق النفط 

م حیث ترعرعت هذه الصناعة 1859بسبب والدة الصناعة النفطیة في الوالیات المتحدة األمریكیة سنة 

ي، ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا المطلب الى التطورات وتطورت في أحضان النظام الرأسمال

.التاریخیة ألسواق النفط العالمیة

)1986- 1945فرع االول: سوق النفط(ال

والتحكم االستغاللي واالحتكاري)(فترة السیطرة1945اوال: سوق النفط ماقبل 

الستغاللي واالحتكاري على تمیزت هذه الفترة بسیطرة الشركات النفطیة العالمیة والتحكم ا

اقتصادیات البلدان النفطیة النامیة من جهة، وعلى سوق النفط العالمیة من جهة أخرى من الجانب 

، ص، ص، 09مجلـة الباحـث، عـدد "، 2010-2008"تشخیص المتغیرات الجدیدة في سوق النفط واثرهـا علـى اسـتقرار االسـعار،سعد اهللا داود، –) 1(

215،216.
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السیاسي واالقتصادي واالجتماعي. وفي الجوانب المتعددة لهذه السوق الحیویة من عرض وطلب 

وق النفط العالمي في تلك الخ، حیث ترتب عن هذه السیطرة عدة آثار وخصائص میزت س...وتسعیر

الفترة بحیث تصب كلها في خدمة مصالح الشركات النفطیة العالمیة ومضرة لمصالح وموارد واقتصادیات 

)1(البلدان النفطیة النامیة ونلخص أهم هذه الممیزات والخصائص لسوق النفط كاآلتي:

فطیة القدیمة) على النشاط الصناعي واالقتصادي ستغاللي الكالسیكي(االمتیازات النسیادة النمط اال-1

األولى مصلحة ومنفعة جاءت مثلما ذكرنا لتخدم بالدرجة النفطي في كل المناطق النفطیة العالمیة والتي 

الشركات النفطیة العالمیة ومصلحة بلدها األم. 

إنشاء الكارتل النفطي العالمي.-2

ع إضعاف عملیة تطورها االقتصادي واالجتماعي.تشویه هیكل اقتصادیات البلدان النفطیة م-3

تحدید مقدار ومستوى النشاط الصناعي النفطي بصورة غیر متالئمة، إن لم تكن متناقضة اإلمكانیات -4

النفطیة للبلدان النفطیة المنتجة ومع ظروف ومتطلبات هذه البلدان.

تي تحقق مصلحة ومنفعة الشركات تحدید مقدار ومستوى األسعار النفطیة، وفق الصیغ والقواعد ال-5

والبلدان األم لهذه الشركات بصورة عامة.،االحتكاریة العالمیة وبصورة خاصة

تكریس صفة التبعیة السیاسیة واالقتصادیة للدولة النفطیة الى حكم الشركات االحتكاریة واقتصادیات -6

بلدانها األم.

مصادر الطاقیة المستغلة في عالمنا المعاصر.تحول النفط الى مادة أساسیة ورئیسیة في هیكل ال-7

هذا باإلضافة إلى ذلك، فان السلعة النفطیة أخذت تشكل نسبة عالیة وكبیرة من مجموع السلع 

المتبادلة عالمیا سواء للتصدیر أو اإلستراد إلى جانب دور النفط وآثاره المالیة(كمورد مالي) او آثاره 

.97،96محمد احمد الدوري، مرجع سابق، ص،ص، -) 1(
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جتماعیة، وعلى النطاق العالمي أو على نطاق الدول وخاصة الدول النفطیة السیاسیة أو العسكریة أو اال

المصدرة له بشكل خاص أو المستورد له بشكل عام.

)1(.1986-1945ثانیا: سوق النفط فترة 

أن فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وما تالها كانت بدایة فترة مرحلة جدیدة، مرحلة التحول 

ظاهرة التركیز االحتكاري المنفرد وكذلك الحد والتقلیص لآلثار الناتجة عن ذلك، نتیجة لنمو والتغیر في

وظهور قوي وعوامل جدیدة لعبت دورا مؤثرا وفعاال في تغییر صورة سوق النفط العالمي، من سوق مغلقة 

سوق مفتوحة وتؤثر ومسیطر ومتحكم بها من قبل االحتكار النفطي للشركات السبع أو الثماني الكبار إلى 

بها أطراف جدیدة، وخاصة طرف البلدان النفطیة النامیة إلى جانب الشركات النفطیة المستقلة.

فرغم الدور المحدود للدول المنتجة للنفط وخاصة الدول الحدیثة العهد باالستقالل إال أن فترة 

تصف بالتوازن في مجال االحتكار،السبعینیات، فترة تأمیم المحروقات، جعلت من سوق النفط العالمي ی

فالدول المنتجة والمصدرة للنفط هي فقیرة من حیث تكنولوجیا اإلنتاج ووسائل التصنیع المتطورة لكن لها 

كتالت االقتصادیة مثل األوبك السلطة في عملیة التسویق وتسعیرة النفط(العرض) خاصة بعد تشكیل الت

سلطة ونفوذ واحتكار الشركات السبع وبدأت الدول وابك التي عملت على خفض الى حد كبیرواأل

.1973، مثلما حدث في أزمة ب السیطرة على أسعار النفطاألعضاء للتكتالت تكس

ما الدول المستوردة والمستهلكة للنفط فسیطرت على نسبة قلیلة من التسعیرة وبطرق غیر مباشرة أ

وهو ما التكنولوجیا وعملیات التصنیع بشتى وسائلها،في حین أنها كانت األقوى من جهة اإلستراتیجیة و 

یتضح لنا في أزمة الثمانینات حین انخفض سعر النفط بسبب انخفاض الطلب علیه.

ط، اطروحـة مقدمـة تطور المنظمة استغالل النفط على الصادرات (دراسة حالة الجزائر بالرجوع الى بعض التجـارب العالمیـة)اثر امینة مخلفي، "–) 1(

تخصــص دراســات اقتصــادیة، كلیــة العلــوم االقتصــادیة والتجاریــة وعلــوم التســییر، جامعــة غیــر منشــورة، لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم االقتصــادیة، 

، بتصرف.51-49ص،-، ص2011/2012ورقلة، الجزائر، قاصدي مرباح 
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وكان لمنظمة األوبك دور جد كبیر في زعزعة مكانة الشركات االحتكاریة والحد من سیطرتها على 

السوق النفطیة، وذلك من خالل النتائج التالیة:

بعد أن فرضت منظمة األوبك حقها في تحدید فقدان الشركات العالمیة لقوتها في تحدید األسعار،-1

قواعد وأسس األسعار النفطیة بما یخدم مصالحها الشخصیة حیث قامت منظمة األوبك برفع األسعار 

للبرمیل ن(من حوالي دوالری1973في سنة وهولندانتاج مع حظر تصدیر النفط إلى الو,م,أوخفض اإل

والى 1980دوالر سنة 30./. والى 400دوالرات للبرمیل) أي تقدر الزیادة بأكثر من 8إلى أكثر من 

).1981- 1974وقد استطاعت أن تفرض ذلك لعدة سنوات (1981دوالرا سنة 34

لدول نظرا لسیطرة ااألكبر من النفط المعروف باسم نفط المساهمة،بفقدان الشركات العالمیة الجان-2

النفطیة على منابع النفط فیها.

رباح الطائلة، بسبب تأمیم صناعة النفط في الدول المنتجة ان الشركات العالمیة من تحقیق األحرم-3

والمالكة للمورد.

انعكست العوامل السالفة الذكر إیجابا على حجم وتطور التجارة العالمیة للنفط حیث ارتفعت التجارة 

م وقد 1979ملیون ب/ي سنة 35م لتبلغ ذروتها عند 1974ملیون ب/ي سنة 33نحو العالمیة إلى 

للتخزین في الدول الصناعیة الغربیة التي قامت 1979ذهب جانب كبیر من الواردات في سنة 

باستخدامه للضغط نزولیا على األسعار خالل النصف األول من الثمانینات إلى أن انتهى األمر بانهیار 

م.1986اقل من النصف سنة األسعار إلى

ملیون 20وقد انعكس هذا التطور سلبا على التجارة الدولیة في النفط فانخفض حجمها الى نحو 

./. إلى 80م) من نحو 1984- 1974م كما تقلص نصیب أوبك منها خالل الفترة (1984ب/ي سنة 

تآكل في وقت غاب فیه التنسیق بین ./. بذلك أخذت سیطرة أوبك على السوق العالمیة للنفط ت60اقل من 
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المملكة المتحدة والنرویج مكانة مهمة على الساحة دول األعضاء إلى جانب هذا حلت دول أخرى مثل:

.العالمیة لسوق النفط وهذا راجع إلى االكتشافات الجدیدة التي قامت بها خالل هذه الفترة

)1(.21الفرع الثاني: سوق النفط مطلع القرن 

عرف نصف العقد األول من مطلع األلفیة الثانیة تقلبات حادة في أسعار النفط لم یألفها السوق 

دوالر للبرمیل خالل 25القرن الماضي إذ بعد أن استقرت األسعار عند معدل من النفطي منذ السبعینیات 

مصدرة للنفط هي الفترة التي عملت خاللها منظمة األقطار ال2003الى2000من األعوام الممتدة 

دوالر للبرمیل باعتباره السعر الذي یمكن أن یحقق التوازن 28و22بالدفاع على نطاق سعري یتراوح بین 

مع ارتفاع األسعار الذي بلغ ذروته 2004من عام ابدءإال أن هذه الصورة اختلفت تماما في األسواق 

فط في األسواق المحلیة(الخام المست أسعار الندوالر للبرمیل في حین68.9یث وصل ح2006عام 

ا وعلى الرغم إن األسعار أخذت بالتراجع التدریجي دوالر ا للبرمیل في الفترة ذاته78األمریكي الخفیف) 

دوالر للبرمیل.58الرتفاع المخزونات التجاریة خصوصا وقود التدفئة لیستقر نحو 2006عام 

ة في السوق النفط الذي انعكس بتغیرات شكلیة مهمومع التراجع الكبیر في أسعار 2014وفي عام 

ة سجل فیها العرض نمو اقوي من الطلب حیث یطرح هذا التراجع مشكلة كبیرة النفطیة التي دخلت حقب

بالنسبة للعدید من الدول المنتجة التي یحتاج إلى سعر مرتفع من اجل تمویل نفقاتها أما المستفید األكبر 

المستوردة.من هبوط األسعار هو الدول

:المطلب الثاني: تعریف األسواق النفطیة وأنواعها

یعرف السوق في النظریة االقتصادیة بأنه مجموعة من العالقات المتبادلة بین قوى العرض 

والطلب، المؤثرة في كیفیة تحدید سعر وفعالیة تخصیص أي سلعة أو خدمة او مورد اقتصادي في 

ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا المطلب لتعریف السوق النفطیة وأنواعها.)1(االستخدامات المختلفة،

(1)-http://alghad/m/articles/851495(2-2)/.com تم االطالع علبه في  2015/03/15
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تعریف السوق النفطیة الفرع األول:

هي المكان الوهمي مكانیا أو جغرافیا لحدوث عملیة تبادل السلعة النفطیة، خاصة « السوق النفطیة

)2(.»الخام منها بین األطراف المتبادلة

یتم فیها التعامل بمصدر مهم من مصادر الطاقة وهو النفط، یحرك هذا السوق وهي السوق التي « 

قانون العرض والطلب مع بعض التحفظات باإلضافة إلى العوامل االقتصادیة التي تحكم السوق، هناك 

العسكریة والمناخیة وتضارب المصالح بین المستهلكین والمنتجین ،عوامل أخرى، كالعوامل السیاسیة

)3(.»النفطیةوالشركات

ومما سبق نستخلص أن السوق النفطیة هي المكان الذي یتم التعامل فیه بالمورد األساسي 

والرئیسي في تنمیة االقتصاد وهو النفط وذلك طبقا لقوانین العرض والطلب.

الفرع الثاني: أنواع األسواق النفطیة.

أوال: األسواق الفوریة.

منذ القدیم باعتبارها وسیلة عملیة للتخلص بأسعار منخفضة عرفت صناعة النفط األسواق الفوریة

من بعض الفوائض النفطیة، ولتحقیق التوازن بین العرض والطلب خارج إطار العقود الطویلة األجل التي 

من %15كانت تخضع لنظام تسعیري ثابت ومستقر، ولم یكن نطاق السوق الفوریة في الماضي یتجاوز 

حجم التجارة العالمیة في النفط، وبالتالي لم یكن السعر الفوري المنخفض یؤثر تأثیرا محسوسا في األسعار 

المعلنة أو الرسمیة التي تحكم العقود الطویلة األجل.

.1998السعودیة، –، دار زهران للنشر والتوزیع، جدة "اقتصادیات النفط" فتحي أحمد الخولي،- )1(
.142محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص- )2(
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول "انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادیة الكلیة في الجزائر"جمعة، قویدري قوشیح بو - )3(

علي علوم التسییر، جامعة حسیبة بن بو على شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة  و 
.45، ص2009-2008الشلف، الجزائر، 

.



فطلنالعالمیة لسواق، واألعمومیات حول أسعار النفطالفصل األول:    

33

رض العالمي ات أدى إلى وجود فائض كبیر في العغیر أن االختالل الذي طرأ منذ أواخر الثمانین

، لم یلبث أن دفع األسواق الفوریة إلى مرتبة ة بین المنتجین داخل وخارج األبكمنافسللنفط، وزیادة ال

متزایدة األهمیة بحیث صارت األسعار الفوریة أساس التعامل في السوق العالمیة للنفط وسببا رئیسیا من 

)1(أسباب عدم استقرارها.

ثانیا: األسواق المستقبلیة:

صف الثمانینات، وقد عرفت هذه األسواق قدیما في مجال السلع عرفت األسواق المستقبلیة في منت

التي یخضع عرضها لتقلبات یصعب التنبؤ بها مثل المنتجات الزراعیة التي تتأثر بعوامل غیر متوقعة 

اطر تغیر السعر في ضد مخالمناخ، وتحقق تلك األسواق لمن یشتري السلعة بعقد آجل التحوطكتقلبات

ال تنعكس إال في ظل أسعار تتسم ظاهرة مستحدثة بالنسبة للنفط، إذتلك األسواقر المستقبل، وتعتب

على من یرغب في بالتذبذب وعدم االستقرار، غیر أن التعامل في األسواق المستقبلیة لم یعد یقتصر في 

بما اقتناء النفط لمواجهة احتیاجاته الفعلیة، بل فتحت المجال للمضاربین للتأثیر على حركة األسعار

یحقق مصالحهم.

وقد ارتفعت نسبة التعامل في األسواق المستقبلیة، إذا بلغ عدد العقود المستقبلیة المتداولة في 

ألف عقد خالل النصف األول من 467ألف لیرتفع إلى 7.3م ما یقارب 1982بورصة بنیویورك عام 

)2(. 2002عام 

وهما:قمن األسوانوعینویمكن أن نمیز في األسواق اآلجلة 

یوما، وتتم 15تعمل مثل األسواق الفوریة ولكن بآجال أطول من :األسواق النفطیة المادیة اآلجلة- 1

العملیات بالتراضي لسعر معین مع التسلیم ألجال الحقة، یعرف بدایة على أنه شهر لكن یمكن أن 

500000د نوع الشحنة التي یجب أن تقل عن یتجاوز ذلك وهذا النوع من األسواق تلزم المشتري بتحدی

.247حسین عبد اهللا، مرجع سابق، ص،- )1(
.249،248المرجع نفسه،ص،ص- )2(
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الخام والمنتجات برمیل، والبائع بتحدید تاریخ توفرها، وال تكون هذه األسواق إال لعدد محدود من النفط

، البنزین، زیت الدیزل، ووقود الطائرات وهذه األسواق غیر منظمة في الغالب.النفطیة كالبرنت

في نیویورك، وعرفت تطورا 1973بعد األزمة النفطیة األولى ظهرت ألول مرةالبورصات النفطیة:- 2

كبیرا في ظل التقلبات الشدیدة ألسعار النفط التي عرفتها فترة الثمانینات والتسعینات في القرن الماضي، 

م التعامل فیها بالعقود اآلجلة ولیس بشحنات النفط الخام وهذه العقود لها طابع السندات المالیة، وهي توی

ابة تعهد بالبیع أو الشراء لكمیة محددة من النفط الخام أو المشتقات النفطیة من نوع محدد، وتوجد بمث

)، سوق NYMEXثالث بورصات نفطیة كبرى منظمة في العالم هي: سوق نیویورك للتبادل التجاري( 

).SIMEX)، وسوق سنغافورة النقدي العالمي(TPS(دالت النفطیة بلندنالمبا

لشفافیة في هذا النوع من األسواق النفطیة مثلما هو الحال في البورصة العادیة، وبتوفر عنصر ا

حیث في مكان محدد یمرر المتعاملون أوامرهم على األسعار المطبقة في األسواق التي تظهرها لوحة 

كما تتوفر هذه األسواق على سماسرة یسهلون االلتقاء بین البائع والمشتري، قتالمعلومات في كل و 

)1(ذلك على غرفة مقاصة التي تضمن التسییر والتنظیم الحسن للسوق. وك

فطیة واألطراف المؤثرة في سلوكهاالمطلب الثالث: خصائص األسواق الن

من األساسیات تستمد أسعار النفط استقرارها من استقرار السوق التي تخضع بدورها إلى مجموعة

ناحیة أخرى تلعب الحكومات دورا غیر مباشر في التأثیر على استقرار سوق النفط التي تحكمها، ومن 

وذلك من خالل جملة من اإلجراءات، ومما سبق سنتناول في هذا المطلب أهم الخصائص التي تتمیز بها 

أسواق النفط باإلضافة إلى أهم األطراف المؤثرة على استقرارها وسلوكها.

ص مجلد میلود، الجبایة البترولیة لعقود البحث واإلنتاج نحو مالئمة أكثر مع السوق، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، غیر منشورة، تخص- )1(
.70، ص2002، 2001تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

.
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األسواق النفطیةرع األول: خصائص الف

تتمیز األسواق النفطیة بخصائص مهمة هي: 

أوال: ارتفاع نسبة التركز االحتكاري

رتفاع نسبة التركز االحتكاري أي أن هناك عددا قلیال من الدول المنتجة والمصدرة للنفط تنتج إ

من صادرات العالم النفطیة، وقد أخذت هذه الدول تتركز أكثر من خالل منظمة %85حقولها حوالي 

األوبك، كما تسیطر الشركات العالمیة بفروعها المختلفة على الجانب األكبر من السوق النفطیة، أما في 

الجانب اآلخر فیرتكز عدد قلیل من الدول المستوردة وهي الصناعیة األعضاء في منظمة التعاون 

من حجم الواردات الكلیة للنفط عام %22.8، حیث استوردت ما یقارب OCEDنماء االقتصادي واإل

2010.

ي واألفقي: سوق التكامل الرأسثانیا

ذلك أن ممارسة الشركات النفطیة العالمیة والشركات بالتكامل الرأسیواألفقي،تتمیز السوق النفطیة 

ملة رأسیا من مرحلة المنیع، النقل والمصب وال یمكن الوطنیة للنشطات الصناعیة النفطیة تكون متكا

الفصل فیما بینها، بینما یظهر التكامل األفقي في مرحلة من مراحل الصناعة النفطیة كمرحلة المنبع أین 

بین هذه النشاطات لیضمن انتقال النفط غض النظر عن نوعها أن تكامل فیماسیتوجب للشركة النفطیة ب

من منطقة اإلنتاج إلى منطقة االستهالك.

كل( الكارتل والمنظمات والهیئات)ثالثا: سوق الت

تدل حركة الشركات العالمیة في السوق النفطیة على االتفاقیات المسبقة فیما بینها على الخطوات 

مشتقاته إلى األسواق مما یجعلها تتجه نحو التكامل التي تتبعها كل منها إلى غایة وصول سلعة النفط و 

الكامل، وقد ظهرت أولى هذه التكتالت في الكارتل النفطي، ثم تلیها الهیئات والمنظمات الدولیة، التي من 
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مهامها التدخل في استقرار سوق النفط العالمي بما یخدم مصلحة الدول األعضاء التابعة للمنظمات 

)1(والهیئات.

عدم مرونة الطلب في األجل القصیررابعا: 

یتمیز الطلب في األجل القصیر بعدم مرونته فالصناعات المبنیة على أساس استخدام النفط ال 

یمكنها التحول عنه لمصدر آخر بسبب ارتفاع أسعاره مثال، ذلك ألن هذه العملیة تتطلب بعض الوقت 

لطاقة.للتحول إلى مصادر الطاقة البدیلة أو ترشید استخدام ا

لسوق باألسواق ذات الصلة الوثیقةر اخامسا: تأث

سوق الناقالت وتكالیف الشحن، والتي تتأثر بتقلبات بتتأثر السوق النفطیة العالمیة بصورة مباشرة 

نموذج مما یؤدي إلى اعتبار األسعار الفوریة للناقالت على أنها أسعار )2(الطلب العالمي على النفط،

الطلب العالمي على النفط یخفض من تكالیف الشحن مما یشجع شركات النفط المنافسة الكاملة فانخفاض 

على الشراء من األسواق البعیدة في حین أن الزیادة في الطلب العالمي على النفط لها آثار عكسیة وتؤثر 

تنفي النفط من الشوائب تقلبات الطلب العالمي كذلك على حجم الطلب على خدمات المصانع التي 

)3(الكبریتیة.

لمؤثرة على سلوك األسواق النفطیةالفرع الثاني: األطراف ا

و تتمثل في:

.54أمینة مخلفي، مرجع سابق، ص- )1(
.166، ص1999،الجامعة المفتوحة، طرابلس، اقتصادیات النفط"سالم عبد الحسن راسن، "- )2(
.55أمینة مخلفي، مرجع سابق، ص- )3(



فطلنالعالمیة لسواق، واألعمومیات حول أسعار النفطالفصل األول:    

37

أوال: منظمة األوبك

درة هي منظمة من المنظمات القائمة بین الحكومات ذات كیان دولي، والتي تم إنشاؤها بناء على المبا

سبتمبر 14- 10الدول المنتجة إلى عقد اجتماع في بغداد بین بعضالتي دعا على أساسها العراق 

، وهي تنظیم .)1(1960

احتكار المنتج مشابه للكارحل االحتكاري الذي كان سیطر على صناعة النفط قبل هذا التاریخ( 

، حیث تعتمد المنظمة في تسعیر النفط على سعرالممثل في الشركات العالمیة النفطیة الشقیقات السبع)

، خام 44مزیج صحاري الجزائر برمیل سلة األوبك والتي كانت تضم سبع أنواع من النفط الخام هي

، 39، نفط دبي 34، عربي خفیف السعودي 37، نفط بوني خفیف النیجري 34األندونیسي میناس 

نوعا من الخامات 11تضم 2005، وأصبحت في 33موس المكسیكي ، وأستیو 31نیاجوانا الفنزویلي 

، السدرة 36فطیة هي: عربي خفیف السعودي، مزیج صحاري الجزائر، نفط البصرة الخفیف العراقي الن

، الخام اإلیراني الثقیل، خام بي 31، الخام الكویتي 40، قطر البحري 39، موربان اإلماراتي 37لیبي لا

أنواع نوعیة سي أف الفنزویلي، بوني الخفیف النیجري ومیناس األندونیسي، وهي تركیبة تعكس معدل

وهي ذات محتوى كبریتي یقدر 32.7لها APIالتي تبلغ درجة النفط الداخلة في هذه السلة،

ها على أساسها المعدالت الموزونة ألنواع ي ذات كثافة متوسطة، ویتم إحتسابوبالتالي فه)2(٪1.77ب

ة للنفط.النفط الداخلیة فیها حسب نسبتها في اإلنتاج والصادرات في األسواق األساسی

.ثانیا: الشركات النفطیة العالمیة الكبرى

سیطرت لوقت طویل مجموعة من الشركات العالمیة الكبرى على الصناعة النفطیة اصطلح على 

تسمیتها بالشقیقات السبع، وهي التي تتحكم في جانب كبیر من اإلنتاج والنقل والتوزیع والتكریر، ورغم 

.146، ص1981الطبعة األولى، دار الكتب للطباعة والنشر، "اقتصادیات النفط "، محمد أزهر السماك،- )1(
، مجلة النفط والتغون العربي، النفطیة لألقطار األعضاء"ئدات اوٕانعكاساتها على العالدوالرتقلبات أسعار صرف "عبد الفتاح دندي، - )2(

.28،ص125،2008،العدد34المجلد
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تشرف على الصناعات النفطیة في دولها ودول أخرى إال أن هذه تأسیس شركات النفط الوطنیة التي 

الشركات مازلت تحتفظ بنصیب مهم في الصناعة النفطیة، وهي مملوكة في معظمها للوالیات المتحدة 

من صناعة التكریر العالمیة وأكثر من ٪70األمریكیة باإلضافة إلى بریطانیا وهولندا، وتملك أكثر من 

)1(ط في العالم.من ناقالت النف50٪

.331، ص1979ـ دار الثقافة الجامعة للطبع والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الموارد االقتصادیة"،"" حسن سید أبو العینین،- )1(
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خالصة الفصل:

لقد تناولنا في هذا الفصل عمومیات حول النفط، حیث تطرقنا إلى كل الجوانب النظریة للنفط، 

لمیة للنفط واستخلصنا.اوأسعار النفط، واألسواق الع

كما یتمیز النفط إن النفط مادة إستراتیجیة تتأثر بالعوامل االقتصادیة والسیاسیة، وعوامل السوق 

همیة خاصة على الصعید لع البدیلة مما یضفي علیه أبالعدید من الخصائص التي تمیزه عن غیره من الس

االقتصادي، والسیاسي، العسكري، والمالي.

حیث مر النفط وأسعاره بعدة تطورات جعلت لهذا األخیر عدة أنواع حسب تكلفة اإلنتاج، نوعیة 

ج والتصدیر.وكذلك مناطق اإلنتاالنفط

دد سعر النفط ویتأثر بالعدید من العوامل والتي لعل أهمها عوامل السوق التي تؤثر علیها یتح

عوامل أخرى حیث تتمیز السوق النفطیة بالعدید من الخصائص التي تجعلها تحتل مكانة هامة على 

الصعید الدولي والعالمي.

األطراف التي تسیطر علیها كمنظمة األوبك واق العالمیة النفطیة بالعدید منویتأثر سلوك األس

والشركات النفطیة العالمیة الكبرى.   



ثانيلالفصل ا

نیة عمومیات حول نفقات وٕایرادات المیزا
وعالقتها بأسعار النفط
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  تمهيد:

العامة من أهم أدوات السياسة المالية، تلك السياسة التي تتبعها  واإليراداتتعتبر النفقات العامة 

االقتصادية المستخدمة  األهدافالعامة والنفقات العامة والدين العام لتحقيق  اإليراداتالدولة في استخدام 

لنظامين االقتصادي والمالي، والتي ال تكون بمعزل عن النظام السياسي، لالمرجوة  األهداففي تحقيق 

لدولة ولغايات تمويل متطلبات لالوظيفة المالية  ألداءويرتبط هاذين العنصرين بالكميات المالية الالزمة 

الفني لهذه الكميات المالية ويعرف بالميزانية العامة، التي ، وهنالك عنصر ثابت يتعلق بالتنظيم األداءهذا 

من خالل  اإلجماليالتي تنهض بدور رئيسي في تكوين الناتج المحلي  األساسيةتعد الخطة المالية 

الحكومي باعتبارها من أهم أدوات التخطيط المالي وأداة أساسية لتحديد أهداف الحكومة وسياستها  اإلنفاق

 فية استغالل الموارد وعملية توزيعها.وبرامجها في كي

كما تعد أسعار النفط من أهم العوامل المؤثرة على النفقات العامة وكذا اإليرادات العامة، و بالتالي 

الوضع الكلي للميزانية، بحيث تشكل إيرادات الجباية البترولية الجزء األكبر من اإليرادات العامة، ومن 

  فصل الى:هذا المنطلق سنتطرق في هذا ال

 ماهية النفقات العامة. المبحث األول:      

 المبحث الثاني: ماهية اإلرادات العامة.             

 ماهية الميزانية العمة. المبحث الثالث:                       

 .عالقة أسعار النفط بالميزانية العامةالمبحث الرابع:                             
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 األول: ماهية النفقات العامةالمبحث 

تبارها تعكس دور الدولة وتطوره، لية العتشكل دراسة النفقات العامة ركنا أساسيا في الدراسات الما

قتصادية الأو ازيادة الدور المطلوب منها القيام به في جميع المجاالت سواء السياسية مع تطور الدولة و ف

ث لمعرفة ماهية ونهدف من دراستنا لهذا المبح .وتعددت أنواعهاجتماعية زادت النفقات العامة الاأو 

 .وعلى هذا األساس سنقسم هذا المبحث إلى النقاط التاليةالنفقات العامة، 

  تعريف النفقات العامة وقواعدها :المطلب األول

العامة ات ، وقد تطور مفهوم النفقكبر من مكونات الميزانية العامةتشكل النفقات العامة القسم األ

االقتصادي في النشاط تدخل الدولة واتسع تبعا لتطور واتساع مفهوم دور الدولة، لكن مع هذا التطور و 

 .تحكم فيهاوالتنوعت النفقات العامة وظهرت الحاجة إلى ضبطها 

  الفرع األول: تعريف النفقات العامة

أو أنها جماعات المحلية والالحكومة  ،هي تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية »

مبلغ  استخدام، كما يمكن تعريفها بأنها ه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامةمبلغ نقدي يقوم بإنفاق

  (1)«.نقدي من قبل هيئة عامة بهدف إشباع حاجة عامة

تلك التي تتم  العامة، فال تدخل في عداد النفقات بأنها ذات طبيعة نقدية» قة العامةكما تعرف النف        

التابعة له بهدف إشباع هيئات التنظيمية و ال، كما أنها تصدر من الجهاز المركزي للدولة أبصورة عينية

  (1) .«حاجة عامة

                                                                 
برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة  " تقييم آثارخميسي قايدي، بن خزناجي أمينة، _( 1)

ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف  "1002-1022 ، 1112مارس  11-11، الجزائر، 1، أبحاث المؤتمر الدولي، كلي

 .6ص 
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، فهي مبلغ من النقود يخرج استخالص التعريف الشامل للنفقة العامةومن التعاريف السابقة يمكن       

 .بهدف تحقيق منفعة عامةة المالية لشخص عام، من الذم

 : ثالث أركان أساسية وهيالنفقة العامة على أنها ذات  اعتبارووفقا لهذه التعاريف يمكن 

 .النفقة العامة مبلغ نقدي -

 .نفقة العامة تدفع بواسطة شخص عامال -

 النفقة العامة تهدف إلى تحقيق منفعة عامة. -

 مبلغ نقديالنفقة العامة  :أوال

الضرورية لتسيير المرافق العامة،  خدماتوالع لإلنفاق من أجل الحصول على السوتقوم الدولة با

، إضافة إلى االستثماريةاإلنتاجية للقيام بالمشروعات  والتقوم باإلنفاق للحصول على ما يلزمها من األمو 

على  وتكون صيغة اإلنفاق، ات المختلفةعالنواإللغ نقدية من أجل منح المساعدات ذلك تقوم بصرف مبا

، مزايا عملية بسبب سهولة تداولها، واستخدمها حسابيا ذلك لما تحمله هذه الطرقة منشكل نقدي، و 

ذي تتم فيه معظم وال ،إلى االقتصاد النقديالعيني النفقة شكال نقديا نتيجة االنتقال من االقتصاد  تذاتخ

 (2) .ة النقودمبدالت بواسطوالالمعامالت 

 التالية: لألسباب  وذلك إلنفاق العامى لصورة أخر اإلنفاق النقدي أفضل من أي وبعد 

رها المتعددة على إن استخدام النقود في اإلنفاق من طرف الدولة يسهل من عمليات الرقابة بصو -2

تحديد مشكل التقدير و  ذي يبرز فيهوالبة ذلك في حالة اإلنفاق العيني . وتجنيبها صعو النفقات العامة

                                                                                                                                                                                                           
" تحليل النفقات لميزانية العامة للدولة باستخدام أسلوب التحليل إلى المركبات األساسية حالة الجزائر ي، حماسي محمد األمين، دادن عبد الغان_( 1)

 .11ص ، 1001"، مجلة الباحث، العدد األول، جامعة ورقلة، 1000-2790في الفترة الممتدة 
 .12ص "، كلية الحقوق بيت الحكمة، جامعة بغداد، بدون سنة نشر، " المالية والتشريع الماليعلي حمود،  أعاد( 2)
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قواعد والالضوابط توجيه النفقات العامة بناء على إلنفاق النقدي يحسن من استخدام و كما أن ا حتياجاتاال

 ؛التي تحقق المصلحة العامة

ة بين األفراد في اوامسوال العدالةبمبدأ  اإلخاللالعيني لما يوفره من مزايا قد يؤدي إلى  اإلنفاقإن -1

 ؛االستفادة من نفقات الدولة

قد عدم الثقة و إلى العام  اإلنفاقيؤدي تنظيمية و والني العديد من المشاكل اإلدارية العي اإلنفاقيثير -3

حجمه من  ازديادنفاق العام في شكله النقدي يؤدي إلى واالبعض األفراد دون اآلخرين محاباة  ينتج عنه

 (1).التخطيط اقتصادعن آليات  الخروجاقتصاد السوق و  أساسياتجهة و من جهة أخرى إلى تدعيم 

 النفقة العامة بواسطة شخص عام :ثانيا

نفقة عامة البد من صدورها من قبل شخص عام كأحد الهيئات العامة النفقة  اعتبارمن أجل 

لكن إن صدرت تي تتمتع بشخصية إدارية وذمة مالية مستقلة، و والمجالس المحلية والاإلدارية مثل الدولة 

مثل تبرع احد األشخاص فهي ليست نفقة عامة حتى ولو كان القصد منها النفع العام،  النفقة عن أفراد

يذ نشاطها العام بالتالي تعتبر كافة المبالغ التي تنفقها الدولة أو احد الهيئات العامة من أجل تنفبمدرسته و 

مؤسسات خاصة فال أو  فرادأصادرة من قبل سلطتها نفقة عامة، أما إذا كنت النفقة بموجب سيادتها و 

تعتبر نفقة عامة، ألنها لم تخرج من خزينة الدولة، فالشرط األساسي لكي تعتبر النفقة نفقة عامة هو أن 

  (2) .تكون صادرة من شخص معنوي عام يمتلك الصفة اآلمرة

 

                                                                 
ة الدكتوراه في "1111-1711تأثير النفقات العمومية على النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر "، طاوش قندوسي _(1) ، أطروحة مقدمة لنيل شهاد

ايد تلمسان، الجزائر، غير منشورة، علوم التسيير، تخصص تسيير، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير،  ،  1112/1112جامعة أبي بكر بلق

 .12ص 
 .22، ص2711الدار الجامعية، بيروت،  القتصاد المالي"،مجدي محمود شهاب، " ا_ (2)



يرادات نفقات حول عموميات               الفصل الثاني: طفالن أسعارب وعالقتها الميزانية وا   

 

 

45 

  النفقة العامة تهدف إلى تحقيق منفعة عامة. :ثالثا

يشترط في النفقة العامة أن تكون موجه لصالح المجتمع من أجل إشباع حاجاته ورغباته، أي أن      

الهدف منها هو تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة، بحيث ال تعتبر النفقة نفقة عامة تلك التي تهدف 

ة اإلنفاق على لقضاء ، أو تحقيق منفعة خاصة، ومن أمثلة النفقات العامإلى إشباع الحاجات الخاصة

والدفاع والتعليم والصحة، فإذا قامت الدولة بإنفاق مبلغ من المال إلنشاء حديقة خاصة ألحد أصحاب 

السلطة والنفوذ فهذا المبلغ  ال يعتبر بأي شكل من األشكال نفقة عامة، والنفقات العامة تمول من 

ى جميع األفراد ومنه يكون من جقهم لعبؤها ع، والتي يقع الضرائب والرسوم والقروض بأنواعها المختلفة

 (1) جميعا اإلستفادة من هذه النفقات تماشيا مع مبدأ العدالة ومراعاة الصالح العام.

  قواعد النفقات العامة الثاني:الفرع 

  :تحكمها و هي أساسيةللنفقة العامة قواعد و ضوابط 

 قاعدة المنفعة :أوال

ر منفعة ممكنة بأقل كلفة حقيق أكبت والغرض من النفقات العامة هيقصد بقاعدة المنفعة أن يكون 

المنفعة الحدية للمنفعة العامة مع المنفعة الحدية للدخول المتبقية لألفراد يتحقق ذلك عندما تساوي ممكنة و 

 (2) .تساوى المنفعة الحدية مع الكلفة الحديةتبعد فرض الضريبة، أي عندما 

 قاعدة االقتصاد :ثانيا

إذ يجب على القائمين باإلنفاق العام تجنب أي تبذير أو إسراف، ألن في ذلك ضياعا لمبالغ       

كبيرة دون أن يترتب عليها أي منفعة. أضف إلى دلك إلى أن اإلسراف والتبذير من جانب اإلدارة المالية 

                                                                 
 161.ص 2003، منشورات الحلبي، بيروت، ،"المالية العامة واالقتصاد المالي"فوزت فرحات،  - (1)
 .11سابق،  ص، مرجع طاوش قندوسي( _ 2)
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التهرب من أداء الضريبية، في الدولة يؤدي إلى زعزعة الثقة فيها ويبرر محاوالت المكلفين والممولين في 

وبإختصار فإن ضابط اإلقتصاد يعني إستخدام أقل نفقة ممكنة ألداء نفس الخدمة، وتتعدد مظاهر التبذير 

واإلسراف المالي في العالم وعلى وجه الخصوص في الدول النامية بسبب إنخفاض كفاءة الرقابة المالية 

قات العامة في شتى القطاعات على أسس معينة تتمثل والسياسية ولهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النف

في مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية، بحيث ال تتحمل الدولة نفقات عامة إال إذا كانت ضرورية تماما. 

وبالقدر الالزم فقط، لتحقيق المنفعة العامة. هذا فضال عما يمكن أن تؤديه أجهزة اإلعالم والرقابة 

ة في إيجاد رقابة فعالة و حازمة على عمليات اإلنفاق الحكومي بما يضمن توجيه المختلفة من أدوار هام

 (1)النفقات العامة إلى األوجه النافعة. 

 و التقنيين قاعدة الترخيص :ثالثا

يعني ذلك أن أي مبلغ من األموال ال ، و الترخيص هو ما يميز النفقة العامة عن النفقة الخاصة

للدولة فالمقصود  ما تقنيين النشاط اإلنفاقيأ (2)ع،بالتشرييصرف إال إذا سبقت موافقة الجهة المتخصصة 

، ويعد الضامن ن الماليةت التي حددتها الميزانية والقوانيبه أن يتم تنفيذ النفقات العامة وفقا لإلجراءا

النفقة، ويتمثل في درجة إحترام المنفذين لقواعد اإلجراءات القانونية التي  لتحقيق المنفعة واإلقتصاد في

تطلبها النصوص التشريعية عند تنفيذ النفقة العامة من خالل أساليب الرقابة بشتى صورها، وتحدد 

جراءاتها، حيث تعين السلطة المخولة الي للدولة أساليب صرف النفقات و النشاط المالقوانين التي تنظم  ا 

في مكانها بما يضمن  ضمن أن النفقة العامة قد تم صرفهاباإلذن وتوضح مراحل عملية صرفها وهو ما ي

 (3) تحقيق النفع العام المستهدف.

                                                                 
ي ناشد، " -( 1) ، 2009، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، ،الميزانية العامة"-اإليرادات العامة-أساسيات المالية العامة، النفقات العامةسوزي عدل

 .55ص 
 .35 ، ص،2007"، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،اقتصاديات المالية العامةطاقة، هدى العزاوي، " محمد - (2)
 .16،ص، 2003ي"، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،المالية العامة والتشريع المالمحمد جمال ذنبيات،" ( _3)
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 العامةتقسيمات النفقات  الثاني:المطلب 

و     اآلخر،لقد قسم الفقهاء النفقات إلى عدة تقسيمات لتمييزها تمييزا واضحا بعضها عن البعض 

فتعددت أسس التقسيم العلمي على ضوء  أنواعها،أغراضها و  باختالفإن تقسيم النفقات يختلف 

 .الخ..دارية.واإلسياسية والاالقتصادية  االعتبارات

  العامةالتقسيمات العلمية النظرية للنفقات  :األولالفرع 

يتم االستناد عليه عند الدولة و لحة لكل من يهتم بمالية إن التقسيم العلمي للنفقات العامة ضرورة م

كما يعتمد عليه في عملية إعداد الميزانية  المالية،معرفة نتائجها قتصادية للنفقات العامة و تحليل اآلثار اال

 العامة.

 أهم التقسيمات التي تتفرع تحت هذا التقسيم ما يلي:و 

 وريتهاودتقسيم النفقات العامة بحسب انتظامها  :أوال

فقات غير ونوريتها إلى نوعين نفقات عادية ودووفقا لهذا التقسيم تنقسم النفقات من حيث انتظامها 

 .عادية

نظم سنويا مثل مرتبات الموظفين ونفقات مك النفقات التي تنفق بشكل دوري و هي تل :النفقات العادية-2

انة ونفقات العدالة وكل النفقات اإلدارية الالزمة لتسيير اإلدارة العامة، وتسمى أيضا بالنفقات الصي

أو الجارية، ألنها تتكرر بصورة دورية، وتنفق سنويا بفترات منتظمة خالل الفترة السنوية اإلعتيادية 

تكرارها هنا ال يعني تكرار للميزانية سواء كانت قيمتها أقل أو أكثر أو بنفس الحجم للفترات السابقة، ف

   (1) مقدارها ولكن يعني تكرار نوعها في كل ميزانية وفي كل سنة.

 
                                                                 

 .84، ص، 1999 ، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان،"المالیة العامة "حسین مصطفى حسین، - (1)
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ة الدولة، فهي ال تتكرر كل سنة بشكل منظم في ميزاني هي تلك النفقات التى عادية:النفقات غير -2 

، بحدوثها مسبقا صعب التنبؤنفقات ال تتميز بالدورية وتحدث بشكل غير منتظم و تنفق بصورة عرضية وي

لذلك تسمى بالنفقات اإلستثنائية، مثل حاالت الحروب وحاالت إنتشار األوبئة الطارئة وحدوث كوارث 

النفقات ال تدرج في الميزانية إال في حاالت معينة، وهي  من طبيعية...إلخ، وبالتالي نالحظ أن هذا النوع

 (1) .ير العادية تغطى بإيرادات غير عاديةغحاالت غير عادية، ومن نتائج هذا التقسبم أن النفقات 

   تقسيم النفقات حسب أغراضها :ثانيا 

 : النفقات العامة حسب أغراضها إلى تنقسم

، االجتماعيةهي تلك النفقات التي تستهدف باألساس النهوض بعبء الخدمات  :االجتماعيةالنفقات -1

تقوم الدولة االجتماعي غالب عليها، و يكون الطابع االجتماعية للدولة و حيث ترمي إلى تحقيق األهداف 

، المساعدات اهية ألفراد المجتمع بصفة عامة والفقراء بشكل خاصبإنفاقها من أجل زيادة مستوى الرف

عانات االجتماعية المخدمات وال  ...الخ.البطالة تنوعة كنفقات التعليم والرعاية الصحية وا 

بشكل  اقتصاديةالتي تقوم بها الدولة من اجل تحقيق أهداف وهي تلك النفقات : النفقات االقتصادية-2

االقتصاد الوطني بخدمات هامة دعيم ت وغرض منها هاالستثمارات التي تكون الهدف والأساسي مثل 

ألنها  االستثماريةيعرف هذا النوع  من النفقات بالنفقات مثل: خدمات النقل والموصالت والري...الخ، و 

تعطيها التي  االقتصادية، وتشمل أيضا اإلعانات والإلى زيادة اإلنتاج الوطني وتراكم رؤوس األم تؤدي

 .خاصةالدولة للمشاريع العامة وال

                                                                 
 .19، ص، 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، "المالیة العامةاقتصادیات "، محرزيمحمد عباس - (1)



يرادات نفقات حول عموميات               الفصل الثاني: طفالن أسعارب وعالقتها الميزانية وا   

 

 

49 

ات األجهزة العسكرية في الدولة ونفقات شراء األسلحة والتجهيزات تشمل نفقو : النفقات العسكرية-3

أجور تب و استمرار مرافق الدفاع الوطني من رواي في األصل نفقات مخصصة إلقامة و ، فهالعسكرية

 (1) .فقات إعداد القوات العسكرية بجميع متطلباتهاون

مشتريات و تسيير المرافق العامة من رواتب وائتمان هي تلك النفقات التي تهدف لو : النفقات اإلدارية-4

  .الجهاز اإلداريالدولة ومستلزماتها اإلدارية والمبالغ المخصصة إلعادة وتدريب وتطوير 

 . سندات المالية األخرىكنفقات الدين العام وفوائده واألوراق المالية وال: لنفقات الماليةا-5

 سيرتها: تقسيم النفقات حسب نطاق ثالثا

 : ب هذا التقسيم تنقسم النفقات إلىحس

للدولة  الميزانية العامةتظهر في قات الموجهة لصالح المجتمع ككل و وهي النف: نفقات عامة مركزية -1

 .كنفقات األمن والدفاع والتعليم والصحة

هي النفقات التي تكون موجهة لصالح سكان إقليم معين أو محافظة معينة و : نفقات عامة محلية -2

تحمل عبئها مثل نفقات عمن ييم بغض النظر عن المستفيد منها و تظهر في ميزانية اإلقلداخل الدولة و 

 (2).ماءوال الكهرباء والهاتف

 .رابعا: تقسيم النفقات حسب طبيعتها

 .تحويليةذا التقسيم على تقسيم النفقات من حيث المقابل إلى نفقات حقيقية ونفقات هيقوم        

ا الدولة مقابل الحصول على سلع وهي تلك النفقات التي تتم بمقابل أي تقوم به: الحقيقية النفقات  -1

بل ايقإنتاجية، بمعنى آخر هذا النوع من النفقات يمثل تيارا نقديا من قبل الدولة  لأومواخدمات أو رؤوس و 
                                                                 

 .42ص،، 1009، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان إقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة، - (1) 
 .22،22، ص،ص،1000، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، 3طبعة  " المالية العامة والتشريع الضريبي"،أعاد حمود القيسي، - (2) 
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من النفقات يؤدي إلى خلق إنتاج ، فنالحظ أن هذا النوع بتيار آخر هو سلع وخدمات من قبل األفراد

بات نفقات المخصصة للمرتاالستثمارية الرأسمالية والزيادة الدخل الوطني يشكل مباشر مثل النفقات و 

 . مات التي تحتاجها المرافق العامةنفقات المستلز واألجور والصيانة و 

هي تلك النفقات العامة التي تنفقها الدولة دون الحصول على مقابل فالنفقات و : النفقات التحويلية-2

، فهي تمثل تحويال للمواد بواسطة الدولة من يقابلها حصول الدولة على سلع وخدمات التحويلية التي ال

، وأمثلة هذا النوع من بعض الفئات األخرى محدودة الدخل كبيرة الدخل إلىبعض الفئات االجتماعية 

عالنات أو إل، ة بصرفها على الضمان االجتماعي ودعم البطالة...الخالدولالتي تقوم  والالنفقات األم

، فنالحظ أن هذا النوع من النفقات هي عبارة عن تحويل مبالغ ؤسساتلماصادية لبعض المنتجات أو االقت

الوطني  اإلنتاجفي  ال تؤدي إلى زيادة من فئة إلى فئة أخرى في المجتمع، وال يوجد مقابل مباشر و  نقدية

خدمات أو رؤوس صول الدولة على مقابل من السلع والعليها ح ينجمال و بل تؤدي إلى إعادة توزيعه 

  .ول المحدودةإلى الطبقة ذات الدخ تحويل جزء من دخل الطبقة الغنيةإلى ل تؤدي ب والاألم

 : وتنقسم النفقات التحويلية إلى

موجهة إلى تسديد القروض العامة وفوائد الدين وهي تلك النفقات ال: : النفقات التحويلية المالية2-1

لدولة من أجل خدمة الدين من الذمة المالية ل، فهذه النفقات عبارة عن مبالغ مالية تخرج العام واستهالكه

و النشاط ، ويمكن القول بأن هذا النوع من النفقات يخص نشاط معين تقوم به الدولة وهالعام واستهالكه

العامة فهي ملزمة ، فالدولة عندما تكون بحاجة إلى موارد مالية لتغطية نفقاتها تلجأ إلى القروض المالي

  (1) .بتسديد القرض وفوائده

                                                                 
 .112، ص1112 االسكندرية، ، الدار الجامعية الجديدة، األزاريطة، " أصول االقتصاد العام المالية العامة"مجدي شهاب، - (1)
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تتم بال مقابل ستفيد منها األفراد و وهي نفقات تقوم بها الدولة وي :: النفقات التحويلية االجتماعية2-2

 .والهدف منها رفع مستوى المعيشة والحالة االجتماعية لألفراد، كاإلعالنات والمرض والعجز...الخ

بهدف ، المشروعات اإلنتاجية أو لفروعها وهي التي تمنح لبعض: : النفقات التحويلية االقتصادية2-3

 .دعم المشاريع الوطنية االقتصادية، و تخفيض كلفة إنتاج البضاعة وتخفيض أثمان هذه البضائع

  تقسيمات الوضعية للنفقات العامةل: االفرع الثاني

الذي  ام اإلداري والمالي والسياسيالنظ باختالفذلك النفقات العامة من دولة ألخرى و  يختلف تقسيم

  .ود كل دولةيس

 أوال: التقسيم اإلداري

لرئيسية الوظائف ا أساسعلى ة اإلدارية التي تقوم باإلنفاق و الجه أساسيقوم التقسيم اإلداري على 

، فتوزع  النفقة تبعا للوحدات اإلدارية العليا وبحسب عددها فيتم تصنيف النفقة التي تقوم بها تلك الجهة،

من ثم تقسم كل  وحدة إدارية عليا على عدد من الوحدات والهيئات اإلدارية، و و بواب مقسمة على عدة أ

قسيم يتماشى ت وة وحدات إدارية دنيا بحسب الفصول، ثم إلى وحدات أصغر بحسب المواد، فهإلى عد

 .اإلدارية لجهاز الدولةتقسيمات وال

تحرص كل دولة يحتفظ بأهميته، و داري فإنه ال يزال بالرغم من االنتقادات الموجهة إلى التقسيم اإل

ظائف اإلدارية الرئيسية لكل الو  أساسعلى تصنيف نفقاتها طبقا له نظرا لضرورته في توزيع النفقة على 

 . دولة
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 .ثانيا: التقسيم الوظيفي

لع بها الدولة في مختلف خدمات التي تضطئف والقة للوظاتقسيم الذي يتم فيه تصنيف النفو الهو 

بويب النفقات في مجموعات متجانسة، أي تقسيم النفقات تبعا للغرض على ضوء ذلك يتم تالمجاالت، و 

 (1). والنشاط الذي تسعى إليه الدولة

ددها ثماني وظائف يبلغ عقا للوظائف الرئيسية في الدولة و فعليه يتم تقسيم النفقات العامة و وبناء 

 :وهي

اإلدارة والسلطات العامة. 

العدالة واألمن. 

العالقات الخارجية. 

الدفاع القومي. 

التعليم والثقافة. 

المحاربون القدامى، العمل، الصحة( )اإلجراءات االجتماعية  

والشؤون المالية(صناعة الزراعة واألشغال العامة، النجارة وال )اإلجراءات االقتصادية. 

اإلسكان. 

          والنفقات غير المصنفة (العام الدين )أخرى من النفقات العامة الوظيفيةيضاف إلى ذلك أنواع 

 (2) .المعاشات( )

 

                                                                 
 .21، 26أعاد حمود القيسي، مرجع سابق، ص، ص- (1)
 .14، 12، ص، ص، 1112عمان،  ، دار الرضوان للنشر والتوزيع،1ط  اقتصاديات المالية العامة"،فتحي أحمد ذياب عواد، " - (2)
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  .ثالثا: التقسيم االقتصادي

ام ، حيث يعتمد  على المهاالقتصادية، آثارها سيم إلى طبيعة النفقة االقتصاديةيستند هذا التق

حسب القطاعات االقتصادية،  بتوزيعهاذلك تي تقوم  بها جميع إدارات الدولة، و عمال المتنوعة الواأل

التفريق  ، ويرمى هذا التقسيم إلىوظائف الدولة في قطاعات مختلفة ومتعددة للوظيفة الواحدةتظهر فيه و 

ففي كل إدارة نجد نفقات جارية ونفقات  ،اريةنفقات الرأسمالية في الوحدة اإلدبين النفقات  الجارية وال

ت الرأسمالية نفقاالنفقات الجارية والتبسيط التعرف على حجم رأسمالية، ويمكن هذا التقسيم من تسهيل و 

ها االقتصادية إلى نفقات ، كما أنه يهدف لتبويب عمليات الدولة المالية بحسب طبيعتفي الوحدة اإلدارية

تي ونفقات رأسمالية وال ،سيير المرافق العامةت وف منها هيكون الهدرر بشكل دوري و تي تتكجارية وال

، وعليه فإن هذا الهدف منها تنمية الثروة الوطنيةتي يكون رؤوس األموال العينية، وال خصص لتكوينت

يظهر لنا درجة تدخل الدولة في الحياة نفاق الرأسمالي من اإلنفاق العام، و التقسيم يتيح لنا معرفة مقدار اإل

صصها الدولة من اجل ، وبشكل عام فكل النفقات العامة المدرجة تحت التقسيم االقتصادي تخاالقتصادية

ساسي منها زيادة يكون الهدف األقيق أهداف اقتصادية بشكل رئيسي وتعرف بالنفقات االستثمارية و تح

ترض وجود تقسيم يجدر اإلشارة إليه أن هذا التقسيم يف ماالناتج الوطني وخلق رؤوس أموال جديدة، و 

احد يضم كال التقسيمين اإلداري يم و ، لذلك نجد الكثير من الدول تعتمد على تقسإداري يتماشى معه

 (1) .قتصاديواال

 

 

 

                                                                 
 .167،، ص1777جامعة الملك سعود، الرياض،  " مقدمة في اقتصاديات المالية العامة"،عبد اهلل الشيخ، محمود طاهر، - (1)
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  ظاهرة تزايد النفقات العامة  :المطلب الثالث

خصوصا مع زيادة لتي استدعت انتباه االقتصاديون و تعتبر ظاهرة تزايد النفقات العامة من أهم الظواهر ا

حقيقية ظاهرية و  وعوامل أسبابوسع حجمها إلى وتالنفقات العامة عود ظاهرة ازدياد وت ،الدخل الوطني

 :سنعرضها كاآلتي

 : األسباب الظاهريةاألولالفرع 

ؤدي إلى زيادة رقم اإلنفاق المقصود باألسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة تلك األسباب التي ت

أخرى بعبارة حسين مستواها و ت أوفعلية في حجم الخدمات المقدمة قية و ، دون أن يقابلها زيادة حقيعدديا

فإن الزيادة الظاهرية هي تلك الزيادة التي ال تقابلها زيادة مباشرة في متوسط نصيب الفرد من الخدمات 

تمثل وت، فهي زيادة حسابية رقمية في اإلنفاق قدمها الدولة من خالل مشاريعها وأعمالهاالعامة التي ت

 (1).مساحة الدولة تساعية وا  سبة الحكومغيير أساليب المحاوتقيمة النقود  انخفاضبشكل واضح في 

 انخفاض قيمة النقود :أوال

، فالقوة الشرائية لقيمة العملة الدول على نظام التغطية الكاملة انتشرت هذه الظاهرة بعدما تخلت

من الدولة صرف مبالغ إضافية من أجل يستدعي  تنخفض بشكل كبير عندما ترتفع نسب التضخم وهو ما

عليه قيمة النقود و  انخفاضخدمات التي كانت تقدمها األفراد قبل والالمحافظة على نفس القدر من السلع 

إنفاقها على وذلك ما يجعل الدولة تزيد من  األسعارارتفاع  القدرة الشرائية سببه هو انخفاضنالحظ أن 

ين لنا أن الزيادة ليست زيادة ، وهنا يتضت القيمة الحقيقية للنقودا انخفخدمات كلمنفس حجم السلع وال

، ومنه نالحظ أن انخفاض القوة ض وتدهور القيمة الحقيقية للنقودنخفاقيقية بل زيادة ظاهرية سببها هو اح

نفقها خدمات يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات النقدية التي تالرتفاع أسعار السلع والالشرائية للنقود نتيجة 

                                                                 
 .42أعاد حمود القيسي، مرجع سابق، ص - (1)
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تأمين نفس الكميات من  خدمات الالزمة لها حتى ولو اقتصرت علىالدولة للحصول على السلع وال

 (1) .زيادة حقيقية اإلنفاقتعتبر الزيادة في  سلع التي كانت تشتريها سابقا ومنه الالخدمات وال

 لحكومية) تغيير القواعد المالية(المحاسبة ا أساليبر : تغييثانيا

 ر في القواعد الفنية المتعلقة بإعداد الميزانية العامة هي الزيادةلتي أدى إليها التغييمن النتائج ا

ض العامة التي كانت تتبعها بعرادات ي. فقد كانت قاعدة تخصيص اإلالظاهرية في حجم النفقات العامة

ه القاعدة مضمون هذالهيئات العامة هي األصل وما عداها يعتبر استثناء وخروجا على هذه القاعدة، و 

يطلق على هذا و  ،جة في الميزانية العامة للدولةنفقات المدر الهي أن تقوم تلك الهيئات بطرح إيراداتها من 

يادة درج جميع نفقات هذه الهيئات في الميزانية العامة يؤدي إلى ز ، إذ ال يشكل اسم صافي اإليراداإلجراء 

 .زيادة حقيقية فيها تمثل بالنتيجة فإنها الظاهرية في النفقات العامة و 

النفقات  أرقامالفترة التي تبدأ وتنتهي فيها السنة المالية تؤدي هي األخرى إلى زيادة في مد وكما أن 

 .زيادة حقيقية في النفقات العامة دون أن يتضمن ذلك أطولالعامة ألنها تنسحب لفترة زمنية 

بإنشائها ليشمل بعض عناصر النفقات وكذلك فإن تعديل مضمون النفقات العامة بصورة يسمح 

في إضافة  حالو الالتي لم يكن يتضمنها من قبل إلى زيادة ظاهرية في حجم النفقات العامة كما ه

زئية ضمن ج والقطاع العام( سواء كانت ملكيتها عامة أ )النفقات االستثمارية ونفقات القطاع االشتراكي

تداخل عناصر ية في النفقات العامة، كما أن تعدد الميزانيات و زيادة ظاهر  أرقام النفقات العامة يؤدي إلى

تكرار حسابات هذه يسحب  خر يؤدي إلى زيادة ظاهرية في حجم النفقات العامة ألنهو اآله اإلنفاق

 (2). العناصر
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 ثالثا: اتساع مساحة الدولة وعدد سكانها

         . قليم الدولة أو زيادة عدد سكانهامساحة إالظاهرية لتزايد النفقات العامة هو زيادة من بين األسباب 

توسع المساحة بضم بعض المناطق الجديدة للدولة عقب الحروب يترتب عليه إن زيادة عدد السكان و 

توسع في المساحات أعباء جديدة ال تعود ادة ظاهرية في حجم اإلنفاق العام، فهذه الزيادة في السكان والزي

فالتوسع كان لسد  حسين مستوى الخدمات المقدمة إليه،اإلقليم األصلي في ت حقيقية على ساكن بمنافع

زيادة حجم  اعتبارليس لتحسين مستواهم. مما أدى إلى الجدد من الخدمات والمنافع، و حاجة السكان 

 افع على اإلقليم األصلي للدولة، حيث ال تعود هذه الزيادة بالمنهي زيادة ظاهرية وليس فعلية اإلنفاق

متوسط نصيب الفرد األصلي من النفقات العامة لم يتأثر من الخدمات  ن، حيث أوعلى السكان األصليين

 (1).ون أمام زيادة حقيقية في النفقاتالجديدة لكي تك

 الفرع الثاني: األسباب الحقيقية

الدولة ل عليها األسباب الحقيقية هي تلك األسباب التي تؤدي إلى زيادة المنفعة الفعلية التي تحص

بضائع وبالتالي تؤدي والى زيادة كمية الخدمات وال، خدمات من اجل تحقيق أهدافهامن حجم البضائع وال

 .بضائعوالإلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد في هذه الخدمات 

فهناك أسباب و عوامل حقيقية الزدياد حجم النفقات العامة وهي أسباب اقتصادية، مالية، عسكرية، 

 .، سياسيةاجتماعيةإدارية، 

 األسباب االقتصادية :أوال

الدخل زيادة أدى ذلك إلى ية بكافة أشكالها و بدأت الدولة في التوسع بمشروعاتها العامة االقتصاد

نتاجهاوبالتالي زيادة موارد الدولة و  القومي، حسنت مستويات خدماتهم، وتتوسعت دخول األفراد  إنفكان  .ا 
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اقتطاع مبالغ ضريبية رسوم بحيث سهل على الدولة من والإلى اتساع دائرة الضرائب بالمقابل أدى ذلك و 

، عملت على زيادة اإليرادات العامة للدولة مما دفع إلى ضرورة قيام الدولة بإشباع حاجات المواطنين كبيرة

 .توسع في نفقات الدولةوال

على القيام بمهام ووظائف ساعدها  مالية للدولةوال االقتصاديةومن جانب آخر فإن زيادة الموارد 

لتوجيه التنمية كل هذه األسباب ساهمت االقتصادي و متعددة في الحياة االقتصادية للحفاظ على التوازن 

منح والفقيام الدولة بتقديم اإلعانات  .إلى زيادة حجم اإلنفاق العام ووسعت من دائرة اإلنفاق االقتصادي

بطالة والحرص الدولة على محاربة الكساد والدولية و الداخلية  مساعدات االقتصادية في األسواقوال

  .النفقات العامة الزديادتضخم كلها أسباب رئيسية دفعت وال

   األسباب المالية :ثانيا

ذلك لسد أي عجز رجية و خاوالتتمثل األسباب المالية في سهولة لجوء الدولة إلى القروض الداخلية 

أغراضها إلى زيادة نفقاتها العامة حصول على القروض قد دفع الدولة و حيث أن ال .في إيرادات الدولة

ن لهذه القروض آثار أدت إلى زيادة حجم اإلنفاق حيث أن وضع فوائد . و توسع في حجم اإلنفاقوال ا 

 .دائرة اإلنفاق العام اتساعفي  أهميتهقل ض وتسديد قيمتها مستقبال كان ال تالقرو 

خاصة من اإليرادات غير المخصصة لقرض معين دفع إيرادات الدولة و ن وجود فائض في كذلك فإ

نفقاتها العامة الحكومات للتوسع في اإلنفاق العام، وأدى هذا الوضع إلى إجبار الدول على عدم تخفيض 

 مر األفراد في حالة تقليص اإلنفاق الحكومي.لما قد يؤدي من تذ

 األسباب العسكرية :ثالثا

جرد مفب ،العسكرية من األسباب األساسية لتزايد النفقات العامة في العصر الحاضرتعتبر األسباب 

، فالتطور العسكري اإلنفاق والحكومي ه اإلنفاقالدولة يالحظ أن أهم فقرات  ميزانيةاإلطالع على 
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ء في مرحلة السلم أو مرحلة تطلب تمويل مالي ضخم سوامنشآت، والاألدوات العسكرية المستمر في 

تطلب زيادة في عادة بناء تعمير ما دمرته الحرب ا  الحرب ومساعدة المتضررين و ، بل أن إزالة آثار بالحر 

 .اإلنفاق

، ة عن تزايد حجم النفقات العسكريةفإلقاء نظرة على ميزانيات الدول المتحاربة يعطينا صورة حقيقي

، إن لم تستمر كانت عليه قبل الحربالسابق الذي فغالبا ما تقف النفقات العسكرية عند حد يزيد عن الحد 

 (1) .في الزيادة

 األسباب اإلدارية  :رابعا

 المرافق إلى زيادة عدد موظفيها وارتفاعنشوء الكثير من واإلدارات الجديدة و أدى زيادة عدد الوزارات 

إلى تدهور  اإلداراتؤدي الزيادة في عدد الموظفين في وت .بالتالي زيادة النفقات العامةتكاليف تسييرها و 

سراف الذي هو من سمات هذه اإلدارة واإلعقيد إجراءاتها باإلضافة إلى التبذير وتعدد وتالحكومية  اإلدارة

 (2) .التي كثيرا ما تضعف كفاءة أجهزة الرقابة

 األسباب االجتماعية  :خامسا

، الذي دور الدولةالعوامل في تزايد النفقات العامة، فمع تطور  أهممن  االجتماعيةتعتبر األسباب 

قامة العدالة االجتماعية و يهدف إلى ضمان التوازن اال توفير الخدمات التعليمية الصحية جتماعي وا 

إلى  من أجل تغطيتها، ولقد أدى تطور الوعي االجتماعي والسكنية كل هذه الخدمات البد لها من أموال

عت العديد من دول العالم برامج اجتماعية مسؤولياتها بصورة كبيرة فلقد وضو تزايد االلتزامات الحكومية 

من طبقات الفقيرة، و والبين الطبقات الغنية  اوتالتفقليل درجة وتمن اجل رفع المستوى المعيشي ألفرادها 
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الصناعات  انتشارركز السكان في المدن بسبب ت والعام ه اإلنفاقاألسباب االجتماعية األخرى لتزايد 

 النقل، الصحية، ،أنواعها كالنفقات التعليميةكانية زادت النفقات المحلية بشتى ، فكلما زادت الكثافة السفيها

 (1) .،...الخالغاز،الكهرباء

 األسباب السياسية :سادسا

ذا أقيمت العالقات الدبلوماسية ، و لهأن يعيش بمعزل عن المجتمع الدوليال يمكن ألي بلد اليوم 

لية على المساهمة العضوية في الكثير من المنظمات الدو اتسع نطاق واتسع نطاق التمثيل الدبلوماسي و 

المبادئ الديمقراطية  انتشارمع و  .لقاءات الدوليةوال مراتالمؤت، وزادت المشاركات في مختلف األصعدة

، بات من الضروري ة تجاه بعض أعضاء المجتمع الدولياستنادا إلى مبدأ الشعور بالمسؤوليشتراكية و واال

ها أو بهدف عقد التحالفات صديقة بهدف مساعدتها أو حل مشاكلواللى الدول الشقيقة تقديم المساعدات إ

عالنات إلى زيادة حقيقية واإلهذه التوسعات في مجال النفقات  أدتوقد  .غيرهاعسكرية معا، و والالسياسية 

 (2) .في النفقات العامة

 اآلثار االقتصادية للنفقات العامة  :المطلب الرابع

العامة حيادية بل ، حيث لم تعد النفقة إلى تزايد أهمية النفقات العامة الدولة قد أدى إن تطور دور

بالتالي الوصول إلى األثر الذي األهداف المسطرة من قبل الدولة و ذلك من اجل تحقيق أصبحت هادفة، و 

 .ترمي إليه
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تنا على اآلثار ر دراسعلى الرغم من تعدد آثار النفقات العامة في مختلف الميادين إال أننا سنقتصو 

، ويمكن أن تكون ائج الناجمة عن تغير حجم اإلنفاقذلك بهدف التعرف على النتاالقتصادية وحدها، و 

 .هذه اآلثار آثار مباشرة أو غير مباشرة

 اآلثار االقتصادية المباشرة للنفقات العامة  :الفرع األول

 من أهم هذه اآلثار ما يلي:مباشرة و دية تؤدي الزيادة في النفقات العامة آلثار اقتصا

 أثر النفقات العامة في اإلنتاج القومي :أوال

خالل تأثيرها في قدرة األفراد  تحدث النفقات العامة آثار اقتصادية مباشرة في اإلنتاج القومي من

لإلنتاج تأثيرها على تحويل عناصر اإلنتاج وفي القوى المادية ستثمار، و واال واالدخارعلى العمل رغبتهم و 

  :على الطلب الفعلي وذلك على الشكل التاليو 

مما ال شك فيه أن طبيعة  :ستثماروااليجار واإلأثر النفقات العامة في قدرة األفراد على العمل -1

ه هي بالتالي تزيد في الوقت نفسفراد و أنها أن تزيد من كفاءة األالنفقات العامة التي تقوم بها الدولة من ش

 .شكل العينيلاأو تأخذ هذه النفقات العامة الشكل النقدي من قدرتهم على العمل، و 

آثار  لكناشات قد تزيد من كفاءة األفراد و معوال، كاإلعالنات النقدية العائلية فالنفقات العامة النقدية

آثارها بالنسبة ونها مباشرة بقدر ما تظهر الذين يستلم ، ال تظهر على األفرادمثل هذه اإلعالنات النقدية

عليمية أو إسكان، فإنها قد تزيد و تخدمات صحية أك، قبل، أما النفقات العامة العينيةإلى أوالدهم في المست

بقدر ما يحققه الحجم نفسه من النفقات النقدية، ذلك ألن النفقات العامة قد  يتلقونهامن كفاءة األفراد الذين 

 أقل نفعا للفرد، من الخدمات المجانية التي تقدمها له الدولة، إضافة إلى ذلك فإن أغراضنفق على ت
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صحة يعتبر في بعض األحيان أكثر تحقيق للكفاءة والالتنظيم الجماعي لبعض الخدمات، التعليم، 

 (1) .االقتصادية من غيره من التنظيمات األخرى

قضاء والمن الداخلي، واألكذلك فإن النفقات العامة على المرافق العامة التقليدية، الدفاع الخارجي، 

، فهي توفر األمن باإلنتاج، فهذه المرافق تهيئ الظروف التي يصعب بدونها القيام لإلنتاجتعتبر ضرورية 

ؤدي إلى توزيع دخول على وتعامة وكذلك تزيد النفقات ال .طمأنينة لألفراد لقيامهم بالنشاط اإلنتاجيوال

، سواء أكان حصول األفراد على النفقات االدخارزيد من إمكانيات األفراد على وتاألفراد المستفيدين منها، 

ما يزيد م ر جزء من دخول األفراد النقدية،التي توفتعليمية والالعامة بصورة مباشرة كالخدمات الصحية، 

زيد النفقات العامة قدرة األفراد على االستثمار إذا وضعت تلك وت .إمكانيات األفراد على االدخارمن 

خاصة التي تعمل في ميدان اإلستثمار، مثل أو لالمدخرات القابلة لالستثمار في أيدي الهيئات العامة 

وكذلك المبالغ التي تقرضها للمشروعات  ...الخ.محطات توليد الطاقةمصانع وبناء الخزانات و ال إنشاء

 عالنات المتقدمة لها.واإلة الخاصة اإلنتاجي

قضاء، وعلى الوظائف والستخلص أن ما تنفقه الدولة على الوظائف التقليدية، األمن، مما سبق نو 

 واالدخار..الخ، يؤثر في قدرة األفراد على العمل .شيخوخةوالعجز، والصحة والتعليم، والالجديدة، 

  .ستثمار و بالتالي يؤثر في اإلنتاج القوميواال

إذا كانت النفقات العامة تزيد في  :واالستثمار واالدخارأثر النفقات العامة في رغبة األفراد في العمل -2

، فإن هناك بعض صور النفقات العامة تؤدي إلى زيادة ستثمارواال واالدخارقدرة األفراد على العمل 

تقدمها الدولة إلى األفراد، ليست ثابتة، هناك أنواع من اإلعالنات ستثمار و واال واالدخارالرغبة في العمل 

كذلك هناك إعانات اإلنتاج التي تقدمها له الفرد المستفيد من اإلعانة، و بل متزايدة بتزايد المجهود الذي يبذ
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ا مع اإلنتاج الذي يقدمه الدولة لبعض المشروعات اإلنتاجية، حيث تتناسب هذه اإلعانات تناسبا طردي

بل على العكس من ذلك سوف  واالدخارفقات العامة لن يقلل الرغبة في العمل إن مثل هذه الن. المشروع

مخاطر المستقبل، وما ، بسبب ماتوفره لألفراد من ضمان لواالدخاريؤدي إلى زيادة الرغبة في العمل 

 رباستثمامن ثم تجعل األفراد يقومون زيد الرغبة في االستثمار، و تهيئه لهم من رفع للروح المعنوية مما ي

 (1) .مما يؤدي بالتالي إلى زيادة اإلنتاج القوميمدخراتهم بنظرة متفائلة، و 

تؤدي النفقات العامة إلى التأثير في اإلنتاج القومي  :عناصر اإلنتاج انتقالالنفقات العامة في  أثر-3

، المختلفةماكن واألبصورة كبيرة من خالل تأثيرها في إنتقال عناصر اإلنتاج المختلفة بين االستخدامات 

ناصر الحاجات يتطلب توجيه بعض ع وجيه النفقات العامة إلشباع هذهوتفقيام الدولة بوظائفها التقليدية، 

النشاط  الزدهارمن المعروف أن هذه المرافق العامة تهيئ الظروف المناسبة اإلنتاج إلى تلك النواحي، و 

 ؛ونموه اإلنتاجي

العام إلى زيادة اإلنتاج القومي نتيجة النتقال عناصر في ظل النظام الرأسمالي، يؤدي اإلنفاق و 

جة إليها القطاع الخاص أو يتجه إليها بقدر قليل يقل عما هو إلى بعض االستخدامات التي ال يت اإلنتاج

 ؛مطلوب

، فتوجه النفقات العامة إلى تخفيض أسعار هذه خدماتوالبعض السلع تشييع قد ترغب الدولة في و 

عناصر اإلنتاج إلى  بانتقالخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، فيزيد اإلنتاج القومي والالسلع 

ويضاف إلى ذلك أن النفقات العامة تؤدي إلى تحويل عناصر اإلنتاج ، خدمات المعينةوالإنتاج هذه السلع 

ات الحكومية إلى بعض بين المناطق المختلفة بما يزيد من اإلنتاج القومي كاإلعانات التي تقدمها السلط
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مؤسسات المحلية، لتشجيعها على القيام بوظائفها على الشكل األمثل، مما يؤدي زيادة الكفاءة والالهيئات 

 .االقتصادية لهذه المناطق

إلى  هكذا يتضح مما سبق أن النفقات العامة تؤدي إلى تحويل عناصر اإلنتاج من القطاع الخاص

ي إلى نشاط اقتصادي آخر، أو من مشروع إلى آخر في القطاع القطاع العام، ومن نشاط اقتصاد

لعناصر اإلنتاج آثار  االنتقالالخاص، ومن منطقة إلى أخرى داخل االقتصاد القومي، غالبا ما يكون هذا 

 كبيرة في اإلنتاج القومي.

يقصد بالقوى المادية آثار النفقات العامة في القوى المادية لإلنتاج )المقدرة اإلنتاجية القومية (: -4

، وهي تشكل في المجموعة المقدرة واإلنتاجيلإلنتاج الموارد الطبيعية، القوة العاملة، ورأس المال الفني 

مة بصورة مباشرة أو ااإلنتاجية القومية تبعا لمدى توافرها كميا، ومستواها نوعيا، حيث تؤدي النفقات الع

   من خالل تنمية عامل اإلنتاج كما ونوعا.غير مباشرة إلى زيادة المقدرة اإلنتاجية، 

ولدراسة أثر النفقات العامة في رفع المقدرة اإلنتاجية القومية وتحديده يجب أن نميز بين النفقات 

، النفقات العامة اإلنتاجية التي تؤدي االستثماريةويقصد بالنفقات العامة  ،واستهالكية االستثماريةالعامة 

عينية جديدة، و من ثم فإنها تؤدي إلى  والال القومي، من خالل تكوين رؤوس أمإلى زيادة تراكم رأس الم

زيادة المقدرة القومية، إضافة إلى ماتحدثه من زيادة مباشرة في الدخل القومي الجاري ومن ناحية ثانية فإن 

، وهي ماتعرف بالنفقات العامة الجارية هي تؤدي إلى زيادة المقدرة اإلنتاجية القومية االستهالكيةالنفقات 

تؤدي إلى زيادة الناتج القومي الجاري، ورفع  ،االجتماعيةعالنات واإلبصورة غير مباشرة مثل النفقات 

 (1) المقدرة اإلنتاجية لألفراد.
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من المعروف أن الطلب الفعلي يتكون من كل من الطلب آثار النفقات العامة في الطلب الفعلي: -5

، ويتوقف حجم الدخل القومي على فرض االستهالك والاإلستثمار وعلى أم والعام على أموالالخاص 

ثبات المقدرة اإلنتاجية القومية على الطلب الفعلي أي على اإلنفاق الكلي المتوقع على اإلستثمار 

زداد أهمية مع زيادة تدخل الدولة، جزءا هاما من الطلب الفعلي، جزء يمة ، وتشكل النفقات العاواالستهالك

وتحقيقها لدور الدولة المنتجة، ومن هنا فإن النفقات العامة تلعب دورا هاما في تحديد مستوى التشغيل 

 (1)الكلي، ومستوى الناتج القومي الجاري عن طريق تأثيرها على مستوى الطلب الفعلي.

 االستهالكقات العامة على ثانيا: أثر النف

فهي تسهم في زيادة الطلب على  االستهالكعلى  االتفاقهناك العديد من الجوانب التي يؤثر فيها 

الطلب على  ارتفاعتؤدي إلى  االستهالكية، فالنفقات العامة التي توجه إلى طلب السلع االستهالك

، ومن أهم هذه النفقات تلك النفقات الموجهة لتغطية مصاريف المرافق العمومية، فعندما تقوم االستهالك

..الخ(، فهي تزيد من .) اآلالت، األجهزة، المكتبة، األدوية، لوازم التعليم،استهالكيةالدولة بشراء خدمات 

لدولة بتوزيع الدخول ومن جانب آخر تقوم ا االستهالكالوطني عن طريق زيادة الطلب على  االستهالك

قوم بدفع المنح ت أوقومون به من أعمال، ي مامكافآت لعمالها وذلك مقابل والجور واألفتقوم بدفع المرتبات 

رفع من مستواه، ما ي، وهو لالستهالكاألفراد يوجه  هؤالءمعاشات للمتقاعدين فالجزء األكبر من دخول وال

ؤثر ما يوهو  االستهالكيةخدمات والعلى السلع  مباشرا اوعليه نالحظ أن هناك نفقات عامة تشكل طلب

) الخدمات االستهالكيةأو شراء الخدمات  االستهالكيةالوطني مثل شراء بعض السلع  االستهالكعلى 

 صحية،...الخ(، أو قد تكون نفقات عامة تقدم كدخول لألفراد توجه جزئيا أو كليا والثقافية، والالطبية، 
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 (1).لالستهالك

 إثر النفقات على توزيع الدخل ثا:ثال

تؤثر النفقات العامة على توزيع الدخل القومي من خالل تأثيرها على هيكل توزيع الدخل هذا 

المختلفة، فيما يسمى بتوزيع الدخل  االجتماعيةإلى الكيفية التي يوزع بها بين الفئات  الهيكل الذي يشير

الشخصي، وكذلك الكيفية التي يوزع بها الدخل القومي بين عناصر اإلنتاج من رأس مال وعمل وأرصدة 

 وتنظيم، فيما يسمى التوزيع الوظيفي للدخل.

ومعنى ذلك أن النفقات العامة تؤثر على هيكل توزيع الدخل القومي في مرحلتين، المرحلة األولى 

 عناصرفي القيام به أي بين  أسهمواناتج بين الذين أو للة التوزيع األولي للدخل أي توزيع الدخل مرح

تي تشهد إدخال تعديالت على التوزيع والاإلنتاج، ومرحلة التوزيع النهائي فيما يسمى بمرحلة إعادة التوزيع 

 ين.دخل بين أفراد المجتمع بصفتهم مستهلكأو لاألولي بمعنى توزيع الناتج 

أو وهكذا يتضح مدى تأثير النفقات العامة على توزيع الدخل القومي سواء في المرحلة األولى 

تلك اآلثار من خالل تتبع النفقات العامة الحقيقية  تظهر مرحلة الثانية الخاصة بإعادة التوزيع ويمكن أنل

 :تاليال ونفقات العامة التحويلية وذلك على النحوال

 حقيقية:النفقات العامة ال-1

فيما يتعلق بالنفقات الحقيقية فإنها تؤثر على التوزيع األولي للدخل القومي من خالل التأثير على : 2-2

 مرتبات وباقي عناصر اإلنتاج في المجتمع.والاألجور 

 ومن ناحية أخرى فإن النفقات الحقيقية تؤثر على إعادة توزيع الدخل من خالل. : 2-1

                                                                 
 .71، ص 1111دار وائل للنشر، عمان ، ، 1طبعة   ،" أسس المالية العامة"خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، - (1)
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نفق على الخدمات الصحية ي ماجتماعية، ومن أمثلة هذه النفقات الحقيقية االلنفقات العامة : ا2-1-2

تقل عن تكاليفها فإن ذلك يؤدي إلى  بأسعارتعليمية، فإذا قامت الدولة بتأدية هذه الخدمات بالمجان أو وال

 زيادة الدخول الحقيقية للمستفيدين منها.

ضاء، قوالمن الداخلي واألالنفقات العامة الحقيقية اإلدارية، ومن أمثلتها ما ينفق على الدفاع : 2-1-1

وتؤثر هذه النفقات على إعادة توزيع الدخل من خالل تأثيرها على المستوى العام لألسعار فإنها تقيد توزيع 

سعار فإن ذلك يددي إلى إعادة المستوى العام لأل ارتفاعالدخل لصالح أصحاب الدخول الثابتة أما إذا أدت 

متغيرة على حساب الدخول الثابتة وهي الحالة األكثر والالدخول الجديدة  أصحابتوزيع الدخل لصالح 

 سياسي.والتحول االجتماعي والحدوثا في مرحلة التحول االقتصادي 

 النفقات العامة التحويلية:-2

تحدث تحويالت مباشرة للمستفيدين منها في صورة نقدية فيما يتعلق بالنفقات التحويلية االجتماعية : 1-2

ويؤدي ذلك إلى إعادة توزيع الدخل لصالح أصحاب الدخول المنخفضة)الدخول المحدودة ( على حساب 

 .ذوي الدخول المرتفعة

أما النفقات التحويلية االقتصادية، فهي تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل في صورة عينية حيث تزيد : 1-1

 قاليم في الدولة على حساب البعض اآلخر.ألاأو االقتصادية  األنشطةبعض دخول 

النفقات التحويلية المالية، فهي تعمل على إعادة توزيع الدخل لصالح ذوي الدخول المرتفعة على -1-3

 (1) .حساب ذوي الدخول المنخفضة

 

 
                                                                 

 .177، 176، 171، ص، ص، 1112/1114"، الدار الجامعية، القاهرة، صاديات المالية العامةعبد المطلب عبد الحميد، " اقت- (1)



يرادات نفقات حول عموميات               الفصل الثاني: طفالن أسعارب وعالقتها الميزانية وا   

 

 

67 

 دية غير المباشرة للنفقات العامةالفرع الثاني: اآلثار االقتصا

نما أيضا اآلثار االقتصادية فقط و  المباشرة تقتصر آثار النفقات العامة على اآلثار االقتصاديةال  ا 

الغير مباشرة، التي تنتج عن المستفيدين من الدخول فتحدث النفقات العامة آثار غير مباشرة على 

مة إلى آثار غير االستهالك القومي من خالل االستهالك المولد ألثر المضاعف، كما تؤدي النفقات العا

مباشرة من اإلنتاج القومي من خالل اإلستثمار المولد إلى آثار من اإلنتاج القومي من خالل اإلستثمار 

 المولد ألثر المسارع.

 أوال: أثر المضاعف

ن أثر اإلستثمار المستقل )الذاتي( في يبيز فكرة المضاعف من أجل تاالقتصادي كين استعمللقد 

ذي والالدخل الوطني بواسطة آثار اإلستثمار على الزيادة في االستهالك المولد في االقتصاد الوطني، 

على إظهار أثر اإلستثمار المستقبل  بدوره يؤدي إلى الزيادة في الدخل الوطني أو بمعنى آخر ركز كينز

دي إليه هذا اإلستثمار من زيادة االستهالك المولد في أ مال تلقائي في الدخل الوطني من خاللاأو 

ذي يؤدي بدوره إلى زيادة الدخل الوطني بأضعاف الزيادة األولية في االستثمار والاالقتصاد الوطني، 

عن العالقة بين الزيادة في االستثمار  يعبرذي والمضاعف االستثمار، بطلق عليه ي ماالمستقل وهو 

 :زيادة في الدخل الوطني فتتكون طريقة حساب المضاعف كما يليوالقل تالمس

                                                  ∆𝑦 = 𝑘 ∆𝐼 

                                                      𝐾 =
∆𝑌
∆𝐼 

 بحيث:

K .قيمة المضاعف : 

∆𝐼.التغير في االستثمار : 
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∆𝑌:.التغير في الدخل 

 ولدينا:

𝑦 = 𝑐 + 𝐼 

∆𝑦 = ∆𝑐 + ∆𝐼  

I∆حيث: = ∆y − ∆c 

 ومنه تصبح العالقة كما يلي:

𝐾 = 
∆𝑦 

∆𝑦 − ∆𝑐
 

𝐾 =  
∆𝑦

∆𝑐
∆𝑦

 

 بحيث: 


∆𝑐

∆y 
 يمثل الميل الحدي االستهالك. :

1 −  
∆c

∆y
 : يمثل الميل الحدي لالدخار.

ومنه يمكن القول بأن فكرة المضاعف تستند إلى أنه عند ما يزداد اإلنفاق العام فإن جزء منه يوزع 

على  إلنفاقهابحيث يقوم األفراد بتخصيص جزء من هذه الدخول على شكل أجور ومرتبات وأرباح وفوائد، 

 احتياجاتهم االستهالكية المختلفة.

تؤدي  االستهالكعلى الجزء الباقي منه فيوجه لالدخار، وبالتالي الدخول التي توجه لإلنفاق على و 

كل ذلك ينفق جزء منه في االستثمار، و  لالدخارإلى خلق دخول جديدة لفئات أخرى،وأيضا الجزء الموجه 
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كثير من االنتقادات إلى أن هناك الوما تجدر إليه اإلشارة  يؤدي إلى الزيادة في الدخل بنسب مضاعفة،

 التي تعرض لها المضاعف، وكلها متعلقة بالفرضيات التي انطلق منها كينز في صياغة تحليله. 

 ثانيا: أثر المسارع )المعجل(

تغير في االستهالك على االستثمار أو بمعنى آخر يعبر عن أثر ال ومعجل هأو لأثر المسارع 

قصه على حجم االستثمار، فحجم االستثمار يعتمد على التغيرات في حجم الطلب ن والزيادة في اإلنفاق أ

مسارع يوضح سلوك اإلستثمار في المخزون من السلع وتبين نظرية المسارع أن حجم االستثمار والالكلي، 

يعتمد على التغيرات من حجم الطلب الكلي في االقتصاد بالدخل الوطني، بمعنى آخر أن حجم االستثمار 

 عتمد على التغيرات في مستوى الدخل.ي

 ويعبر عن المعجل بالعالقة:

 ∆𝑐

∆𝑦
 = المعجل  

 بحيث:

∆𝑐.التغيرات في االستهالك : 

∆I.التغير في االستثمار : 

قتصر على ق، ألن الزيادة في االستثمار ال تالمشت ويعبر عن المعجل باالستثمار التابع أي

االستثمار األولى المستقل، ولكن تؤدي الزيادات المتتالية في الطلب على السلع االستهالكية لزيادات 

سارع الزيادة في الدخول التي مشتق فيفسر الملاأو ذي يعرف باالستثمار التابع والأخرى في االستثمار، 

بالمنتجين إلى زيادة الطلب على السلع عليها زيادة الطلب على السلع االستهالكية، وهو ما يدفع  ينجر

االستثمارية من آالت ومعدات من أجل الزيادة في اإلنتاج وزيادة األرباح، وبزيادة االستثمار يرتفع الدخل 

 الوطني، وكل هذا يبين تأثير تغير االستثمار على االستهالك.
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إليه أن أثر اإلنفاق األولي ال تقتصر على زيادات الدخل وفقا لمبدأ المضاعف  اإلشارةوما تجدر 

فقط ولكن بتعداد إلى الزيادة في االستثمار المشتق وفقا لمبدأ المعجل، وهو ما يبين لنا التفاعل المتبادل 

تجيب معجل، وهذا التفاعل يؤدي إلى آثار نفترض توفر جهاز إنتاجي مرن يسوالبين مبدأي المضاعف 

 (1) للزيادة في اإلنفاق بزيادة اإلنتاج.

 ةاإلرادات العامماهية المبحث الثاني: 

)اإليرادات( للقيام بالنفقات العامة يجب توفير الموارد الالزمة لتغطيتها، وتحصل على هذه الموارد 

ة هذه الطاقة أساسا من الدخل الوطني في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاي

لمواجهة متطلبات اإلنفاق العام، لذلك تعتبر اإليرادات العامة من أهم العناصر األساسية التي تعتمد عليها 

 اإليراداتالدول في تسطير ووضع سياستها المالية، لتحقيق مختلف أهدافها المرجوة، ولقد تعددت أنواع 

العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها  ستطرق في هذا المبحث إلى أهم اإليراداتمنه العامة و 

 .المتزايدة من سنة ألخرى

 ول: اإليرادات اإلقتصاديةالمطلب األ

ة أو ياإلرادات العامة تمثل مجموع األموال التي تحصل عليها الحكومة سواء بصفتها السياد »    

داخلية، أو مصادر تضخمية،  أنشطتها وأمالكها الذاتية أو من مصادر خارجية عن ذلك، سواء قروض

لتغطية اإلنفاق العام خالل فترة زمنية معينة، وذلك للوصول إلى تحقيق عدد من األهداف االقتصادية 

 (2) .«واالجتماعية والمالية

                                                                 
تونس، أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة  -"، دراسة مقارنة الجزائرعالج عجز الموازنة العامة للدولة"سياسة الميزانية في لحسن دردوري، - (1)

جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية،  غير منشورة،الدكتوراه في العلوم االقتصادية،

 .61، 61، ص، ص1112/1112الجزائر، 
 .126، ص1112، دار زهران للنشر والتوزيع، 12ط مبادئ االقتصاد والمالية العامة"،عبد الغفور إبراهيم أحمد، "- (2)
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ومنه تمثل اإلرادات العامة تلك المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة من أجل تغطية نفقاتها  

 العامة.

تلك اإليرادات التي تحصل عليها الدولة  ذا المنطلق يمكن تعريف اإليرادات اإلقتصادية بأنهاومن ه       

 شخص إعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات عامة، ومن هذه اإليرادات، اإليرادات الناجمة بصفتها

رادات يبهذا الوصف يمكن أن نتناول إ ،العائدة لها، فوائد القروض وأرباح المشروعات العقارات عن تأجير

 (1) .الدولة من ممتلكاتها في نقطتين اثنتين هما: إيرادات الدومين، الثمن العام

 )الدومين( ةالفرع األول: اإليرادات من ممتلكات الدول 

سنتطرق في هذا الفرع إلى اإليرادات من أمالك الدولة)الدومين(، وقد تمتلك الدولة هذه األمالك 

 ملكية خاصة أو ملكية عامة.

 : الدومين العامأوال

التي تملكها الدولة، أو هيئاتها  والمواألويطلق هذا االصطالح الدومين العام على جميع األمالك، 

حدائق والشوارع، والجسور، والنفاق، واألنفع العام ودون مقابل كالطرق، أو ل معدة لالستعمال،والالعامة 

..الخ، ويكون انتفاع الجمهور بالدومين العام إما مباشرة كاستخدام الشوارع، .مدارس،والمتاحف، والالعامة 

ما عن طريق  حدائق والمرفق عام كالسكك الحديدية، وبعض مرافق المياه،  استخداموشواطئ البحار، وا 

نهار، واألسواء أكان الدومين العام طبيعيا في شأنه كالشواطئ،  االنتفاعمتاحف، ويتحقق هذا والالعامة، 

 ..الخ..متاحف،والحدائق العامة، والكالمنتزهات على الشواطئ،  اإلنسانأو كان مستحدثا بفعل 

فالمهم أن يكون الدومين العام مخصص للمنفعة العامة ودون مقابل، فإن الدومين العام ال يعتبر 

 ة لألفراد دون مقابل. مادام القصد من تخصيصه تقديم المنفعة المباشر  لإلراداتمن المصادر الرئيسية 
                                                                 

 .19، مرجع سابق،ص زینب حسین عوض - (1)
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 : الدومين الخاصثانيا

التي تملكها الدولة، أو هيئاتها  والمواألويطلق اصطالح الدومين الخاص على جميع األمالك، 

بمقابل فهي تشكل مصدرا رئيسيا إليرادات نفع العام، ولكن وال لالستعمالمعدة والالخاصة ملكية خاصة، 

 ..الخ..صناعية،والنقود، المنشآت التجارية والمناجم، والغابات، والالخزينة العامة كالعقارات، 

هذه األمالك الخاصة بصفة مباشرة،  استغاللهيئات العامة بإدارة أو أو لوفي الغالب تقوم الدولة 

 أو بصفة غير مباشرة كتأجير لألفراد.

  .نفقات العامةاألخرى في تغطية ال اإليراداتفالدومين الخاص له أهمية وأسبقية على أنواع 

 ويمكن تقسيم الدومين الخاص ضمن النقاط التالية:

صناعية التي تملكها وهو جميع المنشآت والمشروعات التجارية وال :الدومين الصناعي والتجاري -1 

ها وفقا لألسباب المتبعة في النشاط الخاص وغالبا ما يشمل هذا الدومين المشروعات ذات الدولة، وتدير 

االحتكارية، نظرا ألهميتها الحيوية في تقديمها للخدمات، والمنافع العامة، التي ال يجوز أن الصيغة 

 تخضع للمنافسة والتملك الفردي الخاص كمشروعات المياه، والكهرباء، والغاز،...الخ.

وكذلك المشروعات األساسية التي تحتاج لرؤوس األموال الكبيرة، والتي يعجز القطاع الخاص عن 

ها، وكذلك المشروعات ذات األغراض المالية كالتجارة الخارجية وبعض المنتجات ذات الطلب توفير 

العالمي الكبير، وكذلك المشروعات العامة ذات األغراض االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية 

 (1)كمشروعات توفير السلع التمويلية الغذائية، والمشروعات الحربية...الخ. 

 

                                                                 
 -بدون سنة نشر،ص "، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، أصول اإليرادات المالية العامة في الفكر المالي اإلسالميغازي حسين عناية، " - (1)

 .26 -26،  ص
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الدولة الخاصة، من أراضي، ومباني، ومنشآت  أمالكوهو يشمل جميع  :الدومين العقاري -2 

  .عقارية،...الخ

كان له أهمية كبيرة في تغطية نفقات الدولة في السابق، ولكن  اإليرادحيث أن هذا النوع من 

وبدأت الدولة  تناقصت أهميته في الوقت الحالي وأصبح ال يمثل إال جزءا صغيرا من ايرادات الدولة،

الممتلكات لألفراد، حيث تقوم بفرض ضرائب وذلك بعملية بيع هذه  اإليراداتهذا النوع من  عن تتخلى

لألفراد، وتحصل على ايرادات عالية أكثر مما كانت عليه في   يعهاببعلى هذه الممتلكات التي قامت 

اإلشارة أن بعض االقتصاديين يرون اللجوء يجدر إليه  أجيرها، مات أوالسابق، حيث كانت تقوم باستغاللها 

 (1) .إلى بيع هذه الممتلكات تؤدي إلى نقص رأس المال الوطني

تقوم الدولة أحيانا في تحقيق إيرادات عن طريق احتكارها بعض الخدمات  :اإليرادات من الخدمات -3

به قطاع التأمين من دور مهم مهمة لألفراد مثل احتكار نشاط التأمين، ويرجع ذلك لما يقوم والاألساسية 

 مادي. والمحافظة على رأس المال البشري والة يمانشاط الجماعي وفي حو العلى مستوى النشاط الفردي أ

سندات، وفوائد القروض التي والالمالية األسهم  باإلراداتيقصد  :) الدومين المالي( اإليرادات المالية -4

ها في البنوك. ولقد والقواعد المستحقة للحكومة عن إيداع بعض أموالهيئات، والتمنحها الدولة لألفراد 

ميع البنوك في بالدها، ج وبعض أ امتالكهااألعمال المصرفية عن طريق  احتكارقامت أغلب الدول في 

السيطرة يؤمن للسلطات العامة السيطرة المطلقة على السياسة النقدية وتأمين إيرادات مالية، ومثل هذه 

مشاريع الخاصة، وكذلك عن طريق والقروض الممنوحة لألفراد لاأو  االدخارق صناديق وذلك عن طري

                                                                 
 .62لحسن دردوري، مرجع سابق، ص _  (1)
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إنشاء بنوك تجارية وصناعية تحقق ايرادات وفوائد كلها تنصب في ميزانية الدولة لتغطية النفقات 

 (1).العامة

غاز والمحاجر، وأبار البترول والتخراجات المناجم ويعني هذا الدومين اس: اإلستخراجي الدومين -5

الطبيعي...الخ، حيث تعتبر إيرادات هذا النوع من الدومين من أهم اإليرادات التي تعتمد عليها الدول التي 

 تزخر بالثروات الطبيعية.

 (2) .راضيواألغابات الحكومية واليتكون من األراضي الزراعية  الدومين الزراعي: -6

 الفرع الثاني: الثمن العام

وبمكن تعريفه بأنه مبلغ يدفعه بعض األفراد  رادات الدولةإييعتبر الثمن العام مصدر من مصادر      

 بمعنى آخر هو تلك المبالغ التي تحصل مقابل إنتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة،

ها يمكن تحديد المنتفع بة خاصة، حيث بعد تقديمها لخدمات عامة تعود على األفراد بمنفع عليها الدولة

 .إلخمثل خدمات البريد، المياه...

إن الثمن العام يدفع إختياريا حيث ال يدفعه إال من ينتفع بالخدمة العامة عكس الضريبة التي تدفع      

 .جبرا

هناك تشابه بين الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل الثمن العام و بين الخدمات المماثلة التي يؤديها      

القطاع الخاص، وفي الحالتين ال تقدم الخدمة لجميع األفراد بل تقتصر على من يرغب فيها، أما 

                                                                 
 .122،121خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص،ص،  - (1)
 .64لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  _  (2)
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قطاع مة بعكس الاإلختالف األساسي يتحضر في أن الحكومة عادة ال نهدف إلى الربح باللمنفعة العا

 (1) الخاص.

 طلب الثاني: اإليرادات السياديةالم

جبرا ويكونوا ملتزمين على السيادية هي تلك اإليرادات التي تفرضها الدولة على األفراد  اإليرادات

 القيام بها.

 الفرع األول: الضرائب وتقسيماتها

دورها من فترة إلى أخرى، حيث  واختلفعلى شكل مجتمع وجدت معه الضريبة،  اإلنسانمنذ وجد 

تي غالبا والالحديثة تشكل أهم مصادر اإليرادات في الميزانية العامة،  أنه الشك أن الضرائب في العصور

وتطورت وظهرت الحاجة إلى الضرائب  أهمية ازدادتتخصص لتغطية النفقات المتزايدة، ولهذا  ما

 تقسيمها.

 أوال: تعريف الضرائب.

عتباريين واال الطبيعيينعلى األشخاص  الدولة عبارة عن اقتطاع جبري تفرضهاالضريبة هي » 

 .«والسياسية جتماعية واال االقتصاديةوبما يحقق أهدافها  ،بدون مقابل وبغرض تغطية أعباءها العامة

الضريبة هي عبارة عن فريضة التزامية تحددها الدولة ويلتزم الممول بأداتها دون مقابل تمكينا » 

 (2) .«ولة من القيام بتحقيق المجتمعللد

وعلى ضوء هذه التعاريف يمكن تعريف الضريبة بأنها عبارة عن مبلغ نقدي تفرضه الدولة على 

 العامة. أعبائهااألفراد بصورة إجبارية وبدون مقابل بغرض تغطية 
                                                                 

 .939،ص،9199، دار النهضة العربیة، القاهرة ،"المالي علم المالیة العامة والتشریع"زین العابدین ناصر، - (1)
 .26، ص1112 القاهرة، الشركة العربية للتسويق والتوريدات، " المالية العامة"حسني خربوش، حسين اليحي، _  (2)
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 :التي تتميز بها الضريبة و هياستخالص الخصائص  نامن خالل التعاريف السابقة يمكن

أن كل الموارد األخرى يجب الضريبة فريضة نقدية: وهذا يعني أن الضريبة في الدولة الحديثة شأنها ش-2

 .بصورة نقدية للدولة وليس بشكل عيني أن تؤدى

وتلزمهم بتأديتها تحت طائلة  االضريبة فريضة إلزامية: وهذا يعني أن الضريبة تفرض على األفراد فرض-1

العقوبة. وهذه اإللزامية للضريبة تنتج من الحق الدستوري للدولة بممارسة سيادتها وتنفيذ إرادتها على 

 أرضها وعلى رعاياها.   

للدولة بصورة نهائية: إن هذه الخاصية تعني أن المبلغ الذي يقتطعه المكلف من  الضريبة تؤدى-3

 كضريبة يكون قد خرج من ملكية ودخل ملكية الدولة بصورة نهائية.مدخوله ويؤديه للدولة 

الضريبة تؤدي للدولة بدون مقابل: المقصود من هذه الخاصية أن المكلف ملزم بدفع الضريبة للدولة -2

 الحصول على منفعة خاصة به كمقابل لها.  انتظاردون 

 (1) .جتماعيةواالقتصادية الضريبة تؤدي لتغطية األعباء العامة وتحقيق األغراض اال-5

 مات الضرائبثانيا: تقسي 

تتعدد تقسيمات الضرائب، ومن خالل هذه التقسيمات نجد أنواع مختلفة للضرائب وسنحاول التطرق 

 ألهمها:

 :والضرائب على األموالالضرائب على األشخاص -1

إلى فكرة وهي أن الفرد الذي  استنادافرض الضريبة على األشخاص ت الضرائب على األشخاص:-1-1

ة ألمنه ولممتلكاته تترتب عليه يمايعيش في مجتمع ويتمتع بالحقوق التي يوفرها له هذا المجتمع من ح
                                                                 

 -، ص1114، لبنان، "العامة دراسة مقارنةعلم المالية العامة والتشريع المالي والضريبي الموازنة والنفقات والواردات والقروض "مهدي محفوظ، _  (1)

 .212-211ص 
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بصرف النظر عن  اإلنساني من أهمها تأدية الضريبة عن شخصه مقابل ذلك بعض االلتزامات التي

مية ضريبة الرؤوس، وهي تعتبر من أقدم أنواع حالته أو مقدرته المالية، وهذه الضريبة يطلق عليها تس

 الضرائب التي كانت تفرضها الدول المنتصرة في الحروب على الشعوب المهزومة.

وقد عرفت ضريبة الرؤوس في الدول التي اعتمدتها شكلين من التطبيق، الشكل األول يقضي 

دفع كل من يخضع لها مبلغا مساويا لما األشخاص بمعدل واحد دون تفرقة، فيبفرض الضريبة على جميع 

دار من مق انطالقايدفعه اآلخرون، أما الشكل اآلخر فيقتضي تقسيم أفراد المجتمع إلى طبقات اجتماعية 

نازليا بحيث تختلف من ت أوتصاعديا  اوتةفرض الضريبة بمعدالت متفثروتهم أو مستوى نسبهم، ومن ثم ت

   الطبقة االجتماعية الواحدة.طبقة ألخرى ولكنها تساوي بين أفراد 

 ننافإ، األشخاصإذا كانت الدولة استخدمت في الماضي الضريبة على  :والالضرائب على األم-1-2

 . وبذلك أصبح المكلف الضريبي الاألموالنراها اليوم وقد تخلت عن هذه الضريبة لتستخدم الضريبة على 

ثروته أو مداخيله أو من خالل إنفاقه لهذه ، بل من خالل اإلنسانييخضع للضريبة من خالل شخصه 

 (1) .المداخيل

 ضرائب على الدخل:والالضرائب على الثروة -2 

متلكه ي ماتعتبر الضرائب على الثروة من أهم أنواع الضرائب نظرا ألن  :الضرائب على الثروة-2-1

الشخص من ثروة من أحسن األوعية لتوزيع األعباء الضريبية، وهناك العديد من أنواع الضريبة على 

الثروة، ومن أبرزها هي ضريبة العقار، حيث تعد هذه الضريبة من أقدم الضرائب، وهي ضريبة عينية 

عقارات المبنية التي تقع محدد وفق القانون من ملكية اللاأو سنوية مفروضة على الدخل اإلجمالي الفعلي 

                                                                 
 .226-226ص،-مرجع نفسه، صال_  (1)
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ضمن الحدود اإلقليمية للدولة، وفي اغلب األحيان تفرض هذه الضريبة بشكل دائم وتكون نسبتها 

 (1) .منخفضة

أما النوع اآلخر من الضرائب على الثروة فهي الضريبة على رأس المال وتفرض هذه الضريبة على 

منتجة  والالشخص في وقت معين سواء كانت هذه األم المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها والجميع األم

أداة مالئمة لتوزيع  باعتبارهامنتجة ألي دخل على اإلطالق. وقد اعتمدت هذه الضريبة لدخل ما أو غير 

 متلكه كل منهم في لحظة معينة من عناصر الثروة.ت مامن مقدار  انطالقااألعباء العامة على المكلفين 

تعتبر الضرائب على الدخل من أهم الضرائب التي تعتمد عليها النظم  الدخل:الضريبة على -1-2

الضريبية في العالم أجمع، ذلك ألنه من بين كل أنواع الضرائب المعتمدة تتميز الضرائب على الدخل 

ببعض الخصائص التي تجعلها وفيرة الحصيلة، وقادرة على تحقيق العدالة الضريبية، ففي هذه الضريبة 

الدخل العنصر الخاضع للضريبة، وبذلك يكون أكثر داللة على المقدرة التكلفية للمكلف التي على يشكل 

عادة  اوتأساسها يمكن استخدام الضريبة كأداة في يد الدولة للقضاء على التف بين الطبقات االجتماعية وا 

 (2) .توزيع الثروة القومية بينها بشكل عادل

 النوعية:ضرائب والالضرائب الموحدة -3

التي يحصل عليها  اإليراداتالضريبة الموحدة هي الضريبة التي تغطي  الضرائب الموحدة:-3-1

الضريبة المستحقة، وهي ناجحة أكثر في الدول  أساسهالمكلف في وعاء ويحددها سعر واحد تقتطع على 

المتقدمة وتتميز باالقتصاد في نفقات الجباية، وتحقق العدالة الضريبية وتمكن من معرفة الضريبة 

 المستحقة بسهولة.

                                                                 
 .122، ص 1772"، الجامعية المفتوحة، ليبيا، "مبادئ المالية العامةمنصور ميالد يونس، _  (1)
 .242-227ص  –مهدي محفوظ، مرجع سابق، ص _ (2)
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تي والدخل والوهي الضريبة التي تفرض على كل مصدر من مصادر اإليراد  الضرائب المتعددة:-3-2

ى حدا وبسعر معين، ومن مزاياها أن يمكن أن توفر حصيلة معتدلة وخاصة في يحصل عليها المكلف عل

 الدول النامية التي يكثر فيها ظاهرة التهرب الضريبي، ولكن من عيوبها هو ارتفاع تكاليف جبايتها. 

 ضرائب غير مباشرة: والالضرائب المباشرة -4

تي تشمل والهي الضريبة التي تفرض على المكلفين بشكل مباشر وسنوي  الضريبة المباشرة:-4-1

ضريبة المباشرة هي الضريبة هي التي تستقر بصورة نهائية على عاتق المكلف دون أن والمركزة المالي، 

 إلى غيره. عبئهايكون باستطاعته نقل 

عبئها إلى اآلخرين أي أن دافع الضريبة يعكسها على  ينقل هي الضريبة التي : الضريبة المباشرة-4-2

ستورد أحد األشخاص سلعة معينة من الخارج ودفع ضريبة آخرين مثل ضريبة الجمارك، فإذا إ أشخاص

إذا باع المستورد تلك  أماجمركية فإن هذه الضريبة تكون مباشرة له إذا ابقي السلعة الستعماله الشخصي، 

ضيف الضريبة إلى ثمن البيع أي ينقلها إلى اآلخرين وبالتالي يتخلص من عبئها السلعة إلى غيره فإنه سي

 .وأصبحت ضريبة غير مباشرة يدفعها اآلخرون

 الفرع الثاني: الرسم وخصائصه

 سندرس في هذا الفرع مفهوم الرسم وخصائصه.
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 أوال: تعريف الرسم

تعريفه بأنه مبلغ من المال يدفعه الفرد إلى يعتبر الرسم من أقدم مصادر اإليرادات العامة ويمكن » 

الدولة، أو ألية سلطة عامة جبرا مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤديها له الدولة، ويترتب عليها نفع خاص 

 (1) «.إلى جانب نفع عام

ومن التعريف السابق يتضح لنا أن الرسم مبلغ نقدي يدفعه الفرد للدولة مقابل االستفادة من خدمة 

 تقدمها له. معينة

     ثانيا: خصائص الرسم

 نستنتج من تعريفنا للرسم مجموعة من الخصائص وهي:

 إنه مبلغ نقدي شأنه في ذلك شأن سائر اإليرادات العامة في المجتمعات الحديثة. -2

 بينها وبين األفراد. اتفاقبفرض الرسوم دون ل قلطة العامة هي التي تستجبرا فالس ويدفعأنه يقرض -1

خدمة التي والفع خاص يعود عليه منها، ن ودافع الرسم أالرسم بخدمة خاصة تؤديها الدولة ل ارتباط-3

 (2) .المجتمع فائدة عامة يفيديستفاد منها دافع الرسم هي خدمة عامة قابلة للتجزئة وذات طابع إداري 

  وةاتواإل الفرع الثالث: الغرامات 

 أوال: الغرامات

وهي عبارة عن العقوبات المالية التي تقوم بفرضها الدولة على مرتكبي المخالفات القانونية، فهي  »

حصول ال وعقوبة مالية رادعة، الهدف منها ردع األشخاص عن ارتكاب المخلفات، وليس الهدف منها ه

                                                                 
 .152، 123، 122علي زغدود، مرجع سابق، ص، ص، ص - (1)
 .116، 115مرجع نفسه، ص، ص -  (2)



يرادات نفقات حول عموميات               الفصل الثاني: طفالن أسعارب وعالقتها الميزانية وا   

 

 

81 

ساسية للدولة على إيرادات من اجل تمويل النفقات لذلك ال يمكن تصنيف الغرامات من اإليرادات األ

                        (1) «.بسبب صعوبة تقدير المخالفات المرتكبة، وقلة حصيلتها وعدم انتظامها في الميزانية العامة للدولة

ومما سبق نستخلص أن الغرامات هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على األشخاص عند إرتكابهم 

 .الغرامات من اإلرادات األساسية للدولةوال تصنف  ، حيث ال تعتبرقانونية لمخالفات

 ثانيا: اإلتاوة

تعرف اإلتاوة على أنها مبلغ من المال تحدده الدولة وبدفعه بعض أفراد طبقة مالك العقارات  »

نظير عمل عام يقصد به المصلحة العامة تعاد عليهم عالوة على ذلك بمنفعة خاصة تتمثل في ارتفاع 

كهرباء، والوصيل المياه، ت أوء شارع جديد على ذلك كثيرة فمثال إنشا مثلةواأل القيمة الرأسمالية لعقاراتهم

ضفي ي ماإلى ضاحية حديثة...الخ، فيؤدي ذلك حتما إلى نفع عام يتمثل في تعمير هذه المناطق، وهو 

العقارية على األراضي الواقعة في هذه المنطقة قيمة لم تكن تتمتع بها من قبل، فارتفاع قيمة الممتلكات 

 (2) «.نتيجة ذلك يستوجب فرض إتاوة على المنتفعين

من التعريف السابق نستخلص أن اإلتاوة هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على مالك العقارات وذلك       

 نتيجة إلرتفاع قيمتها.

 اإلرادات اإلئتمانية المطلب الثالث: 

تلجأ الدولة إلى مصدر مهم من مصادر في حالة عجز الدولة على تغطية نفقاتها المتزايدة 

فروض العامة وذلك من أجل تسير أمورها المالية، ومن هنا ازدادت أهمية ال واإليرادات العامة وه

                                                                 
لرحمن الهيني، مجيد عبد اللطيف الخشابي،  - (1) اقتصاديات المالية العامةنوزاد عبد ا "، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، " المدخل الحديث في 

 .19، ص1002
 .111رجع سابق، ص عبد المطلب عبد الحميد، م - (2)
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نامية، كما تلجأ الدولة أيضا في مثل هذه الحاالت إلى والالقروض العامة في معظم الدول المتقدمة 

 مر وكانت مضطرة لذلك.اإلصدار النقدي الجديدة وذلك إذا استلزم األ

 روض العامة وخصائصهقول: تعريف الالفرع األ

 ض العامأوال: تعريف القر 

أو هيئات المحلية لاأو مصالح لاأو هو عقد دين تستلف بموجبه الدولة مبالغ من النقود من األفراد »

  «.العقدالمحدد ووفقا لشروط دولية، مع التعهد بوفاء القرض وفوائده للدائنين في التاريخ لا

أو هيئات لاأو وعليه فإن القرض يمثل عقد تحصل الدولة بموجبه على مبلغ من المال من األفراد 

 مؤسسات العامة محلية أو أجنبية تتعهد فيه برد المبلغ مضاف إليه فوائد سنوية.لا

 ثانيا: خصائص القرض العام

قرض لواقدا ن وعليه قد يكون عينيا أالقرض العام مبلغ من المال: القرض العام الذي يتم الحصول -2

 كثر شيوعا.األ والنقدي ه

 ويتم بإرادة حرة.  اختيارينه : إحدى خصائص القرض أاختياريةالقرض العام يدفع بصورة -1

خاص في القرض العام تستدين الدولة من لاأو القرض العام يدفع من قبل أحد أشخاص القانون العام -3

، كما قد تلجأ الدول إلى دول أجنبية بجنسياتهاخاص الذين يتمتعون لاأو أشخاص القانون العام 

قليمية ودولية طلبا للمال.  ومؤسسات مالية وطنية وا 

 القرض العام يدفع للدولة: إن القرض العام ينحصر بأشخاص القانون العام فقط.-2

الطرفين، الطرف  القرض العام يتم بموجب عقد: تحصل الدولة على القروض العامة بموجب عقد بين-5

أحد الهيئات العامة التي تتعهد برد مبلغ القرض مضاف إليه فوائد  أودولة ال ومقترض وهال واألول ه
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ذي يتعهد بإقراض والمقرض ال وطرف الثاني هوالفترة القرض  والسنوية مترتبة بموجب أحكام العقد ط

 مبلغ من المال إلى الطرف األول لمدة محددة وبفوائد معينة.

صدار سندات الدين -6 القرض العام يستند إلى صك تشريعي: وتقوم الحكومة بعقد القروض العامة وا 

 إلى إذن مسبق يصدر من قبل السلطة التشريعية. استناداالعام 

القرض العام يتضمن مقابل الوفاء: يختلف القرض العام عن باقي إيرادات الدولة المالية بأنه يدخل -9

 (1) .مؤقتة وبمقابلخزينة الدولة بصورة 

 ع الثاني: اإلصدار النقدي الجديدالفر 

هو قيام الحكومة بإصدار نقدي جديد خالل فترة معينة بنسبة تتجاوز نسبة الزيادة االعتيادية في 

 (2) .حجم المعامالت في االقتصاد الوطني خالل نفس الفترة مع افتراض ثبات سرعة تداول النقود"

الجديد هو أحد األدوات التي تلجأ إليها الدولة في حالة عجزها على ومنه فإن اإلصدار النقدي 

 تغطية نفقاتها المتزايدة وذلك بإصدار نقود جديدة، ويعتبر اإلصدار النقدي الجديد من أهم األدوات التي

 .تستخدمها الدولة لتجفيف أهدافها

 

 

 

 

                                                                 
 .139، 136خالد شحادة الخطيب، زهير شامية، مرجع سابق، ص، ص  - (1)
 . 75لحسن دردوري، مرجع سابق، ص - (2)
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 المبحث الثالث: ماهية الميزانية العامة

لقد تطورت فكرة الميزانية العامة بشكل تدريجي خالل مدة طويلة من الزمن تأثر خاللها مفهومها   

بتطور نظام الحكم ومدى تدخل الدولة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وبغية معرفة ما 

واالقتصادية  للميزانية العامة من أهمية ومكانة خاصة في الدولة في جميع المجاالت السياسية

واالجتماعية، سنتطرق في هذا المبحث إلى نشأة الميزانية العامة وتعريفها، وخصائصها، ومبادئها، 

 وأنواعها، واألهمية التي تحظى بها.

 المطلب األول: نشأة وتعريف الميزانية العامة

قتصادي، حيث لقد ارتبط مفهوم ومضمون الميزانية العامة لدولة بتطور دور الدولة في النشاط اال

 التعرف على الميزانية العامة يقتضي منا الوقوف عند نشاطاتها ومفهومها. أن

 الفرع األول: نشأة وتطور الميزانية العامة

مرت الميزانية العامة بمراحل متعددة على مر العصور منذ نشأتها األولى إلى أن ظهرت     

 بشكلها الحديث في العصر الحالي:

يرادات منذ ظهور الدولة، حيث لم تكن الميزانية  ظهرت الميزانية     العامة على شكل نفقات وا 

العامة موجودة في المجتمعات القبلية والعشائرية بسبب محدودية النفقات واإليرادات وسهولة توزيعها حسب 

انتظمت األولويات والمفاضلة دون الحاجة إلى ميزانية عامة لتبويب وتنظيم اإليرادات والنفقات، ولكن ما 

المجتمعات البدائية في شكل دول، ففرضت ثم ازدادت الضرائب حتى أصبح المجتمع يفكر في كيفية 

مكانية التصرف بعائداتها.  تنظيم هذه التكاليف من أجل ضبطها ومالءمتها مع قدرات المجتمع وا 

صادية أما في اإلسالم فمن الواضح أن الدين اإلسالمي الحنيف قد نظم أمور الحياة االقت  

واالجتماعية والسياسية فهو دين ودولة، لذلك من البديهي أن الميزانية العامة كانت موجودة وتطورت مع 
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ن الدولة اإلسالمية في عهد الرسول )صلى اهلل عليه و سلم( ومرورا بالخالفات اإلسالمية يالزمن منذ تكو 

 (1) المتعاقبة.

وفي العصر الحديث اختلفت اآلراء حول تحديد نشأة فكرة الميزانية العامة، حيث يرى البعض أن    

فكرة الميزانية العامة في العصر الحديث ظهرت في جمهوريات البندقة وجنوا وفلورنسيا في ايطاليا، بينما 

، ألنهم منحوا شعوبهم يرى آخرون أن فكرة الميزانية العامة في العصر الحديث ظهرت عند الجرمانيين

 حق إقرار الميزانية انطالقا من مبدأ السيادة الشعبية.

لكن أغلب الفقهاء يذهبون إلى أن فكرة الميزانية العامة بمفهومها الحديث يعود تاريخ ميالدها إلى          

 (2)الحديثة. م في فرنسا وبعد ذلك انتقلت مبادئها إلى بقية الدول2917م في إنجلترا، وثورة 2611ثورة 

حيث تعود فكرة الميزانية العامة في انجلترا إلى بداية الصراع بين الحاكم و البرلمان نتيجة لزيادة 

رقابة البرلمان على أعمال الحاكم و تحديد سلطاته المالية، و في تأكيد حق الشعب في ضرورة رجوع 

 (3) الحاكم إلى ممثليهم في البرلمان قبل فرض أي  ضريبة عليهم.

الميزانية في بلدان العالم ومن بينها فرنسا حيث اجتمعت الجمعية الوطنية الفرنسية  نظام انتشرثم        

فرضتها السلطة التشريعية. وقد كان الهدف من  إذا الإم وقررت عدم قانونية كل ضريبة 2917في سنة 

فرض رقابة السلطة التشريعية على الحكومة حيث قرر البرلمان ضرورة  إلىنظام الميزانية يرمي  إقرار

المال العام وهكذا أخذت  إنفاقضرورة كيفية  إلىموافقة النواب على ما يفرض من ضرائب ثم امتدت 

الحكومة ونفقاتها لمدة  إيراداتالميزانية شكلها النهائي وأصبح من الضروري موافقة المجالس النيابية على 

                                                                 
، 1116اليدار اإلعالميية فيي مجليس النيواب، بغيداد،  "الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة فيي القيانون العراقيي"،مبرزا الزهاوي، سيروان عدنان _  (1)

 .11 ،11ص، ص 

 .14، مرجع سابق،ص،مبرزا الزهاويسيروان عدنان _  (2)

، الطبعة األولى، دار "ي بالمؤسسات الرياضية ) الميزانية(ضقترح لتصميم موازنة النشاط الريانموذج م"، عبد الرحمن عبد المقصود أبو شيانة -  (3)
 .19ص.  ،1023 لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية،الوفاء 
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قبلة وأصبحت ظاهرة موافقة المجالس النيابية على الميزانية من أبرز ما تميزت به الديمقراطيات سنة م

   (1) التقليدية منذ القرن التاسع عشر.

مما تقدم يتضح أن انجلترا وفرنسا هما األصالن اللذان انبثقت منهما الميزانية العامة للدولة،    

سية والمبادئ األولية التي تقوم عليها الميزانية بمفهومها الحديث فمن انجلترا وفرنسا ظهرت القواعد األسا

  (2) وعن طريق هاتين الدولتين انتقلت فكرة الميزانية الحديثة إلى بقية دول العالم.

 الفرع الثاني: تعريف الميزانية العامة

للميزانية العامة وردت تعاريف مختلفة للميزانية العامة بعضها ركزت على الجانب المالي    

 وبعضها ركزت على الجانب السياسي للميزانية و أخرى نظرت للميزانية العامة من عدة زوايا.

عرف التقليديون ميزانية الدولة بأنها قائمة متوازية باإليرادات و النفقات الالزمة إلشباع الحاجات    

 جية.العامة خالل سنة قادمة ال تتأثر بالمتغيرات الداخلية و الخار 

إال أن تطور الدور الوظيفي للدولة قد انعكس على تطور مفهوم الميزانية، ودورها، وتقسيماتها،    

إذ أصبحت تعرف بأنها التعبير المالي عن برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة 

  (3) تحقيقا ألهداف المجتمع.

 واالقتصاديةع اإليرادات وتخصيصها بين القطاعات اإلنتاجية كما تعرف الميزانية بأنها أداة لتوزي   

ممكنة باستعمال الموارد  إنتاجيةالمختلفة من زاوية محدودية المصادر وقدرتها، وأداة تسعى لتحقيق أكبر 

المحدودة من زاوية الكفاية االقتصادية واإلدارية، ومن زاوية النمو تعتبر الميزانية العامة وسيلة الستثمار 

األموال على أفضل وجه يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية، أما من زاوية العدالة االجتماعية 
                                                                 

 .69علي زغدود، مرجع سابق، ص - (1)

 .16سيروان عدنان، مرجع سابق، ص  - (2)

 .16سيروان عدنان، مرجع سابق، ص  - (3)محمد  - (3)

 .111، ص1116الدار الجامعية اإلسكندرية،  " ترشيد اإلنفاق العام وعجز ميزانية الدولة"،محمد عمر أبو دوح،  - (3)
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العادل للدخل الوطني، وهي من الزاوية السياسية سجل لنتائج فالميزانية هي أداة فعالة لتحقيق التوزيع 

الصراع والتفاوض السياسي، وخالصة للعملية السياسية وما تتضمنه من أولويات وأهداف وسياسات 

 (1) وتوجيهات، كما تعتبر الميزانية العامة من المنظور التخطيطي خطة مالية قصيرة األجل.

الميزانية العامة هي عبارة عن بيان يتضمن تقديرات إليرادات من التعاريف السابقة نستخلص أن 

 الدولة ونفقاتها لفترة زمنية غالبا ما تكون سنة وذلك لتحقيق أهداف معينة. 

 المطلب الثاني: خصائص ومبادئ الميزانية العامة

تعرف أكثر على لذلك لاول في هذا المطلب كل من خصائص ومبادئ الميزانية العامة و سنتن

 يزانية العامة.الم

 الفرع األول: خصائص الميزانية العامة

 من خالل تعريفنا للميزانية العامة يتضح لنا بأن لها ثالث خصائص أساسية.

 أوال: الميزانية العامة هي توقع أو تقدير لإليرادات والنفقات

ت واإليرادات ومادام للنفقا احتماليةإن الميزانية هي عبارة عن خطة مستقبلية تتضمن تقديرات     

كون دقيقا وموضوعيا قدر المستطاع قائما فإن توقع هذه التقديرات وتنبؤها يجب أن ي االحتمالعنصر 

ألن قيمة الميزانية تتوقف على مدى دقة معايير التقدير ونجاحها ومدى ارتباطها بتغييرات النشاط 

صروفات الدولة كافة فإن ذلك يتطلب أن االقتصادي للدولة، وبما أن هذه التقديرات تشمل إيرادات وم

قرار وتصديق  تتم خالل مدة زمنية كافية لذلك فإن معظم الدول تحدد مدة سنة إلعداد ومناقشة وا 

 الميزانية العامة للدولة.

 
                                                                 

 .112، ص1111، 1"، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، العدد تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولةجمال لعمارة، "  - (1)
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 ثانيا: الميزانية هي إجازة من البرلمان

ية، إذ أنها مجرد وثيقة إن من أهم خصائص الميزانية العامة هو إجازتها من قبل السلطة التشريع    

طة التنفيذية، حيث ال تكتسب هذه الوثيقة صفة للتحصيل اإليرادات وصرف النفقات وتعتبر ملزمة للس

ال ستبقى قانونيا مجرد مقترحات وتصورات غير  المشروعية، إال بعد موافقة السلطة التشريعية عليها وا 

 (1) قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

 العامة أداة لتدخل الدولة ثالثا: الميزانية

لقد أصبحت الميزانية العامة أداة الدولة المعاصرة في تنظيم الحياة االقتصادية واالجتماعية، خاصة       

بعد تطور مفهوم الدولة وتوسع مجال نشاطها،  مما أدى إلى مضاعفة احتياجاتها إلى مصادر جديدة 

ضافية للدخل نتيجة زيادة نفقاتها، األمر ال ذي أدى إلى مضاعفة اآلثار المختلفة التي تترتب على وا 

براز الميزانية العامة كأداة حاسمة في كث ير من األحيان، وأهم ما عمليتي اإليرادات وصرف النفقات وا 

 حدثه الميزانية العامة في هذا المجال هو:يمكن أن ت

 س للتيارات السائدة.مواجهة األزمات االقتصادية من خالل وقوف الحكومة في االتجاه المعاك -2

 تحقيق التطور والتوازن االقتصادي العام.-1 

 إعداد توزيع الدخل الوطني.-3    

 رفع مستوى الكفاءة اإلدارية للجهاز الحكومي-2     

 (2) الميزانية العامة أداة رقابية للنشاطات الحكومية.-5     

  

                                                                 
 .11سيروان عدنان، مرجع سابق، ص  - (1)

 .111، 116جمال لعمارة، مرجع سابق، ص،  - (2)
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 الفرع الثاني: مبادئ الميزانية العامة

أية دولة هناك مبادئ معينة البد من إتباعها لكي تكون الميزانية العامة سليمة و إن في ميزانية 

 صحيحة.

 أوال: مبدأ وحدة الميزانية

يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل 

من مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها معرفة مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة 

 ما وافقت عليها السلطة التشريعية.لألهداف المحددة واالعتمادات الواردة في الميزانية ك

  تخصيص اإليراداتثانيا: مبدأ عدم 

والذي يستلزم عدم تخصيص إيراد معين لمواجهة نفقة معينة، بل تجمع كل اإليرادات دون        

مة واحدة تقابلها قائمة المصاريف التي تدرج بها كل النفقات بمعنى آخر، ينبغي أن تخصيص في قائ

تخصص جميع موارد الدولة لتمويل جميع النشاطات التي تقوم بها، واإلخالل بهذه القاعدة ربما يؤدي إلى 

 (1) ظهور فائض أو عجز للعمليات المختلفة التي تنطوي عليها الميزانية .

 تسوية الميزانيةثالثا: مبدأ 

يراداتها بصورة دورية أي كل سنة،  يجب أن يتم التحضير واإلعداد للتصديق على النفقات العامة وا 

ن الميزانية العامة يتعين أن تقرها السلطة التشريعية سنويا، وفي   حالة ما إذا لم يحدد االعتماد منوا 

ساسية لقاعدة سنوية الميزانية تكمن في الحكومة ال تستطيع إنفاق أي مبلغ والحقيقة أن المبررات األ

يعية على أعمال اعتبارات سياسية أساسا، حيث تؤمن استمرار الرقابة السياسية التي تفرضها السلطة التشر 

 السلطة التنفيذية.
                                                                 

وعييات الجامعييية، "، ديييوان المطبالميزانييية العاميية للدوليية -اإليييرادات العاميية -" اقتصيياديات المالييية العاميية النفقييات العامييةمحيرزي محمييد عبيياس،  - (1)
 .277، 276، ص، ص الجزائر، بدون سنة نشر
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 رابعا: مبدأ عمومية الميزانية

حدة دون إجراء تعني هذه القاعدة أن تظهر جميع تقديرات النفقات واإليرادات العامة في وثيقة وا

ذا كان مبدأ وحدة الميزانية يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لميزانية الدولة، فإن  مقاصة واحدة دون االثنين، وا 

مبدأ العمومية يهدف إلى أن يسجل في هذه الوثيقة وبالتفصيل كل تقدير لنفقة أو إيراد دون أن يحدث 

 مقاصة بين نفقات بعض المرافق وبين اإليرادات .

 الميزانيةسا: مبدأ توازن خام

يعد هذا المبدأ أحد مرتكزات النظرية التقليدية وهي التوازن المستوي بين النفقات العامة واإليرادات 

نفقات، م التوازن بين جانبي الميزانية )الالعامة بشكل مطلق، واعتبرت أن حسن اإلدارة المالية يستلز 

مخاطر العجز في الميزانية وما قد يترتب على تغطيته من اإليرادات( من جهة، والى الرغبة في تفادي 

 (1) أثر تضخمي أو فائض ال تستطيع الدولةّ التصرف به من جهة أخرى.

 المطلب الثالث: أنواع وأهمية الميزانية العامة

نظرا لتعدد ولتطور الميزانية العامة وزيادة أهميتها بالنسبة لكل دولة سنتطرق في هذا المطلب إلى 

 عها و أهميتها.أنوا

 الفرع األول: أنواع الميزانية العامة

مرت الميزانية العامة أثناء تطورها بعدة مراحل لذا ظهرت عدة أنواع بها منها ما هو تقليدي ومنها 

 ما هو حديث.

 

 
                                                                 

 .117، 116،111، ص، ص، ص مرجع سابق محمد جمال ذنيبات،  - (1)
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 أوال: ميزانية البنود

م في الواليات المتحدة األمريكية، 2712لقد بدأ تطبيق ميزانية البنود أو الميزانية التقليدية في عام   

 وهي أقدم صورة من صور الميزانية تمتاز بالسهولة والبساطة في إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها

الحسابية من خالل  ميزانية الدولة في تحقيق الرقابة وتقسيميتمثل الهدف الرئيسي من تبويب و 

 السلطة التشريعية وبما ال أقرتهتحديد مسؤوليات كل وحدة حكومية في تنفيذ ميزانية الدولة، وفقا لما 

 يخالف القوانين واللوائح السائدة.

وبالتالي ميزانية البنود هي ميزانية تنفيذية شاملة بتصنيف وظيفي على شكل برامج ووظائف  

ة والجارية، بموجبها يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها يسمالأن النفقات الر وبتصنيف اقتصادي للتمييز بي

 (1) وليس وفقا للغرض منها.

كما يقصد بميزانية اإلعتمادات والبنود الجمع بين تقسيمات الميزانية بين التقسيم اإلداري والنوعي، 

ت الحكومية التي تقوم باإلنفاق حيث يتم تقسيم النفقات العامة كذا اإليرادات العامة إداريا حسب الجها

وتحصيل اإليرادات، ونوعيا حسب السلع والخدمات التي يتم اقتناءها وحسب اإليرادات التي يتم 

  (2)تحصيلها.

 ثانيا:ميزانية البرامج واألداء 

و  االقتصادم بالواليات المتحدة األمريكية حيث أكدت لعبة ) 2721ظهرت فكرة ميزانية األداء عام 

إلدارة العلمية في القطاع أفكار ما يسمى " حركة اضرورة االستفادة من بعض توصيات و الكفاية ( 

التي تؤيدها في تقييم اإلنجازات الميزانية في العملية اإلدارية و ، لهذا ظهرت الحاجة إلى استخدام الخاص"
                                                                 

"، مييذكرة مقدميية ضيييمن متطلبييات نيييل شيييهادة الماجسييتير فييي إطيييار مدرسيية الييدكتوراه، كليييية النظيييام الميزانييي فييي الجزائييير" تحديييد مفتيياح فاطميية،  - (1)
،  1111/1111العليوم االقتصيادية والتجاريية وعليوم التسيييير، تخصيص تسييير الماليية العاميية، جامعية أبيي بكير بلقايييد، تلمسيان، الجزائير، غيير منشييورة، 

 .21ص 

 .111أبو دوح، مرجع سابق، ص  محمد عمر - (2)
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يات لجعلها تفي بأهداف السياسات منذ ذلك الحين بدأ العمل على توجيه أنظمة الميزاناإلدارة الحكومية، و 

ألف الرئيس  2727لتطوير ميزانياتها، ففي عام االقتصادية. ثم اتجهت الواليات المتحدة األمريكية 

دارتها" األولى لدراسة تنظيم الحكومة و األمريكي لجنة " هوفر قد أوصت اللجنة باستخدام ميزانية و   ،ا 

 األداء.

مكلفة بدراسة إدارة مدينة نيويورك قد استخدمت تعبير " موازنة في نفس الوقت كانت لجنة أخرى و 

ن ميزانية البرامج تضع األهداف البرامج" بهدف تطوير الميزانية التقليدية، و قد أشارت في أول تقرير لها أ

 تحدد مسؤوليات التنفيذ التي يتم على أساسها قياس أداء ما تم إنجازه من قبل الوحدات اإلدارية .و 

ن تتحاشى القصور في ميزانية البنود من خالل إظهار الميزانية ليس فقط زانية األداء تحاول أإن مي

بل  ،االتفاقما تحصل عليه من سلع أو خدمات نتيجة هذا تها حسب الوحدات اإلدارية و عن طريق نفقا

نفاق عليها في م اإلبالتالي المقارنة بين المدخالت التي يتبما يتحقق نتيجة لهذا اإلنفاق و  أنها تربط ذلك

  بين المنتجات التي تحقق من هذا اإلنفاق.إطار الميزانية، و 

 يط و البرمجةميزانية التخط ثالثا:

الدراسات و  االنتقاداتالموازنة في الواليات المتحدة األمريكية نتيجة ظهر نظام التخطيط والبرامج و 

مالحظات أثناء مناقشته لبرامج  اعتاد أن يوجهالمقدمة حول الميزانية العامة من طرف الكونغرس الذي 

 وزارة الدفاع. اتميزانيو 

             م أقر وزير الدفاع البدء بالعمل في مرحلة تجريبية لتطبيق األفكار الجديدة، 2763في عام و 

بعد أن تبلورت الجهود المبذولة خالل الفترة م، و  2762-2763خالل السنتين  االختباروضعها تحت و 

ة تحت م  منشورات بتعليمات تطبيق نظام جديد للميزاني 2765جريبية أصدرت وزارة الدفاع في عام الت
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الموازنة بعد  تطورا لنظامو حديثا  اتجاهاقد اعتبر هذا النظام عنوان " نظام التخطيط والبرامج والموازنة" و 

 األداء.ميزانية اإلعتمادات و 

          تخطيط وعلى ضرورة الربط بين التخطيط يحث يرتكز هذا النوع من الميزانية على ال

م على اتخاذ القرارات يهدف إلى توفير المعلومات الضرورية لمتخذي القرارات لمساعدتهالميزانية العامة، و و 

إلشباع أكبر قدر ممكن من كانيات المالية المتاحة بكفاءة وفعالية التي تسعى إلى استخدام اإلمالمناسبة و 

  (1)المواطنين.

البرمجة مرحلة ظهور الوظيفة التخطيطية للميزانية العامة بهدف تأكيد كما تمثل ميزانية التخطيط و 

بما يكفل لموارد بين االستخدامات العامة والخاصة وبين االستخدامات البديلة، و فعالية تخصيص ا

  (2) االقتصاد القومي نحو تحقيق أهداف المجتمع.

  ميزانية األساس الصفري رابعا:

وزارة  FREEMANبرزت فكرة ميزانية األساس الصفري في الواليات المتحدة األمريكية عندما دعا 

يمكن بها إلى استخدام مفهوم جديد إلعداد الميزانية العامة بطريقة  2761الزراعة األمريكية في عام 

م  حيث 2713ام كأول تطبيق لهذا األسلوب في المجال الحكومي في والية جورجيا عتبرير كل برنامج، و 

أفكاره على ميزانية الوالية  بتطبيق  PHYRRكلف الرئيس األمريكي السابق " جيمي كارتر" كحاكم للوالية 

في جانب  الكنه يعتبر تطوير كن القول بأنه ليس مرحلة جديدة و عموما باستعراض هذا األسلوب يم، و 

 البرامج.زانية التخطيط و هرت عند تطبيق ميالنفقات لمحاولة التغلب على الثغرات التي ظ

حيث يقوم هذا األسلوب على أنه وضع تقديرات الميزانية ألي بند من بنود النفقات يجب أن يبدأ 

من نقطة الصفر، أي ال ينظر إلى تقديرات العام السابق، أو حجم النشاط السابق أو حتى إذا كان هذا 
                                                                 

 .21،22،22مفتاح فاطمة، مرجع سابق، ص، ص،ص،  - (1)

 .121محمد عمر أبو دوح ، مرجع سابق، ص  - (2)



يرادات نفقات حول عموميات               الفصل الثاني: طفالن أسعارب وعالقتها الميزانية وا   

 

 

94 

التقديرات وقت الظروف المتوقعة ق، بل توضع باالبند موجودا في السابق وطريقة األداء المتبعة في الس

ال يعني األساليب التقليدية للميزانية و  ليس مجرد التغيير في التكاليف من عام آلخر كما هو الحال فيو 

ري منظم يتطلب التخطيط هذا األساس أنه عند إعداد الميزانية نبدأ من الصفر إنما يقصد أن كل عمل إدا

المشروعات التي كانت تنفذ الستبعاد أو إضافة أي النظر سنويا في البرامج و إعادة  ذلك يتطلبالدقيق، و 

  (1)منها للعام الجديد.

كما يعرف )شارل هيويلسون( ميزانية األساس الصفري بأنها أداة إدارية تهدف إلى تحقيق المزيد من 

األهداف في صورة قدر الكفاءة في استخدام الموارد المحدودة لتحقيق أهداف محددة، بحيث يتم صياغة 

معين من المخرجات مع تحديد المدخالت الالزمة لتحقيقها، على أن يتم اعتبار أفضل برامج تحقيق 

  (2)األهداف، مع تحديد مستويات بديلة اإلنفاق بحيث ال يقتصر االعتبار بين البدائل ذات التكاليف األقل.

 الميزانية التعاقدية امسا:خ

هي و  م، 2776طبيق الميزانية التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية في عام لقد كانت أول محاولة لت

 الحكومة المركزية.نظام عقد صفقات بين جهة منفذة و  محاولة إعادة تشكيل الميزانية العامة على أنها

عام( تقبلية أمام الجميع ) قطاع خاص و برامجها المسأن تقوم الحكومة بطرح مشاريعها و بمعنى 

اسب شريطة أن في الوقت المنمج بأقل تكلفة ممكنة و البرابمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع و بغرض الفوز 

   (3) المشاريع األهداف المخطط لها.تحقق تلك البرامج و 

 

 
                                                                 

 .21مفتاح فاطمة، مرجع سابق، ص  - (1)

 .124محمد عمر أبو دوح ، مرجع سابق، ص  -  (2)

ديييوان المحاسييبة  ،إلييى موازنيية البييرامج و األداء"، و دور الجهيياز األعليى للرقابيية فييي ذلييك البنييود أهمييية التحييول ميين موازنية  "الملتقيى التييدريبي، -  (3)
 .11/11/1117إلى  16/17/1117المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة ، بيروت، لبنان من و 
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 الفرع الثاني: أهمية الميزانية العامة

لميزانية الدولة أهمية بالغة لكونها إحدى أدوات السياسة المالية، هذا من ناحية ومن ناحية    

أخرى، فهي أداة للكشف عن وضع الدولة المالي واتجاهات سياسة الحكومة بشأن اإلنتاج والتوزيع وترشيد 

ا سنلقي الضوء على أهمية االستهالك. هذا ما جعل من الميزانية محط اهتمام الباحثين الماليين، لذا فإنن

 الميزانية العامة في الدولة من النواحي السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية

 أوال: أهمية الميزانية العامة من الناحية السياسية

تتمتع الميزانية العامة من الناحية السياسية بأهمية كبيرة في الدول ذات األنظمة النيابية   

إرغام السلطة التنفيذية بأن تتقدم، وفي كل عام إلى المجالس النيابية من أجل أن والديمقراطية، ذلك ألن 

ا للرقابة المستمرة يجيز لها نواب الشعب القيام بصرف النفقات العامة وتحصيل اإليرادات يعني إخضاعه

 لهذه المجالس.

تي تطلبها أو وتتجلى رقابتها على أعمال الحكومة من خالل قدرتها على تعديل اإلعتمادات ال 

 (1) حتى رفضها لمشروع الميزانية الذي تتقدم به السلطة التنفيذية.

ففي الدول التي يكون فيها النظام السياسي برلمانيا تمثل المصادقة على الميزانية العامة دليل الثقة   

سياستها في فمشروع  الميزانية يمثل خطة أو برنامج  يعكس للحكومة ، بالحكومة ورفضها يوحي العكس

نما يعد  إدارة الحكم أما إذا كان النظام السياسي رئاسيا فليس الهدف من رفض الميزانية إقالة الحكومة، وا 

وسيلة برلمانية لعرقلة نشاط الدولة ومرافقها، وقد يتعقد الوضع أكثر مما يؤدي إلى إيقاف أعمال الحكومة، 

  عة النظام السياسي.ومع ذلك فإن حجم األثر ونوعه ، يختلف باختالف طبي

 

                                                                 
 .111ل، بغداد، بدون سنة نشر، ص، جامعة الموصعلم المالية العامة و التشريع الماليطاهر الجنابي، " - (1)
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 أهمية الميزانية العامة من الناحية االقتصادية ثانيا:

إن أهمية الميزانية العامة تزداد كلما اتسع نطاق دور الدولة وزاد تدخلها في المجال االقتصادي، إذ 

 .أن الميزانية حظيت بدور كبير في العصر الحديث، السيما في الدول المتقدمة اقتصاديا

فهي لم تعد مجرد بيان لتقدير اإليرادات والنفقات العامة يتطلب إجازته من طرف البرلمان لتنفذ        

ومن ضمن ،ت عليه في الفكر المالي التقليديبنوده، و إنما أصبحت ذات أهداف واضحة أكثر مما كان

 الدخل القومي؛ واإلسهام في زيادة هذه األهداف تحقيق االستخدام الكامل وتعبئة الموارد االقتصادية

فالزيادة الكبيرة في النفقات العامة بعد الحربين العالميتين األولى والثانية وظهور العجز في ميزانية  

الدولة أدى إلى التخلي عن فكرة الميزانية التقليدية، وأصبحت الميزانية ترتبط بالنظام االقتصادي للدولة 

الجة التضخم والركود والضريبة دور كبير في معفتؤثر فيه وتتأثر به وأصبح للسياسة اإلنفاقية 

 االقتصاديين؛

إذا علمنا أن للحكومة عدة أوجه ومن أوجه هذا لميزانية من الناحية االقتصادية وتزداد أهمية ا 

 النشاط الضرائب المختلفة والقروض التي تضفي على الميزانية أهمية اقتصادية كبيرة.

 الناحية االجتماعيةثالثا: أهمية الميزانية العامة من 

تظهر من خالل تأثيرها في إعادة توزيع الدخل بين الطبقات االجتماعية المختلفة عن طريق  

فرض ضرائب تصاعدية مباشرة على ذوي الدخول المرتفعة وتوجيه حصيلتها لتمويل بعض أوجه اإلنفاق 

   (1)جتماعية قدر اإلمكان. الذي تستفيد منه الطبقات االجتماعية الفقيرة و ذلك لتحقيق العادلة اال

 

 

                                                                 
 .12، 11، 11سيروان عدنان ميزرا الزهاوي، مرجع سابق، ص، ص، ص  _  (1)
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 ة أسعار النفط بالميزانية العامةالمبحث الرابع: عالق

 سنتناول في هذا المبحث العالقة التي تربط بين أسعار النفط وعناصر الميزانية العامة. 

 رادات ونفقات الميزانية العامةيبإالمطلب األول: عالقة أسعار النفط 

سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول فيهما انعكاسات أسعار النفط على اإليرادات والنفقات  
 العامة للميزانية العامة. 

 العامة رادات الميزانيةيالفرع األول: عالقة أسعار النفط بإ

هذه األخيرة بتقلباتها لطالما إرتبط حجم اإليرادات العامة بحجم إيرادات الجباية البترولية إذ تتسم         
 الكبيرة نتيجة لتقلبات أسعار النفط.

إن المتبع لتطورات أسعار النفط على المستوى الدولي يدرك أن هذه األخيرة سجلت ارتفاعا قياسيا  
وبطبيعة  ،1001دوالر أمريكي للبرميل الواحد مع بداية سنة  200منذ بداية العقد الحالي لتصل إلى من 

المصدرة للنفط المستفيد األول من الطفرة النفطية التي سيشهدها العالم في الوقت الحالي،  الحال تعد الدول
إذ حققت مداخيل كبرى من النقد األجنبي ساهمت إلى حد ما في تحسين أداء بعض المؤشرات 
رئيسي االقتصادية كتسجيل الميزانية العامة لفوائض معتبرة بإعتبار أن الجباية البترولية تعد المصدر ال

، حيث أن ضعف إيرادات الجباية العادية والتغيرات التي تحدث في (1)لإليرادات العامة في معظم الدول
وبما أن أسعار النفط غالبا تكون متقلبة وال  (2)إيرادات الجباية البترولية هو بسبب تقلبات أسعار النفط،

يمكن توقعها والتكهن بها فإن حال إيرادات النفط كذلك، وهذا يعني أن اإليرادات الفعلية كثيرا ما تختلف 
، حيث تعد الجباية البترولية وسيلة لتدخل الدول في النشاط (3)إلى حد كبير عن إسقاطات الميزانية

عات المفروض من قبل الدولة على المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، النفطي، فهي نظام االقتطا
كما ينظر إليها على أنها اقتطاع أو ضريبة تفرض على المؤسسات أو الشركات النفطية بنسبة معينة 

                                                                 
مداخلة مستورة، جامعة  ة البترولية في الجزائر"،فعالية صندوق ضبط الموارد كأداة لتوظيف مداخل الثرو "»أبو فليح نبيل ولعاطف عبد القادر، -(1)

 .11، ص 1116فرحات عباس سطيف، 
، مذكرة مقدمة "(1112 -1111دور الجباية البترولية في تحقيق النمو االقتصادي المستدام من خالل البرامج التنموية)  "عصماني مختار، -(2)

تخصص إدارة أعمال والتنمية المستدامة، كلية  ير منشورة، غكجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير،
 .111، ص111/ 1112، 1ت عباس فرحا ، لجامعةالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  .146أبو فليح نبيل، مرجع سابق، ص -(3)
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وتطبق على أساس سعر بيع النفط، حيث أن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات االستكشاف 
 (.1)لنفطيواالستغالل ا

 ويمكن تلخيص ما سبق فيما يلي:

 العامة نخفاض أسعار النفط على اإليرادات: إنعكاسات إرتفاع وا  11الشكل رقم         

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد ما سبق ذكره.

 العامة الفرع الثاني: عالقة أسعار النفط بنفقات الميزانية

أثرت االنخفاضات المتتالية في أسعار النفط على معظم اقتصاديات الدول حيث أدى إلى انخفاض      
العائدات النفطية والفوائض المالية وبالتالي، انخفاض معدل اإلنفاق العام في هذه الدول بسبب تراجع 

 اإليرادات النفطية.

فس نسبة انخفاض اإليرادات العامة ومع ذلك كان من المفترض أن ال ينخفض اإلنفاق الحكومي بن
بسبب ارتباط اإليرادات بعوامل خارجية أي العوائد النفطية والسوق العالمية للنفط، في حين أن النفقات 
 العامة ترتبط بعوامل داخلية تتمثل في برامج التنمية االقتصادية وبالضغوط التضخمية في االقتصاد.

عجز في معظم الميزانيات العامة للدول النفطية حيث أدى انخفاض اإلنفاق الحكومي إلى ظهور 
أثر هذا العجز على هيكل النفقات في الدول المصدرة للنفط، حيث أن هيكل النفقات الجارية لم يصبه 

نما الذي تغير هو اإلنفاق االستثماري واإلنمائي ، وتتطلب في حالة (2)تغير بعد تقلص العائدات النفطية وا 

                                                                 
مذكرة مقدمة  ("،1111 -1111حالة الجزائر خالل الفترة) فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة عفيف عبد الحميد، " -(1)

لعلوم كجزء من نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير، غير منشورة،  تخصص اقتصاد دولي والتنمية المستدامة، كلية ا
 .141، ص1112/ 1112، الجزائر، 1سطيف  -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم "1111 -1111أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر داود سعد اهلل، " -(2)
،  1111/ 1111، ، الجزائر2االقتصادية، غير منشورة، تخصص التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 .17-16ص،ص

 انخفاض إيرادات الجباية انخفاض أسعار النفط
 البترولية

انخفاض إيرادات العامة 
 للميزانية

ارتفاع إيرادات العامة 
 للميزاينة

إيرادات الجباية  ارتفاع
 البترولية

 ارتفاع أسعار النفط
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التصحيح المالي للتعويض وذلك بإنقاص اإلنفاق عادة أو التمويل، وتخفيض  حدوث عجز اللجوء إلى
اإلنفاق خالل مهلة قصيرة يكلف كثيرا وتخفيض المصروفات الجارية يمكن أن يكون صعبا،بصورة 

مذمومة وال يحظى بتأييد شعبي، كما أن خفض اإلنفاق الرأسمالي قد يعني التخلي عن مشروعات قادرة 
أما في حالة ارتفاع أسعار النفط وتراكم الفوائض المالية ( 1)ا أهمية حاسمة في تنمية البلدعلى البقاء وله

ونمو الجباية البترولية من جهة ثانية تتدخل الدولة بطريقة مباشرة إلنجاز المشاريع الضخمة) إتباع سياسة 
 توسعية( باستخدام العائدات المتزايدة المتأتية من تصدير النفط منها:

 ج استثمارية في القاعدة الهيكلية األساسية اإلنفاق في الجانب االجتماعي.برام-

 استثمارات في قطاع النفط نفسه زيادة النفقات العسكرية.-

 (2) تسديد الديون.-

 ويمكن تلخيص ما سبق فيما يلي:

نخفاض أسعار النفط على النفقات12رقم الشكل   العامة :إنعكاسات إرتفاع وا 

 

     

 المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد ما سبق ذكره.

 

     العامة قة أسعار النفط برصيد الميزانيةالمطلب الثاني: عال

ترتبط وضعية الميزانية العامة بحجم النفقات واإليرادات العامة، من المتعارف عليه أن األصل في 
الميزانية العامة هو تساوي النفقات العامة مع اإليرادات العامة أي مبدأ توازن الميزانية، ولكن هذا المبدأ 

يرادات العامة، إما نتيجة عدم قدرة ليس دوما بالضرورة محقق، فقد يختل التوازن بين النفقات العامة واإل
                                                                 

"، مجلة اقتصاديات شمال أفريقا، العدد األول، صندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة ضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائر "أبو فليح نبيل، -(1)
 .146بدون سنة نشر، ص

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم "، قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية"عيسى مقليد، -(2)
 .62،62، ص ،ص ،1116/ 1111التسيير، غيير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

النفطارتفاع أسعار   ارتفاع قيمة النفقات 

 انخفاض قيمة النفقات انخفاض أسعار النفط



يرادات نفقات حول عموميات               الفصل الثاني: طفالن أسعارب وعالقتها الميزانية وا   

 

 

100 

الدولة على جمع إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، أو أنها تتعمد زيادة النفقات العامة عن اإليرادات العامة 
بقصد معالجة أزمة اقتصادية ما، وبهدف تحقيق أهداف اجتماعية يكون لها أثر إيجابي في األجل 

 (1)البعيد.

مطلب األول يتضح لنا أن هناك عالقة بين أسعار النفط ورصيد الميزانية ومما سبق ذكره في ال      
 وذلك من خالل العالقة التي تربطه باإليرادات والنفقات العامة  ويمكن أن توضيح تلخص ذلك في مايلي:

نخفاض أسعار النفط على :إنعكاسات إرتفاع13رقم الشكل         رصيد الميزانية العامة وا 

  

 

 

 

 ذكرهالمصدر: إعداد الطالبة باالعتماد ما سبق 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
لعلوم "، رسالة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في االنفقات العامة للجزائر في ظل اإلصالحات االقتصاديةبصديق محمد،" -(1)

 .111، ص 1116/1117االقتصادية،  غير منشورة، تخصص التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، الجزائر

فطالن ارتفاع أسعار ارتفاع إيرادات  
يةالجباية البترول  

ارتفاع إيرادات 
 العامة للميزانية

انية فائض في الميز 
 العامة

ة عجز في الميزاني
 العامة

إيرادات  ضانخفا انخفاض إيرادات 
يةالجباية البترول  

انخفاض أسعار 
 النفط
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 خالصة الفصل

كل الجانب  إلى، فلقد تطرقنا األساسيةلقد تناولنا في هذا الفصل أهمية الميزانية العامة ومكوناتها 

أيضا أثر تقلبات أسعار النفط على  تناولناالعامة، والميزانية العامة، كما  واإليراداتالنظرية للنفقات العامة 

 :تخلصنا أنالميزانية العامة، واس

 واإليراداتلوضع مقترحات بتقدير النفقات  اإلجراءاتأسلوبا منظما من  الميزانية العامة تمثل 

 السلطة التنفيذية؛ بإعدادهاالعامة لفترة زمنية مقبلة تقوم 

 أهمية كبيرة في االقتصاد الوطني؛ وهي تتمتع بالعديد من الخصائص جعلتها تكتسب 

المرجوة،  أهدافهاالتي تستخدمها الدولة لتحقيق  األدوات أهمالعامة من  واإليراداتوتعد النفقات   

 اإلنتاجاالقتصادية، فهي تؤثر على  واآلثارحيث تتمتع النفقات العامة بالعديد من الخصائص 

 لك على توزيع الدخل وعلى االدخار؛واالستهالك، وكذ

 األموالالتي تستخدمها الدولة في الحصول على  األدواتالعامة من أهم  اإليراداتكما تعتبر  

دات ااير  إلىالعامة العادية، والتي تنقسم  باإليراداتالالزمة لتسديد نفقاتها، وتتنوع مصادرها بداية 

يراداتاقتصادية  الغير عادية فتتمثل في  اإليراداتالعامة، أما  اإليراداتسيادية والتي تمثل أهم نوع من  وا 

الدولة في حالة الضرورة وهي  إليهاالنقدي الجديد وهي من أهم المصادر التي تلجا  واإلصدارالقروض 

 تعتبر من الحاالت االستثنائية.

التي يكتسبها في  األهمية، وفي ظل اإلجماليوباعتبار أن النفط يعد مصدرا مهما للدخل القومي 

العامة  واإليراداتنفقات العامة ال إجمالياالقتصاد الوطني فإن تطورات أسعاره لها تأثير كبير على 

 وبالتالي الوضع الكلي لميزانية العامة. 

 



يرادات نفقات حول عموميات               الفصل الثاني: طفالن أسعارب وعالقتها الميزانية وا   
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لثالثالفصل ا

أسعار النفط وٕانعكاستها على 
المیزانیة العامة للجزائر

)2000-2014(.
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تمهید:

إعتمدت الجزائر منذ اإلستقالل على الثروة النفطیة، اعتمادا كبیرا خالل مسیرتها التنمویة،  

تعرضت له السوق بإستخدام الفوائض المالیة المتراكمة لتحقیق التوازنات الداخلیة والخارجیة، إال أن ما 

العالمیة من هزات متتالیة، نتیجة تأثرها سلبا وایجابیا بعوامل متعددة انعكست في النهایة على النفطیة

هبوطا وصعودا، حیث ترتب على هذه االخیرة نتائج تراكمیة على السیاسة المالیة للدولة النفط أسعار  

ار النفط، خاصة في الفترة األخیرة التي عرفت التي تعتبر من الدول التي یتاثر اقتصادها بتطورات أسع

، اضافة الى ان اغلبیة االیرادات العامة للمیزانیة فیها السوق النفطیة ارتفاع غیر مسبوق ألسعار النفط

ولهذا سنقوم في هذا الفصل بدراسة انعكاسات العامة مصدرها االرباح التي تجنیها الحكومة من النفط،

یة العامة  للدولة.أسعار النفط على المیزان

المبحث األول: تبویب نفقات وٕایرادات المیزانیة العامة في الجزائر

)2014-2000المبحث الثاني: تطورات أسعار النفط ونفقات وٕایرادات میزانیة الجزائر( 

)2014-2000المبحث الثالث: العالقة بین أسعار النفط وأداء المیزانیة الجزائریة(
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رلمبحث األول: تبویب نفقات وٕایرادات المیزانیة العامة في الجزائا

تتطلب دراسة هیكل المیزانیة العامة للدولة التعرف على مختلف المعاییر التي تصنف على أساسها 

المیزانیة العامة، حیث یتمثل النشاط المالي للدولة في سبیل تلبیة الحاجات العامة لألفراد، وذلك عملیات 

بصرف مبالغ مالیة تدعى بالنفقات العامة حیث اهتم الخبراء بتبویب عملیات النفقات العامة لكونها تمثل 

امة التي یتم الحصول علیها الحركة األكثر وضوحا لنشاط الدولة، ویتم تغطیتها عن طریق اإلیرادات الع

من الضرائب والرسوم والقروض...إلخ، والتي ینبغي أن ال تهمل عملیة تبویبها لما لها من أهمیة وآثار 

مالیة واقتصادیة.

.المطلب األول: تبویب النفقات العامة في الجزائر

واالجتماعي لنفقات في موازنات الدول تصنیفا خاصا بها حسب نظامها االقتصادي اتصنف هذه 

واإلداري وذلك لتحدید كیفیة توزیع نفقاتها، وسنتناول في هذا المطلب كیف تبوب النفقات العامة في 

الجزائر.

یتم تبویب النفقات العامة في الجزائر إلى قسمین رئیسین وهما: نفقات التسییر ونفقات التجهیز 

بحیث یقسم كل صنف بدوره إلى عدة أبواب.

.التسییرالفرع األول: نفقات

اإلداریة والمتكونة أساسا من أجور یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لسیر أجهزة الدولة

المكاتب...إلخ، هذا النوع من النفقات موجه الموظفین ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة ومعدات

دوالیب المجتمع على مختلف حّتى تتمكن من تسییرأساسا إلمداد هیاكل الدولة بما تحتاجه من أموال

في المیزانیة العامة، وهي تعبیر یتطابق إلى حد كبیر مع دور أوجهه، حیث توزع حسب الدوائر الوزاریة

التأثیر في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة وكل ما تحدثه من الدولة المحایدة ما دامت انها ال تهدف الى
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.)1(لنفقات االستهالكیةكذلك باآثار فهو غیر مباشر، لذلك تسمى 

وتدون نفقات التسییر في جدول یرمز له بـ "ب" وتنقسم نفقات التسییر إلى أربعة أبواب وهي:

أعباء الدین العمومي والنفقات المحسوبة من اإلیرادات.- 

مخصصات السلطات العمومیة.- 

النفقات الخاصة بوسائل المصالح.- 

.)2(التدخالت العمومیة- 

.والنفقات المحسومة من اإلیراداتالدین العموميأوال: أعباء 

یشتمل هذا العنوان على االعتمادات الضروریة لتكفل بأعباء الدین العمومي باإلضافة إلى األعباء 

المختلفة المحسومة من اإلیرادات وتتكون من خمسة أقسام هي:    

(اقتراض الدولة) القسم األول: دین قابل لالستهالك

 الثاني: دین داخلي، الدیون العائمة (فوائد سندات الخزینة)القسم

القسم الثالث: دین خارجي

 القسم الرابع: ضمانات (من أجل القروض والتسبیقات المبرمة من طرف الجماعات

والمؤسسات العمومیة)

(تعویض على منتوجات مختلفة) القسم الخامس: نفقات محسومة من االیرادات

.06، مرجع سابق، صبن خزناجي أمینة،خمیسي قایدي–) 1(
.172، 171لحسن دردوري، مرجع سابق، ص ص –) 2(



) 2014- 2000(للجزائرالعامةالمیزانیةعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار: الثالثالفصل

106

السلطات العمومیة.انیا: تخصیصات ث

یحتوي هذا العنوان على نفقات التسییر المؤسسات العمومیة والسیاسیة وغیرها (المجلس الوطني الشعبي، 

المجلس الدستوري، مجلس األمة، مجلس المحاسبة، المحكمة العلیا، المجلس الوطني االقتصادي 

لى للغة العربیة...).واالجتماعي، مجلس الدولة، المجلس اإلسالمي األعلى، المجلس األع

وباعتبار أن هذه النفقات مشتركة لكا الوزارات، فإن النفقات التي یتضمنها القسمین األول والثاني 

تجمع في میزانیة التكالیف المشتركة، وینبغي أن تقرر وتراقب حسب قواعد مختلفة عن تلك التي تطبق 

على بقیة النفقات العامة.

.ل المصالحثالثا: النفقات الخاصة بوسائ

ویقدم هذا العنوان إحصاء مجموع االعتمادات التي توفر بجمیع المصالح ووسائل التسییر المتعلقة 

بالموظفین واألدوات، ویضم:

 مرتبات العمل–القسم األول: الموظفون

 المعاشات والمنح–القسم الثاني: الموظفون

 التكالیف االجتماعیة–القسم الثالث: الموظفون

 الرابع: األدوات وتسییر المصالحالقسم

القسم الخامس: أشغال الصیانة

القسم السادس: إعانات التسییر

1(.القسم السابع: النفقات المختلفة(

.53،54ص، ، ص2004"، دار الفجر للنشر والتوزیع، "منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة، –) 1(
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رابعا: التدخالت العمومیة

وتتعلق التدخالت العمومیة بنفقات التحویل التي هي بدورها تقسم بین مختلف أصناف التحویالت 

لعملیاتها كالنشاط التربوي والثقافي، والنشاط االقتصادي المتعلق بالتشجیعات حسب المقاصد المختلفة 

والتدخالت وعملیات الدعم المختلفة، والنشاط االجتماعي المرتبط بالمساعدات وعملیات التضامن، وتضم 

األقسام التالیة:

(إعانات للجماعات المحلیة) القسم األول: التدخالت العمومیة واإلداریة

 الثاني: النشاط الدولي (مساهمات في الهیئات الدولیة)القسم

 (منح دراسیة) القسم الثالث: النشاط التربوي والثقافي

التشجیعات والتدخالت (إعانات اقتصادیة)- القسم الرابع: النشاط االقتصادي

 إعانات للمؤسسات ذات منفعة وطنیة (إعانات للمصالح –القسم الخامس: النشاط االقتصادي

مومیة االقتصادیة)الع

 المساعدة والتضامن–القسم السادس: النشاط االجتماعي

 االحتیاط (مساهمة الدولة في مختلف صنادیق المعاشات، –الباب السابع: النشاط االجتماعي

القیام بإجراءات لحمایة الصحة).

حیث یحدد قانون وبالتالي فإن النفقات المتعلقة بالعناوین الثالث والرابع تقسم حسب الوزارات، 

المالیة المبلغ اإلجمالي لالعتمادات الموجهة لكل دائرة وزاریة، ثم یتكفل المرسوم بتوزیع هذه االعتمادات 

اإلجمالیة حسب العناوین والفصول بداللة طبیعتها.
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رة أما النفقات المتعلقة بالعناوین األول والثاني التي هي مشتركة لكل الوزارات أو التي ال ترتبط بوزا

)1(معینة تجمع في میزانیة 'التكالیف المشتركة" في أسفل الجدول "ب" بعد االعتمادات الموجهة لكل وزارة.

إن كل نفقات التسییر المجموعة في هذه العناوین األربعة تقسم في الجدول "ب" الملحق بقانون 

المالیة وهو ما یبینه الجدول الموالي.

.55مرجع سابق ، ص جمال لعمارة، –) 1(
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حسب كل دائرة 2014ول (ب) توزیع االعتمادات بعنوان میزانیة التسییر لسنة الجد:01الجدول رقم 

(بآالف دج).الوحدةوزاریة

دیسمبر 31الصادرة 68مصدر: الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة العدد 

.46، ص 2013

الفرع الثاني: نفقات التجهیز (االستثمار)

یّتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجیتها الكبیرة مادامت أّ نها تقوم بزیادة حجم التجهیزات الموجودة 

جون "بحوزة الدولة. فالشهرة التي تحظى بها هذه النفقات نجد جذورها في تحالیل االقتصادي البریطاني 
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قتصادي، تقوم نفقات االستثمار بإعادة التوازن االقتصادي الذي برهن أن في فترة ركودا"مینارد كینز

، فلو افترضنا قیام الدولة بإنجاز استثمار "مضاعف االستثمار"العام من خالل الدور الذي یقوم بأدائه 

ستسمح بتوزیع األجور "االستثماریة"معّ  ین (بناء طریق سّیار) خالل فترة أزمة إقتصادیة، فالنفقة العامة 

والقیام بطلبات المواد االولیة لدى الموردین.مالعلى الع

إن نفقات االستثمار تشكل خطرا على الجانب النقدي إذا كانت هناك فترة تتضخم، لذا وجب 

.1(.تقییدها ومراقبتها بشكل مباشر من طرف الحكومة(

لنشاط الدولةإن التقسیم الوظیفي لنفقات االستثمار یسمح بإعطاء صورة واضحة المعالم 

االستثماري، حیث یمّیز بین نفقات االستثمار بصفة عامة والعملیات برأس المال

یتم تقسیم نفقات التجهیز حسب المخطط اإلنمائي السنوي وتظهر في الجدول "ج" الملحق بقانون 

.توزع نفقات التجهیز على ثالثة أبواب17-84من قانون 35المالیة حسب القطاعات وحسب المادة 

أوال: العناوین

تجمع االعتمادات المفتوحة بالنسبة للمیزانیة العامة وفقا للمخطط اإلنمائي السنوي لتغطیة نفقات 

االستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثالثة عناوین:

.العنوان األول: االستثمارات المنفذة من قبل الدولة

ل الدولة ویتعلق هذا العنوان بالنفقات التي العنوان الثاني: إعانات االستثمار الممنوحة من قب

تستند إما إلى أمالك الدولة، أو إلى أمالك المنظمات العمومیة وشبه العمومیة.

العنوان الثالث: النفقات األخرى برأس المال

ثانیا: القطاعات

.76، ص 1992،مطبوعة بالمعهد الوطني للمالیة، القلیعة ، "المالیة العمومیة"علي بساعد ، –) 1(



) 2014- 2000(للجزائرالعامةالمیزانیةعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار: الثالثالفصل

111

تجمع نفقات االستثمار في عناوین بحسب القطاعات، وهي عشر قطاعات، وهي عشر قطاعات 

كما یلي:مبینة

 المحروقات0القطاع :

 الصناعة التحویلیة1القطاع :

 الطاقة والمناجم2القطاع :

 الفالحة والري3القطاع :

 الخدمات4القطاع :

 قاعدة هیكلیة اقتصادیة واجتماعیة5القطاع :

 التربیة والتكوین6القطاع :

 قاعدة هیكلیة اجتماعیة وثقافیة7القطاع :

 ووسائل التجهیز: المباني 8القطاع

 أخرى9القطاع :

ثالثا: القطاعات الفرعیة، الفصول والموارد

تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعیة وفصول ومواد حیث تصور بطریقة أكثر دقة النشاطات 

االقتصادیة التي تمثل هدف برنامج االستثمار.

هي مرتبة كما یلي:1423مثال: العملیة رقم 

 لیة: الصناعة التحوی1القطاع

 تجهیزات14القطاع الفرعي :

 الصلب142الفصل :
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 1(: التحویالت األولیة للمواد1423المادة(

حیث أن نفقات التجهیز تدون في الجدول "ج" كما یوضحه الجدول "ج" لقانون المالیة لسنة 

2014.

الوحدةحسب القطاعات 2014: جدول "ج" توزیع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 02الجدول رقم 

(بآالف دج)

دیسمبر 31بتاریخ 68المصدر: الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

.47، ص 2013

المطلب الثاني: تبویب اإلیرادات العامة في الجزائر

یبوب القانون المتعلق بقوانین المالیة العامة إیرادات المیزانیة العامة في الجزائر إلى ما یلي:

.59، 58جمال لعمارة، مرجع سابق، ص ص –) 1(
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اإلیرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات.- 1

مداخیل األمالك التابعة للدولة- 2

التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة واألتاوى- 3

األموال المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات- 4

التسدید بالرأسمال للقروض والتسبیقات الممنوحة من طرف الدولة من المیزانیة العامة وكذا - 5

الفوائد المترتبة عنها.

مختلف حواصل المیزانیة التي ینص القانون على تحصیلها.- 6

مداخیل المساهمات المالیة للدولة المرخص بها قانونا.- 7

المدفوعات التي تقوم بها صنادیق المساهمة بصدد تسییر حافظة األسهم التي تسندها لها - 8

الدولة.

إن اإلیرادات النهائیة المطبقة على المیزانیة العامة للدولة للسنة المدینة، المعروضة عموما حسب 

ملحق لقانون المالیة، الطبیعة القانونیة للضرائب وحسب اإلدارات التي تحصدها مصنفة في الجدول "أ" ال

في بابین هما اإلیرادات اإلجباریة واإلیرادات االختیاریة.

لفرع األول: اإلیرادات اإلجباریةا

وتتكون اإلیرادات اإلجباریة من مجموع االقتطاعات المنفذة بقوة وبدون مقابل وهي: المنتوج 

لدولة.الجبائي، الغرامات ومدفوعات صنادیق المساهمة للمیزانیة العامة ل

أوال: اإلیرادات الجبائیة

وتتكون اإلیرادات ذات الطابع الجبائي من مختلف الضرائب والرسوم، التي یتكفل بتبویبها الجدول 

"أ" للمیزانیة العامة وهي
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وهي الضرائب التي تفرض على مختلف أنواع الدخول كاألرباح الضرائب المباشرة:- 1

الصناعیة والتجاریة، واألرباح غیر التجاریة، والمرتبات واألجور، وفوائد السلف والضمانات.

وهي ضرائب موضوعة على بعض العقود القانونیة وعلى كل حقوق التسجیل والطابع:- 2

الوثائق الموجهة للعقود المدنیة والقضائیة.

: وتسمى أیضا الرسم على رقم األعمال وتفرض على مجمل الضرائب المختلفة على األعمال- 3

المواد االستهالكیة، فهي إذن ضرائب غیر مباشرة على االستهالك.

وتتكون أیضا من الضرائب غیر المباشرة على االستهالك التي تمس الضرائب غیر المباشرة:- 4

م األعمال.فقط المواد غیر الخاضعة للرسم على رق

وتخضع لهذا الرسم المواد الموجهة لالستیراد والتصدیر.الحقوق الجمركیة:- 5

وتتكون من مجموع اقتطاعین اثنین هما: من جهة ضریبة على إنتاج الجبایة البترولیة:- 6

البترول السائل والغازي، ومن جهة أخرى ضریبة مباشرة على األرباح الناتجة عن النشاطات البترولیة 

علقة بالبحث واالستغالل والنقل عبر القنوات.المت

ثانیا: صنادیق المساهمة

المدفوعات نیة العامة للدولة سنویا من خاللباإلضافة إلى الضرائب ذات الطبیعة الجبائیة تمول المیزا

التي تقوم بها صنادیق المساهمة وصنادیق المساهمة هي مؤسسات عمومیة اقتصادیة تحدث في شكل 

لتسییر القیم المنقولة، تخضع للقانون التجاري، وتعمل عونا ائتمانیا للدولة التي تسند إلیها رؤوس شركات 

أموال عامة تتولى تسییرها المالي.



) 2014- 2000(للجزائرالعامةالمیزانیةعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار: الثالثالفصل

115

ثالثا: الغرامات

وأخیرا تمول المیزانیة العامة للدولة بالغرامات، وهي عبارة عن عقوبات مالیة تفرضها هیئات قضائیة 

)1(أشخاص یوجدون في حالة مخالفة مع النصوص الساریة المفعول.وٕاداریة ضد 

الفرع الثاني: اإلیرادات االختیاریة

یطلق على هذا النوع من االیرادات بالموارد اإلرادیة فهذا النوع من الضرائب یضم االشتراكات أو 

بخدمة معینة تؤدیها لهم الدولة، الضرائب المدفوعة إرادیا ولیس اجباریا مقابل نفعهم واستفادتهم بسلعة أو 

فهناك فرق بین مداخیل تؤدیها أمالك الدولة أو أجرة الخدمة المقدمة من طرف الدولة وأموال المساهمات 

والهبات والهدایا، وبالتالي یضم هذا النوع المشاركات والمساهمات المدفوعة اختیاریا من قبل األفراد جراء 

:  )2(لدولة وأهم أنواع اإلیرادات االختیاریة مایليحصولهم على سلع وخدمات من قبل ا

أوال: مداخیل أمالك الدولة

وهي الموارد التي تحصل علیها الدولة من خالل تصفیتها لثرواتها أو استغاللها في شكل إجازة أو 

خدمة أو رخصة، إن الموارد التي تحصل علیها الدولة نتیجة تصفیة ثرواتها تدبیرها بشكل إنفاقي من 

خالل بیع السلع التي تمتلكها والتي لم تعد تمثل منفعة بالنسبة لها مثل مداخیل التنازل عن األراضي 

التابعة للدولة، العقارات المساكن، المتاجر، السیارات اإلداریة وغیرها.

أما بالنسبة الستغالل األمالك التابعة للدولة فیتم تدبیرها من اإلجازة أو الخدمة أو الرخصة التي 

یستفید منها األشخاص الطبیعیین، الخواص أو العمومیین، مثل مداخیل استغالل المناجم والمحاجر 

على حافة الطرق الوطنیة، وغیرهوالغابات، وٕاقامة آالت توزیع الوقود

.50-47جمال لعمارة، مرجع سابق، ص ص –) 1(
.179لحسن دردوري، مرجع سابق ص–) 2(
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ثانیا: التكالیف المدفوعة لقاء الخدمات والمؤداة واألتاوى

ألن قانون المالیة لم یفتح لها بعد خطا في إن هذه المكافآت ال تمثل صنفا حقیقیا من الموارد

الجدول "أ" للمیزانیة وفي ظل غیاب هذا المورد، فإنه یصعب تقدیر محتواها، بل یوجد حظر خلطها مع 

موارد أخرى بالرسوم التي ترتب ضمن الموارد ذات الطابع الجبائي، غیر أنه یمكن تعریفها بأنها هي كل 

لة مقابل استخدام خدماتها.المكافآت المقبوضة من طرف الدو 

ویمكن ان نمیز بین ثالثة أنواع كبرى وهي:

المكافآت المحصلة من النشاطات الصناعیة والتجاریة للدولة مقابل ما یؤدیه من خدمات.- 1

المكافآت المحصلة من النشاطات المالیة للدولة عند قیامها بنشاطات مصرفیة أو تأمینیة.- 2

المكافآت المحصلة من النشاطات اإلداریة التي تسیرها الدولة مقابل رسوم.- 3

.ثالثا: األموال المحصلة للمساهمات والهدایا والهبات

وما یمیز هذه األموال أنها تقدم للدولة بدون مقابل ویتعلق األمر بالمساهمة المالیة غیر اإلجباریة 

ذه الموارد المساهمات االختیاریة في تغذیة الصنادیق لألشخاص في تحویل نفقة عمومیة، بحیث تمثل ه

)1(العمومیة.

ولقد جاء تصنیف مختلف الموارد العامة للدولة في المیزانیة العامة في الجدول "أ" تحت اسم 

اإلیرادات النهائیة المطبقة على المیزانیة العامة كما یبینه الجدول الموالي:

.51، 50جمال لعمارة، مرجع سابق، ص ص –) 1(
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الوحدة بآالف 2014میزانیة الدولة سنة إلیرادات النهائیة المطبقة على : جدول "أ" ا03جدول رقم 

دج.

دیسمبر 31بتاریخ 68المصدر: الجمهوریة الجزائیة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد 

.45، ص 2013

المطلب الثالث: المیزانیة العامة في الجزائر

المالیة العامة للدولة حیث أنها تشمل بنود اإلنفاق وكیفیة تمثل المیزانیة الوثیقة األساسیة لدراسة

توزیع موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها لمواطنیها، سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم 

المیزانیة العامة في الجزائر وٕالى مختلف مراحل إعدادها.
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الجزائريالفرع األول: تعریف المیزانیة العامة في التشریع 

بأنها 06القانون المجسد لقانون المیزانیة في الجزائر حیث عرفها في المادة 17- 84یعتبر قانون 

تتشكل من اإلیرادات والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیة والموزعة وفق األحكام 

المیزانیة بأنها الوثیقة التي تقدر للسنة 21- 90، كما یعرف قانون )1(التشریعیة والتنظیمیة المعمول به

المدنیة مجموع اإلیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر واالستثمار ومنها نفقات التجهیز الداخلیة والنفقات 

)2(برأسمال وترخص بها.

من خالل التعریفین السابقین یمكن تعریف المیزانیة العامة للدولة في الجزائر بأنها "وثیقة رسمیة 

یة تقدر مجموع النفقات واإلیرادات النهائیة للدولة".سنو 

داد المیزانیة العامة في الجزائرمراحل إعالفرع الثاني: 

أوال: إعداد المیزانیة

تعتبر وزارة المالیة اإلطار األساسي لتحضیر مشروع قانون المالیة بصالحیات واضحة.

كان لوزیر المالیة 17/11/1984المؤرخ في 341-84ففي مرحلة سابقة وطبقا للمرسوم رقم 

من المرسوم.09سلطات واسعة في تحضیر المیزانیة، وهذا یتجلى من نص المادة 

المتضمن 15/02/1995المؤرخ في 54- 95وفي مرحلة الحقة وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مالیة، إال أن ذلك أصبح یتم صالحیات وزیر المالیة فإن تحضیر المیزانیة، وٕان بقي من مشتمات وزیر ال

تحت سلطة رئیس الحكومة بعد أن أصبح الجهاز التنفیذي یتسم في قمته باالزدواجیة (رئیس الجمهوریة، 

).06المتعلق بقوانین المالیة (المادة 07/07/1984المؤرخ في 17- 84الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون –) 1(
)، الجریدة 03المتعلق بالمحاسبة العمومیة (المادة 15/08/1990المؤرخ في 21- 90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم–) 2(

. 15/08/1990، الصادرة بتاریخ 35الرسمیة، عدد



) 2014- 2000(للجزائرالعامةالمیزانیةعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار: الثالثالفصل

119

رئیس الحكومة)، حیث أصبح لرئیس الحكومة دور اإلشراف األعلى على ذلك، من أجل تجسید برنامج 

ة المالیة على جملة من المعطیات وهي: الحكومة ویعتمد في إعداد مشروع المیزانیة من طرف وزار 

.توجیهات المخطط السنوي- 1

الذي یستند على األهداف العامة المراد إنجازها في مختلف المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة كما 

هي واردة في قانون كل مخطط سنوي

.توقعات مختلف القطاعات- 2

اإلیرادات الخاصة بها أوتقوم مختلف القطاعات والوزارات باقتراح توقعات سواء بالنسبة للنفقات 

والمبنیة على الممارسات خالل میزانیة السنة ما قبل األخیرة، إذ یجب على الحكومة إیداع مشروع المالیة 

لدى البرلمان قبل منتصف شهر أكتوبر من السنة السالفة لتنفیذه.

.داد المیزانیةثانیا: إع

بعد إعداده من طرف السلطة التنفیذیة یتم إیداع مشروع قانون المالیة لدى السلطة التشریعیة 

(المجلس الشعبي الوطني، مجلس األمة)، بغرض اعتماده تطبیقا لقاعدة سابقة االعتماد على التنفیذ وذلك 

حسب المراحل األساسیة اآلتیة:

.المناقشة- 1

قانون المالیة مرفقا بجمیع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئیس المجلس الشعبي بعد إیداع مشروع 

الوطني، یقوم هذا األخیر طبقا للقانون، وللقوانین واألنظمة الداخلیة للمجلس بإحالته إلى اللجنة البرلمانیة 

المختصة بقطاع المالیة والمیزانیة والتخطیط.



) 2014- 2000(للجزائرالعامةالمیزانیةعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار: الثالثالفصل

120

مجلس الشهبي الوطني بدراسة ومناقشة مشروع القانون مع حیث یقوم لجنة المالیة والمیزانیة بال

ممثل الحكومة (وزیر المالیة)، وتنتهي أعمالها بوضع تقریر تمهیدي تضمنه مالحظتها واقتراحتها، مع 

من الدستور.121مراعاة أحكام المادة 

مناسبة یتم عرض التقریر التمهیدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة، تكون

لجمیع النواب نطرح القضایا والمشاكل المتعلقة بالسیاسة المالیة ومدى االلتزام بتنفیذ قانون المالیة الساري 

)1(من طرف مختلف القطاعات والوزارات.المفعول 

.التعدیل- 2

یمكن للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعدیالت مكتوبة أمام اللجنة المختصة 

من الدستور التي تنص على ما یلي: (ال 121ومناقشتها مع الوزیر المعني، شریطة التقید بأحكام المادة 

یقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو تنحیته نتیجة تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إال 

فیر مبالغ مالیة في فصل آخر من إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو تو 

النفقات العمومیة تساوي على األقل المبالغ المقترح إنفاقها).

ویمكن للحكومة اإلعتراض على التعدیالت المقدمة، األمر الذي قد یؤدي إلى مشاكل سیاسیة 

ودستوریة.

.التصویت- 3

التصویت على میزانیة من الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق122من المادة 12تخول الفقرة 

من 120الدولة كما یقوم مجلس األمة الحقا بمناقشته والمصادقة على قانون میزانیة الدولة حسب المادة 

الدستور.

.269-268، ص، ص2009االسكندریة، ، مؤسسة شباب الجامعة، أساسیات في اقتصاد المالیة العامةبابة عبد اهللا، خ–) 1(



) 2014- 2000(للجزائرالعامةالمیزانیةعلىوانعكاساتهاالنفطأسعار: الثالثالفصل

121

المتعلق بقوانین المالیة تشیر إلى التصویت على 17-84من القانون رقم 70كما أن المادة 

اإلدارة المحلیة التي یصوت علیها بابا وفصال فصال، المیزانیة العامة بصورة إجمالیة، خالفا لمیزانیات 

ومادة مادة والقاعدة أن یصوت ویصادق البرلمان على میزانیة الدولة قبل بدایة السنة المدنیة الجدیدة 

احتراما لمبدأ السنویة.

.ثالثا: تنفیذ المیزانیة

الجمهوریة بإصدار بعد المصادقة على میزانیة الدولة من طرف السلطة التشریعیة یقوم رئیس

القانون المتعلق بالمیزانیة ونشره في الجریدة الرسمیة، من أجل قیام الجهات والهیئات اإلدرایة المختصة 

بتنفیذها في المیدان، أي االنتقال من مجال التقدیر والتوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في 

)1(تها أو صرف النفقات.وقت حاضر سواء من حیث تحضیر اإلیرادات وجبای

.)2014- 2000المبحث الثاني: تطورات أسعار النفط ونفقات وٕایرادات میزانیة الجزائر( 

یشكل قطاع المحروقات ركنا هاما في االقتصاد الجزائري بحیث تعتبر الجزائر من الدول السباقة 

نسبیا في مجال النفط على صعید دول منظمة األوبك، حیث سنتناول في هذا المبحث تطورات أسعار 

) 2014- 2000النفط في الجزائر في الفترة الممتدة ما بین (

.)2014-2000(لنفطل: تطورات أسعار االمطلب األو

وسنقسم هذا المطلب إلى فرعین:

.270، مرجع سابق، صبابة عبد اهللا،خ–) 1(
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.)2008- 2000تطورات أسعار النفط (الفرع األول:

ع المحروقات مكثف وذلك في مختلف المیادین (البحث، اطفي هذه الفترة كان نشاط ق

ارتفاع العوائد التنقیب،...) إلى جانب إبرام العدید من االتفاقیات وٕانجاز المشاریع مثل مصفاة إلى جانب 

متزاید لألسعار.النفطیة نتیجة االرتفاع ال

)2008- 2000(: تطورات أسعار النفط04جدول رقم ال

200020012002200320042005200620072008السنوات

سعر البرمیل 

بالدوالر

292525293954657599

Source: minister de l’énergie et des mines.

تطورات وتقلبات حادة السعار نالحظ أن هذه الفترة شهدت 04رقم من خالل مالحظتنا للجدول 

للتباطؤ نتیجة وذلك 2000مقارنتا بسنة ب دوالرا للبرمیل4تراجعا قدر2001النفط، حیث  شهدت سنة 

في 2001االقتصاد العالمي منذ مطلع العام اي شهده، الت2011سبتمبر 11واحداث االقتصادي

04رقم وحسب األرقام الواردة في الجدول )2008- 202اما في الفترة (الوالیات المتحدة األمریكیة، 

اسعار النفط باالرتفاع من ، حیث بدات 2002مستویات قیاسیة مند مطلع سنة سعار النفط نالحظ بلوغ أ

دوالرا 99لتصل الى 2006دوالرا سنة 65ثم 2003دوالرا سنة 29و2002دوالرا للبرمیل سنة 25

ادي والطلب العالمي على النفط، وٕانخفاض سعر صرف ، وهذا بسبب النمو االقتص2008للبرمیل سنة 

أن انخفاضه یزید الطلب على النفط ویخفض الدوالر الذي خلف أثرا كبیرا على صناعة النفط العالمیة، إذ

من إنتاجه، األمر الذي یؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
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)2014- 2009الثاني: تطورات أسعار النفط في الجزائر (فرعال

یجدر اإلشارة إلى أن هذه الفترة شهدت أزنة مالیة عالمیة أثرت بشكل ملحوظ على أسعار النفط 

.الجزائریة

)2014-2009(تطورات أسعار النفط في : 05الجدول رقم 

200920102011201220132014السنة

سعر البرمیل 

بالدوالر

628011311110999

Source: minister de l’énergie et des mines.

، فقد شهدت تدهورا ملحوظا2009سنة من خالل مالحظتنا للجدول نالحظ أن أسعار النفط 

وذلك بسبب ،2009دوالر للبرمیل سنة 62لتبلغ 2008سنة دوالرا للبرمیل99اسعار النفط من تهاوت

هي 2008بالرغم من أن سنة إعصار األزمة المالیة العالمیة الذي كان له أثر واضحا على سوق النفط

وذلك نتیجة 2008السنة التي شهدت بروز األزمة المالیة العالمیة إال أن أسعار النفط لم تتأثر بذلك سنة 

دوالرا للبرمیل80، حیث وصلت إلى 2010للصعود في سنة الطلب المتزاید على النفط، لتعود بعد ذلك 

دوالرا سنة 99الى 2001یل سنة دوالرا اابرم111دوالرا للبرمیل، لتعود وتنخفض مجددا من 113ثم 

وهذا لتدهور االوضاع في السوق النفطیة العالمیة.2014
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)2014-2000المطلب الثاني: تطور نفقات وٕایرادات میزانیة الجزائر( 

)2014- 200ترة (سنتناول في هذا المطلب تطور نفقات وٕایرادات المیزانیة الجزائریة في الف

دجملیار ) المبالغ 2014-2000: تطور نفقات وٕایرادات المیزانیة العامة للدولة( 06جدول رقم 

إجمالي النفقاتالسنوات 

اإلیرادات

الرصید

نفقات التجهیزنفقات التسییرإجمالي النفقات 

20001255.5965.3290.21028.8 -226.7

20011251.8836.3415.51234.8 -17

20021559.81050.2509.61457.8 -102

20031711.11097.4613.71451.5 -259.6

2004192012007201528 -392

20051950120007501635.8 -314.2

20062630.51283.41347.11667.9 -962.6

20073623.71574.92048.81802.2 -1821.5

200843222017.12304.91924 -2398

20095191.42593.72597.72786.6 -2404.8
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201059262837.13022.93081.5 -2844.55

20116618.43434.33184.12992.4 -3626

20127428.74608.32820.43455.7 -3937

20136879.84335.62544.23820 -3059.8

20147656.24714.52941.74218.2_3438

.)2014- 2000جوع إلى قوانین المالیة للسنوات(من إعداد الطالبة بالر المصدر: 

میزانیات فترة الدراسة وذلك أن الرصید السالب قد غطى كلنالحظ 06من خالل الجدول رقم 

العامة خالل اإلیراداتعود إلى الزیادة المستمرة في قیمة النفقات العامة بالرغم كذلك من الزیادة في ی

أكبر من نفقات التجهیز إلى بوتیرةتزایدات سجلت ات التسییرــنفقأن، حیث )2014- 2000الفترة( 

965.3بلغت نفقات التسییر 2000سنة ففي،من جدیدلالرتفاع 2011لتعود سنة 2005سنة غایة

لتصل تطور هذه األخیرة متذبذبة وكانت قیمة،2005ملیار دج سنة 1200ملیار دج لتصل إلى 

وتعود هذه الزیادة باألساس إلى زیادة أجور موظفي القطاع 2010ملیار دج في سنة 2837.1إلى

قدراتهم رد البشریة لالنتفاع من خبرتهم و ترقیة المواة الىباالضاف، بالجانب التربويالعمومي مع االهتمام 

لك إهتمام الحكومة بالتكوین المهني لألشخاص الذین لم باإلضافة إلى ذفي تنشیط االقتصاد الوطني،

ملیار 20144714.5وهذا ما جعلها تستمر في التزاید لتبلغ سنة اتمام تعلیمهم،ىعلیكن لهم المقدرة

2011الى2000االخرى باالرتفاع المستمر من سنةهيت اما بالنسة لنفقات التجهیز تمیز دج،

والمرجوةاألهداف المراد تحقیقهااختالفحسبإلى أخرى وذلك تكون من سنةوالمالحظ أن هذه الزیادة 

 في الرصید تدل على على عجز في المیزانیة.السالبةاإلشارة
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ملیار دج3022.9زیادة قدرت ب 2010سنةتصادها ومجتمعها، حیث عرفتمن طرف الدولة إتجاه اق

2012، وففي سنةستثمارات االقتصادیةذلك الهتمام الدولة باالو تاركة نفقات التسییر في األولویة الثانیة 

فقد 2014اما سنة 2001ملیار دج مقارنتا بسنة 993.7وصل الىسجلت نفقات التجهیز تراجعا 

.2013ملیار دج مقارنتا بسنة 2941.7397.5عرفت ارتفاعا قدر ب

2002سنة عرفت، حیثزیادات مستمرة في قیمتهافهي ایضا عرفتو فیما یتعلق باالیرادات 

2003سنة ملیار دج 6.3ب تنخفضلتعود و ، 2001ملیار دج مقارنة بسنة223ارتفاعا بمبلغ قدره 

عاودت االیرادات االرتفاع والتزاید 2008إلى 2004في السنوات الممتدة من و ، 2002مقارنة بسنة 

ایرادات الجبایة البترولیة التي تساهم في اإلیرادات اإلجمالیة لتحسن االوضاع االقتصادیة وارتفاع وذلك 

بلغت 2014وفي سنة ، 2009دج مقارنة بسنة رملیا294.9بمبلغ 2010سنة بشكل كبیر، لتقفز

لم تستطع تغطیة في االیرادات العامة إال أن هذه الزیادات ،لیار دجم4218.2جمالیة اإلاإلیرادات

.الدراسةب یغطي كل میزانیات فترةلر وبقي الرصید الساخاصة نفقات التسییإجمالي النفقات العامة
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)2014-2000النفط وأداء المیزانیة الجزائریة(أسعارالمبحث الثالث: العالقة بین 

أسعار النفط على أداء المیزانیة العامة للجزائر انعكاساتسنتناول في هذا المبحث توضیح كیفیة 

)2014- 2000وذلك من خالل تغیر نفقاتها وٕایراداتها والرصید النهائي للمیزانیة خالل الفترة( 

جبایة البترولیة ورصید المیزانیةالنفقات والالنفط بأسعار: عالقة07جدول رقم 

 -1 - -2 - -3 - -4 -

)ملیار دج(الرصید)ملیار دج(البترولیةالجبایة )ملیار دج(النفقات)دوالرالنفط(أسعار السنوات 

2000291255.51213.2 -226.7

2001251251.81001.4 -17

2002251559.81007.9 -102

2003291711.11350.0 -259.6

20043919201570.7 -392

20055419502352.7 -314.2

2006652630.52799.0 -962.6

2007753623.72796.8 -1821.5

20089943224088.6 -2398
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2009625191.42412.7 -2404.8

20108059262905 -2844.55

20111136618.43979.7 -3626

20121117428.74192.0 -3937

20131096879.84399.0 -3059.8

2014997656.21577.73_3438

) وتقاریر بنك الجزائر 2014- 2000جوع إلى قوانین المالیة للسنوات(بالر المصدر: من إعداد الطالبة  

)2014-2000فقات وٕایرادات الجبایة البترولیة(لمطلب األول: أسعار النفط وانعكاساتها على نا

جبایة البترولیة سنتناول في هذا المطلب أسعار النفط وانعكاساتها على كل من نفقات وٕایرادات ال

)2014- 2000لمیزانیة الدولةخالل الفترة(

على نفقات المیزانیةالفرع األول: أسعار النفط وانعكاساتها 

في الجزائر متزایدة كأي العامةأن النفقات07" في الجدول رقم 2" و"1العمودین "من خالل الحظ ن

وأحیانا القیمة مة هذه الزیادة في النفقات تختلف من سنة ألخرى فأحیانا ترتفع هذه قیدولة، غیر أن 

نالحظ ان 2001ففي سنة ،تنخفض، وذلك بحسب الظروف السائدة والسیاسات التي تنتهجها الدولة

وهو ما یتزامن مع 2000ملیار دج مقارنة مع سنة 3.7نفقات الدولة سجلت انخفاضا یقدر ب 

2002سنة ومنذ، 2001بر تمبس11حداث سبب اهدته اسعار النفط في تلك الفترة باالنخفاض الذي ش

ودعم )2004- 2001(قتصاديعرفت النفقات نموا مطردا بسبب تطبیق الجزائر لبرنامجي االنعاش اال
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ا الجزائر جراء ارتفاع أسعار النفط بهوكان هذا نتیجة للقدرة التمویلیة التي تتمتع)2009- 2005(النمو

2009وتراجعت سنة فضتیر انها لم تلبث كثیرا حتى انخغ، دوالرا للبرمیل200899حیث بلغت سنة 

التي شهدتها االزمة المالیة العالمیةىاسعار النفط الالرا للبرمیل ویرجع هذا االنخفاض في دو 62ىال

اال  انها استمرت اسعار النفط الذي شهدتهوبالرغم من االنخفاض  ، غیر ان النفقات  العامة2009سنة 

هذا یعودو ،2008مقارنتا بسنة 2009ستة ملیار دج869.4قدرت ب حیث سجلت زیادة في االرتفاع 

توفیر مناصب و مكافحة الفقر وسعیة التي اتبعتها الدولة بهدف لسیاسات التلاالرتفاع المستمر للنفقات

فیها نفقات میزانیة الجزائر ارتفاعا ارتفعتالتي 2011و2010و االمر نفسه بالنسبة للسنتین ،...لالشع

النفط بعد األزمة المالیة التي شهدتها أسعارملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة وذلك لعودة تحسن وارتفاع 

) 2014- 2012وفي الفترة(،دوالرا للبرمیل2011113حیث بلغت اسعار النفط سنة 2009سنة 

بالرغم من عودة انخفاض اسعار ملیار دج 20147656.2استمرت النفقات في االرتفاع لتبلغ سنة 

التوسعیة البرامجالى مجموعة الستمرار في النفقاتاهذا یعوددوالر للبرمیل و 99لتي قدرت ب النفط ا

.)2014- 2010مستوى المعیشي كبرنامج التنمیة الخماسي( الالدولة للمحافظة وتحسین التي إتبعتها

السیاسة اإلنفاقیة في الجزائر خالل الفترة محل الدراسة، تمیزت بتصاعد معدل ومنه نستخلص ان 

یطلق علیها بالسیاسة اإلنفاقیة التوسعیة، حیث یرتبط نمو اإلنفاق العام نمو اإلنفاق العام وهذا ما

وتصاعد معدالته إرتباطا وثیقا  بالتطورات التي تشهدتها أسعار النفط  خالل تلك الفترة.

على إیرادات الجبایة البترولیة.وانعكاساتهاالفرع الثاني: أسعار النفط 

في الجزائریتضح لنا أن عوائد الجبایة البترولیة07الجدول رقم " في3" و"1من خالل العمودین "

رادات الجبایة یحیث أن إ07ل رقم الجدو ر بأسعار النفط وهذا ما نالحظه من خاللتتأثر بشكل كبی

، وهي السنة التي 2000مقارنتا بسنة 2001سنة ملیار دج 211.8ب عرفت إنخفاضا قدرالبترولیة 
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وفي ،رسبتمب11نتیجة التباطؤ االقتصادي الذي شهده العالم وأحداثشهدت فیها اسعار النفط تراجعا 

ملیار 1007.9بلغت فیهحیثومتزایدا ارتفاعا مستمراالجبایة البترولیة ) عرفت 2008-2002الفترة (

2006سنة ملیار دج 2799.0، و2003سنة ملیار دج 13500.0ووصلت الى2002سنة دج 

التطور الحاصل ، و انتعاش السوق النفطیةوهذا راجع الى،ملیار دج4088.6الى 2008لتصل سنة 

دوالر للبرمیل سنة 99وارتفاع أسعار النفط إلى مستویات غیر مسبوقة بلغت فیها في قطاع المحروقات، 

سنة مقارنتا بملیار دج 1675تراجعا كبیرا قدر ب عرفت الجبایة البترولیة 2009أما سنة ،2008

سجلت تراجعا قدر ب حیث انخفاض أسعار النفطإلىالتي أدت المالیة العالمیةبسبب األزمة 2008

دوالرا للبرمیل80الى لتصل2010الرتفاع بعد ذلك سنة، لكنها عاودت ا2008دوالرا مقارنتا بسنة 37

عند سعر 2013سنةملیار دج4399ـ0و.2011سنة ملیار دج3979.7بیرادات بترولیة اتحقق و 

دوالرا للبرمیل.99الى 2014دوالر للبرمیل، لتعاود االنخفاض سنة 109بلغ 

على رصید المیزانیة.الثاني: أسعار النفط انعكاساتها المطلب 

سنتناول في هذا المطلب أسعار النفط وانعكاساتها على رصید المیزانیة.

رصید میزانیة الجزائر قد عرف نالحظ أن07" في الجدول رقم 4" و"1من خالل العمودین "

) بل وازداد من سنة ألخرى بالرغم من ارتفاع أسعار النفط 2014- 2000(خالل الفترةالرصید السالب

ا العجز الدائم في وزیادة إیرادات الجبایة البترولیة التي تمثل الجزء األكبر من إیرادات المیزانیة ویعود هذ

تعرف النفقات تزاید مستمرا بفعل السیاسات واإلیرادات حیثمیزانیة الجزائر إلى اإلختالالت بین النفقات

التوسعیة التي تتبعها الدولة ومحاولتها لتسدید دیونها الخارجیة، وبالرغم من تزاید أسعار النفط وبالتالي 

الجبایة البترولیة وبالتالي اإلیرادات العامة للمیزانیة فهي لم تنجح في تغطیة النفقات المتزایدة ایراداتزیادة

باستمرار ومما سبق یتبین لنا أن رصید المیزانیة یتأثر بشكل كبیر بالنفقات أكثر من اإلیرادات،  ولكن في 
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رولیة بتقلیص العجز مقارنة بالفترات الفترات التي ترتفع فیها أسعار النفط وتزداد إیرادات الجبایة البت

السابقة التي تشهد انخفاض في أسعار النفط.
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خالصة الفصل: 

بعدما قمنا في هذا الفصل بدراسة كیفیة تبویب نفقات وٕایرادات المیزانیة وتناولنا دراسة المیزانیة 

ن لنا ونفقات وٕایرادات میزانیة الجزائر تبیالعامة في الجزائر وتطرقنا في األخیر إلى تطورات أسعار النفط 

تبویب ر وثانیها نفقات التجهیز أما أن تبویب نفقات میزانیة الجزائر یكون في قسمین أولها نفقات التسیی

اإلیرادات في میزانیة الجزائر فیكون بإیرادات إجباریة وٕایرادات اختیاریة ویتم إعداد المیزانیة العامة في 

الجزائر عبر مراحل متعدد بدایة بإعداد المیزانیة من طرف السلطة التنفیذیة وصوال إلى تنفیذها بعد 

التشریعیة كما تبین لنا من هذه الدراسة تطورات أسعار النفط في المصادقة علیها من طرف السلطة

ة المالیة العالمیة، وكذلك بالنسبة للنفقات التي رها وكیف تأثرت بشكل كبیر باألزمالجزائر وعدم استقرا

تزایدت بشكل مستمر خالل فترة الدراسة وذلك راجع إلى السیاسة التوسعیة التي تتبعها الدولة لتحسین 

المرافق العمومیة، أما بالنسبة لإلیرادات فهي األخرى عرفت تزاید مستمرا ولكن بالرغم من هذا التزاید فهي 

لم تقم بتغطیة نفقات المیزانیة.

وفي األخیر قمنا بدراسة انعكاسات أسعار النفط على میزانیة الدولة، تبین لنا كیف ساهمت هذه 

الالزمة لتغطیة النفقات المتزایدة وذلك من خالل إیرادات الجبایة األسعار في تمویل المیزانیة باإلیرادات 

البترولیة، حیث تحاول الجزائر االستفادة بشكل كبیر من ظل االرتفاع المتزاید ألسعار النفط لتغطیة 

العجز في المیزانیة. 
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: الخاتمة

بعد هذه الدراسة العامة التي حاولنا من خاللها اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة للموضوع 

في الجزائر خالل ما هي انعكاسات تطورات أسعار النفط على المیزانیة العامة"حول والمتمحورة

اسخلصنا الفرعیة، توذلك من خالل التساؤال؟ )"2014-2000الفترة (

حیث تكمن أهمیته اإلقتصادیة بأنه یتمتع ،هو أكثر من مجرد مصدر للطاقةان النفط 

معظم دول العالم المتقدم في اتعتمد علیهسلعة إستراتیجیة فهو ،ال تتوفر في بدائلهبمزایا عدیدة 

.اإلنتاج الصناعي والزراعي

هي تتعرضمرهونا بتطورات أسعاره التيي دولةأليقتصاداالتطور القد أصبح ثحی

السیاسة المالیة للدولة.، والتي تنعكس بدورها عوامل السوقللعدید من خرىاأل

تعكس إیرادات ونفقات الدولة، وهذه األخیرة تتأثر الواجهة التي العامة للدولةلمیزانیةاتعد

ة رقم اإلنفاق عددیا ومنها ى زیادتها منها ما هو ظاهري كزیادبالعدید من العوامل التي تؤدي إل

التي تحصل علیها الدولة.ا هو حقیقي كزیادة المنفعة الفعلیة م

سعار النفط حدثه أالعالقة او االنعكاس الذي تلتوضیحكانت محاولة هذه في دراستنا و 

بشكل اإلیرادات) تتأثر،(النفقاتالعامة نیة العامة للدولة فوجدنا ان عناصر المیزانیةعلى المیزا

، حیث یعتبر و خاصة إیرادات الجبایة البترولیةبالتطورات التي تحدث في أسعار النفط كبیر 

یمكننا القول ان بالتالي،البترولیةسعر النفط من أهم العناصر المعتمد علیها في حساب الجبایة 

اسعار النفط لها عالقة بالمیزانیة العامة للدولة.
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النفط، اضافة الى بما أن االقتصاد الجزائري هو اقتصاد یعتمد وبصفة شبه كلیة على و 

أسعار ان اغلب اإلیرادات التي تجنیها الحكومة مصدرها هو العائدات النفطیة فان اي تغیر في 

وبالتالي سینعكس على الوضع سینعكس وبشكل مباشر على إیرادات الجبایة البترولیة إنهفالنفط

.الكلي للمیزانیة

نتائج الفرضیات:-

عوامل السوق عدم صحة الفرضیة األولى حیث توصلنا الى الفرضیة األولى: 

النفط، ولذلك األساسیة(الطلب،العرض) ال تبدوا أنها كافیة وحدها لتفسیر عدم استقرار أسعار 

.عوامل أخرى تؤثر في أسعار النفط.فان هنالكق سنتطر 

توصلنا الى صحة الفرضیة الثانیة التي تشیر الى انه هنالك عالقة بین اسعار الفرضیة الثانیة:

النفط و ایرادات المیزانیة العامة.

توصلنا الى صحة الفرضیة الثالثةة التي تشیر الى وجود عالقة طردیة بین :الثالثةالفرضیة 

اسعار النفط ونفقات المیزانیة العامة في الجزائر.

اوال: السیاسات الحكومیة الخاطئة

نتائج الدراسة:-

العضوياألصلیؤیدأحدهمافریقینإلىالنفطأصل ومنشأحول المختصونختلف ا- 1

.الالعضویةعن األسبابیؤكدواآلخرالنشوءلمصدر
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حتل مكانة هامة على الصعید اإلقتصادي یتمیز النفط بالعدید من الخصائص التي جعلته ی-2

والسیاسي والمالي والعسكري.

تتاثر اسعار النفط بالعدید من العوامل كالعرض والطلب العالمیین على النفط مما یجعلها -3

لسائدة في السوق.تبعا لالوضاع او تتغیرتتذبذب

تبوب النفقات العامة في الجزائر في قسمین هما نفقات التسییر ونفقات التجهیز.-4

عند تغیر أسعار النفط بالزیادة أو بالنقصان فإن إیرادات الجبایة البترولیة وبالتالي إیرادات -5

ولیة وبالتالي البتر المیزانیة تتغیر بنفس االتجاه، أي أن سعر النفط ینعكس على إیرادات الجبایة

سعر النفط ترتفع اإلیرادات وهذا ما رادات، وٕاذا إرتفع یإنخفض تنخفض اإلفإن إیرادات المیزانیة. 

الحظناه من دراستنا.

عند زیادة أسعار النفط تزداد النفقات العامة للمیزانیة وذلك إلتباع الدولة سیاسة توسعیة من - 6

وفي حالة انخفاض أسعار النفط تنخفض النفقات العامة أجل تنمیة المرافق العمومیة وغیرها، 

للمیزانیة وذلك إلتباع الدولة سیاسة إنكماشیة.

، وبالتالي زیادة ایرادات الجبایة 2000بالرغم من الزیادة المستمرة السعار النفط منذ سنة - 7

ال یغطي المیزانیة الز اال ان الرصید السالب التي تشكل تسبة كبیرة من االیرادات العامة البترولیة 

العامة

إن االقتصاد الجزائري اقتصاد یعتمد بشكل كبیر على النفط وبالتالي إیرادات الجبایة البترولیة - 8

فإن التطورات والتذبذبات السعریة للنفط تعد من أهم المحددات لوضعیة المیزانیة العامة للدولة.

التوصیات والمقترحات:- 
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إلیها من خالل هذه الدراسة بإمكاننا تقدیم بعض التوصیات بناءا على النتائج التي توصنا

والمقترحات والتي تتمثل فیما یلي: 

الضغوط التي الدولة تجنب مة عند ارتفاع أسعار النفط، حتى تمحاولة الحد من النفقات العا- 1

.المیزانیة في حال انخفاض األسعارتحدث في

دیة األخرى خارج قطاع المحروقات، وتوجیه العمل على رفع النمو في القطاعات االقتصا- 2

النهوض بالقطاع الصناعي.أجل اإلنفاق العام نحو االستثمار في المشاریع الصناعیة من 

االستغالل العقالني لموارد الجبایة البترولیة والتوزیع العادل لها.- 3

ائیة للمكلفین، لمحاولة اإلیرادات العادیة عن طریق تفعیل مراقبة اإلدارة الجبةالرفع من مردودی- 4

إحالل الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة في تمویل المیزانیة العامة.

تطویر مصادر الطاقة البدیلة كالطاقة الشمسیة والطاقة الهوائیة والطاقة المائیة، وترفیه - 5

القطاعات الحیویة األخرى كقطاع السیاحة والفالحة.

آفاق الدراسة:  -

سة أسعار النفط وانعكاساتها على المیزانیة العامة للدولة دراسة حالة الجزائر( تناولنا درا

)، وهذه الدراسة هي جزء بسیط لموضوع یحمل الكثیر من التعقید، وفي ختام 2014- 2000

دراستنا نأمل أن یفتح هذا الموضوع مجاال أوسع لدراسات مستقبلیة ومحاور بحوث جدیدة یمكن 

ذكر بعض منها.

الجبایة البترولیة في تمویل المیزانیة العامة.دور - 
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إحالل الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة.- 

أسعار النفط وانعكاساتها على میزان المدفوعات.- 

وفي الختام نرجو من اهللا عز وجل أن نكون قد وفقنا في توفیر أكبر قدر من المعلومات 

طلع على هذا العمل، واهللا ولي التوفیق.التي استفدنا منها نحن، ویستفید منها من ی
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، أبحاث المؤتمر الدولي، كلیة العلوم االقتصادیة "2014-2001واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

.6، ص 2013مارس 12-11، الجزائر، 1والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف

:األطروحات والرسائل

- 1986تقلبات أسعار النفط وٕانعكاساتها على تمویل التنمیة في الدول العربیة خالل الفترة " حمادي نعیمة،- 1

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستبر في العلوم اإلقتصادیة، غیر منشورة، تخصص "2008

.2008/2009نقود ومالیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة بن بوعلي الشلف، الجزائر، 
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،"أثر السیاسات الطاقویة لإلتحاد األروبي على قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري"زغبي نبیل ،-2

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستییرفي العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، تخصص إقتصاد 

. 2011/2012ات عباسسطیف، الجزائر، دولي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرح

، مذكرة مقدمة لنیل "االقتصاد العالمي للمحروقات النفط والغاز الطبیعي دراسة إستشرافیة"عبد المالك مباني، -3

شهادة الماجستیر، تخصص تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

2007/2008.

دراسة حالة الجزائر بالرجوع الى بعض (اثر تطور المنظمة استغالل النفط على الصادرات "امینة مخلفي، –4

، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، تخصص دراسات )التجارب العالمیة

قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، اقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة

2011/2012.

، "انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادیة الكلیة في الجزائر"قویدري قوشیح بوجمعة، -5

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، تخصص 

- 2008نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة  وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، 

2009.

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ة أكثر مع السوق، الجبایة البترولیة لعقود البحث واإلنتاج نحو مالئممجلد میلود-6

الماجستیر، غیر منشورة، تخصص تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.2002، 2001الجزائر، 

، "2012- 1970تأثیر النفقات العمومیة على النمو االقتصادي، دراسة حالة الجزائر "طاوش قندوسي، -7

قدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر، تخصص تسییر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم أطروحة م

.  2013/2014التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، غیر منشورة، 
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تونس، - ، دراسة مقارنة الجزائر"سیاسة المیزانیة في عالج عجز الموازنة العامة للدولة"لحسن دردوري، -8

أطروحة دكتوراه مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة،غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة 

.2013/2014والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

دمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في "، مذكرة مق" تحدید النظام المیزاني في الجزائرمفتاح فاطمة، -9

إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تخصص تسییر المالیة العامة، جامعة 

.2010/2011أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، غیر منشورة، 

قتصادي المستدام من خالل البرامج التنمویة( دور الجبایة البترولیة في تحقیق النمو االعصماني مختار،"- 10

"، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم )2001-2014

التسییر،غیر منشورة،  تخصص إدارة أعمال والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 

عباس.التسییر، لجامعة فرحات 

فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر خالل عفیف عبد الحمید، "- 11

مذكرة مقدمة كجزء من نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم )"،2012- 2001الفترة( 

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، غیر منشورة،  تخصص اقتصاد دولي والتنمیة المستدامة، 

.2014/ 2013، الجزائر، 1سطیف - التسییر، جامعة فرحات عباس

، مذكرة تخرج "2010- 2000أثر تقلبات أسعار النفط على السیاسة المالیة في الجزائر داود سعد اهللا، "- 12

حلیل االقتصادي، كلیة العلوم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، تخصص الت

.2012/ 2011، الجزائر، 3االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

"، مذكرة مقدمة لنیل شهادة قطاع المحروقات الجزائریة في ظل التحوالت االقتصادیةعیسى مقلید،"- 13

/ 2007لخضر باتنة، الجزائر، الماجستیر في العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، غییر منشورة، جامعة الحاج 

2008.
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"، رسالة تدخل ضمن متطلبات نیل النفقات العامة للجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادیةبصدیق محمد،"- 14

شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة،  غیر منشورة، تخصص التحلیل االقتصادي، كلیة العلوم االقتصادیة، 

.2008/2009جامعة الجزائر، الجزائر

.2001تقریر األمین العام لمنظمة األوبك، سنة- 15

.2002سنة ،29تقریر منظمة األوبك، العدد –16

.2003-2002القاهرة،التقریر االستراتیجي العربي، مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة،–17

القوانین والمراسیم:

المتعلق بقوانین المالیة 07/07/1984المؤرخ في 17- 84قانون الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1-
06(المادة 

المتعلق بالمحاسبة 15/08/1990المؤرخ في 21- 90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم–2
. 15/08/1990، الصادرة بتاریخ 35)، الجریدة الرسمیة، عدد03العمومیة (المادة 

مواقع االنترنت: 

1-http://alghad /m/articles/851495(2-2)/.com
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