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Abstract 

In light of the continuing repercussions of the Russian-Ukrainian war and the lack of recovery 

from the effects of the coronavirus pandemic, countries' economies face a financial impasse 

due to rising inflation and rising food and energy prices. Hence the importance of the IMF's 

April 2022 report, As it provides an assessment of the financial and monetary conditions in 

the various economies of the world as well as its fiscal and monetary policy projections that 

could be applied in the next phase, The aim of this study is therefore to support 

macroeconomic policies. in order to address the full consequences of the war in Ukraine and 

the spillover effects on Arab economies in general and the Algerian economy in particular and 

how fiscal policies confronted them. The importance of the study in fiscal policy is how to 

control its revenues, manage its public expenditures and overcome financial pressures.       
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ة  ن فتر ي الدول العربية بي 
ن
ن أ دراسة تقييمية للسياسة المالية ف كت 

زمة كورونا واألزمة األوكرانية بالتر

2022_ 2019الجزائر  عىل دولة  
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 الملخص

ي ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية  
    -ف 

ً
ي من آثار وباء كورونا، تواجه اقتصادات الدول مأزقا

األوكرانية، وعدم التعاف 

، بسبب تصاعد التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. من هنا، تكمن  
ً
ي    أهميةماليا

تقرير صندوق النقد الدولي الصادر ف 

 عن توقعاته للسياسة  2022أبريل  
ً
ي مختلف اقتصادات دول العالم، فضال

 لألوضاع المالية والنقدية ف 
ً
، لكونه يطرح تقييما

ي المرحلة المقبلة،
ي يمكن تطبيقها ف 

إن الدعم الذي قدمته سياسات    إل  لذلك تهدف هذه الدراسة  المالية والنقدية الت 

،ا ي أوكرانيا واآلثار    معالجة  أجل  انتعاش الطلب عل حساب العرض، من   إل  أدى  القتصاد الكلي
العواقب الكاملة للحرب ف 

ة عل االقتصاديات العربية بصفة عامة و االقتصاد الجزائري بصفة خاصة و كيف كانت السياسات المالية   غير المباشر

وتبدو   لها.  ي وضعية    أهميةالمواجهة 
ف  ي  الدراسة 

ف  التحكم  المالية من كيفية  العامة و  إيرادالسياسة  نفقاتها  وتسيير  اتها 

 . التغلب عل الضغوطات المالية

 . األزمة األوكرانية، أزمة كورونا ، لسياسة الماليةا: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة 

ي ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية  
ي من آثار وباء كورونا، تواجه اقتصادات الدول    - ف 

األوكرانية، وعدم التعاف 

، بسبب تصاعد التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. من هنا، تكمن  
ً
 ماليا

ً
تقرير صندوق النقد الدولي الصادر    أهميةمأزقا

أبريل   ي 
توقعاته  2022ف   عن 

ً
فضال العالم،  دول  اقتصادات  مختلف  ي 

ف  والنقدية  المالية  لألوضاع   
ً
تقييما يطرح  لكونه   ،

قب والشكوك تجاه أثر   ي المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود حالة من الي 
ي يمكن تطبيقها ف 

للسياسة المالية والنقدية الت 

 دول العالم.  الحرب عل

ي أوائل عام  
، أظهرت السياسات المالية للعديد من الدول مرونة غير متوقعة، إذ تم تقديم  2020ومنذ بداية الوباء ف 

 
ً
، جنبا

ً
رة من الحظر واإلغالق، كما تمت مساعدة الفئات األكير ضعفا كات المتض  جنب مع السياسات    إل   الدعم لألش والشر

ي األسواق، إال أن كل ذلك جاء  النقدية الميشة واالستثنائ
ي منع حدوث ركود ف 

ي أسهمت ف 
ية من قبل البنوك المركزية، والت 

باألساس.  المرتفعة  العالمية  الديون  تراكم  حساب  سياسات   عل  قدمته  الذي  الدعم  فإن  النقد،  صندوق  لتقرير   
ً
ووفقا

ي ظل نقص اإلمدادات الغذائية، أدى 
، غير المسبوقة، ف  انتعاش الطلب عل حساب العرض، ما ترتب    إل  االقتصاد الكلي
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ي العام  
ي تضمنت رفع أسعار الفائدة للسيطرة عل   إل  ، إضافة٢٠٢١عليه حدوث تضخم ف 

تغير السياسات المالية، والت 

للعديد من اقتصادات  العام  للمشهد  المتصدرة  العجز والديون هي  بذلك قضية تخفيض  ي األسواق، لتصبح 
التضخم ف 

  الدول. 

 

ي ظل الحرب االوكرانية مع    : لية البحثشكاإ
ي سياساتها المالية ف 

كيف استطاعت حكومات الدول العربية من التحكم ف 

ي خلفتها ازمة
 كورونا ؟    وجود الثار اقتصادية و اجتماعية الت 

ة يتم طرح الفرضية التالية  أجل  من لقد اتبعت الدول العربية سياسة ترشيد النفقات عل حساب    : معالجة هذه االخير

 . سواء الدول النفطية او غير النفطية اتها إيراد

 

  : هدف البحث

ي تعيشها الدول كافة، حيث سيكون التأثير األكير عل  
 لحالة عدم اليقير  الت 

ً
 متباينا

ً
ا ي أوكرانيا تأثير

تطرح الحرب ف 

ات الدخل المنخفض بسبب ارتفاع األسعار الدولية، خاصة أنهم مستوردون للطاقة  األسواق الناشئة والبلدان النامية ذ

ة السابقة، وليس لديها مجال   . أن العديد من هذه البلدان واجهت تداعيات بسبب الوباء خالل الفي  والغذاء بشكٍل كلي

ن بعض مصدري السلع األساسية، مالي كبير للحد من هذه الصدمات الجديدة، وأن المستفيد األكير من هذه األزمة سيكو 

ي سيحصدونها. 
ة الت  ي ظل المكاسب الكبير

 وكبار مصدري النفط بشكل خاص ف 

 

   : البحث أهمية

(، وهو ما ينذر   ائب أو سحب الدعم المالي اتخذت البلدان تدابير للحد من ارتفاع األسعار المحلية )تخفيض الض 

، زيادة الضغط عل األسعار الدولية، ونقص سلع الطاقة والغذاء، بتفاقم االختالالت العالمية بير  العرض   والطلب، وبالتالي

اد.  جانب ما قدمته العديد من الحكومات من   إل وهو ما سيض  بمزيد من البلدان منخفضة الدخل المعتمدة عل االستير

ة.   إعانات أو تحويالت مالية داعمة، مما قد ينطوي عل تكاليف مالية كبير

 

   : ة البحثمنهجي

 ذاتوالتقاريــر  الوثائــق بمراجعــة الباحــث ويقــوم الوصفــي.   المنهــج أســلوب أساســي بشــكل التقريــر هــذا يعتمــد

 والمؤسسـات األجهـزة  قبـل مـن المنشـورة الثانويـة البيانـات علـىاالطالع   يتـم   كمــا  الســابقة.  الفتــرة خــال  بالموضــوع العالقــة

 المؤسسـات مـن لعـدد وموجهـة مركـزة بأسـئلة قائمـة تصميـم تـم ا،وأخيـر  واالقتصاديـة. ة الماليـ البيانـات برصـد المختصـة

 العربيــة.  المنطقــة  فـي الدعـم لموضوعـة أدق  فهـم إل الوصـول  أجل مـن المسـتهدفة الـدول فـي
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ي أعقاب جائحة كوفيددور الحكومة كداعم وال: أ
ن
 19-للتنمية االقتصادية واالجتماعية ف

ي أعقاب جائحة كوفيد
ي شهدتها فكرة العقد االجتماعي عل مستوى العالم ف 

ات الت  ، شهد دور  19-نتيجة التغير

ي الدول العربية بداية من عام  
ي التخفيف م2020الدولة تناميا واضحا ف 

ن حدة  ، حيث لعبت الحكومات العربية دورا مها ف 

مليار دوالر أمريكي حت  نهاية    281التبعات االجتماعية االقتصادية الناتجة عن الجائحة وتبنت حزم للتحفير  بلغت قيمتها  

كات وتعزيز مرونة وديناميكية االقتصاديات عربية مول    2021الربــع األول من عام   ي المائة   49بهدف دعم األش والشر
ف 

()تقر   منها من الموازنات الحكومية ي كير  دور  ير افاق االقتصاد العربر
. تمير  هذا العقد االجتماعي وبخالف العقود السابقة بي 

  :  الدولة عل وجه الخصوص ومن خالل السياسة المالية عل عدد من المجاالت عل النحو التالي

 اإلبقاء عىل الوظائف:  -

مسبوق للدولة لدعم اإلبقاء عل الوظائف بشكل شهد هذا العقد وألول مرة عل مدار العقود السابقة، تدخل غير  

ي اإلبقاء عل الوظائف من خالل العديد من  
ي هذا السياق، ساهمت تدخالت الدولة ف 

ي القطاعير  العام والخاص. ف 
مباشر ف 

، وتقديم تسهيالت عديدة من قبل  كات للقطاع المالي   التدابير من بينها تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة عل الشر

المال   ورأس  األجور  بند  التشغيلية، السيما  بنفقاتها  الوفاء  قدرتها عل  لتعزيز  كات  للشر المالية  ووزارات  المركزية  البنوك 

ي القطاع الخاص بهدف اإلبقاء    إل  العامل، إضافة
ي بعض الدول العربية بسداد مستحقات العاملير  ف 

قيام الحكومات ف 

ة انتشار وباء كو  . 19-فيدعل الوظائف خالل في   مالي
ي يتوفر لديها حير 

ي الدول العربية الت 
 ، خاصة ف 

ي السعودية قامت وزارة المالية من خالل برنامج "ساند" بدعم سداد  
ي القطاع   60فف 

ي المائة من رواتب موظف 
ف 

ي التخفيف من    . ريالمليار    9الخاص السعوديير  بقيمة  
ي البحرين ف 

تداعيات  كذلك ساهمت اإلجراءات الحكومية المتبناة ف 

ي الدولتير  عن دعم    19-جائحة كوفيد
كات من خالل دفع أجور البحرينيير  المؤمن عليهم، وهو ما أسفر ف  عل قطاع الشر

ي معدالت البطالة الناتجة عن الجائحة. 
 التوظيف واحتواء الزيادة ف 

 دعم الفئات الهشة:  -

ي العقد االجتماعي 
ي إطار هذا التحول ف 

تعزيز مستويات اإلنفاق عل شبكات   إل   كذلك اتجهت الدول العربية وف 

ي عدد من 
. من جانب آخر انصبت كذلك تدخالت المالية العامة ف  األمان االجتماعي وتوسيع نطاق شموليتها بشكل كبير

ي القطاع غير  
ي الناتج المحلي والتشغيل عل دعم العاملير  ف 

ي تتسم بارتفاع مساهمة القطاع غير الرسمي ف 
الدول العربية الت 

المعمم ا الدعم  برامج  يشبه  ما  خالل  من  العمالة    Universal basic Income (UBI)  لرسمي  فئة  استهدفت  ي 
الت 

ة انتشار الوباء عل غرار ما تم   ي القطاع غير الرسمي ومنحها مساعدات اجتماعية شهرية خالل في 
الموسمية، والعمالة ف 

ي بعض الدول العربية مثل مض والمغرب. 
 تبنيه ف 

ي مض،
ي ظل مساهمة القطاع غير الرسمي بنحو    فف 

اوح بير     63وف 
ي المائة من العمالة، وما يي 

ي المائة    40و  30ف 
ف 

، ونحو   ي المائة من المنشآت  90من الناتج المحلي اإلجمالي
ج (  ف  ي إطار خطة شاملة لضمان األمان  )سير

، قررت الحكومة ف 

جنيه من الموازنة العامة للدولة لكل فرد من    500شهرية بقيمة    والحماية االجتماعية لهذه الفئة رصف عالوة استثنائية

ي قواعد بيانات مديريات القرى العاملة بالمحافظات. 
 العمالة غير الموسمية المسجلة ف 

ي شكلت لصياغة التدابير المخصصة لتجاوز التداعيات االقتصادية  
ي المغرب، قررت لجان اليقظة االقتصادية الت 

ف 

ي  
ي تعمل ف 

واالجتماعية للوباء توسيع نطاق شمولية المستفيدين من برنامج الحماية االجتماعية "راميد" ليشمل األش الت 
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اوح قيمتها بير   
رت دخولها جراء الجائحة بمنحها مساعدات شهرية تي  ي تض 

درهم،    1200و   800القطاع الغير الرسمي والت 

 . )وزارة االقتصاد و المالية و اصالح االدارة(  ول من الحكومة والقطاع الخاصممولة من صندوق محاربة جائحة كورونا المم

لدعم األنشطة االقتصادية من خالل    من جانب آخر شملت تدخالت المالية العامة توجه الدولة بشكل مباشر 

واء تلك المتأثرة  تقديم الضمانات المالية للقروض الممنوحة من المؤسسات المالية لعدد من القطاعات االقتصادية س

ي تدعم مستويات المرونة االقتصادية )القطاعات االقتصادية المساندة  
ان(، أو بعض القطاعات الت  باألزمة )السياحة والطير

ة والمتوسطة( بهدف تقوية الموقف   (، والمعززة لمستويات الناتج والتشغيل ) قطاع المؤسسات الصغير للتحول الرقمي

ي 
كات العاملة ف   هذه القطاعات وتمكينها من مواجهة األزمة بدون االستغناء عن العمالة.  المالي للشر

-   :  تشجيع التحول الرقمي

ي الدول العربية عل عدد كبير من األصعدة خاصة فيما 
كم انصب دور الدولة عل تشجيع عملية التحول الرقمي ف 

عدد من الدول    رجمه عل سبيل المثال توجهيتعلق بتقديم الخدمات الحكومية والتحول نحو الحكومات الذكية، وهو ما ت 

ونية االلكي  الحكومية  الخدمات  نطاق  لتوسيع  وترشيد   العربية  الخدمات  مستويات كفاءة  زيادة  تستهدف  خطوة  ي 
ف 

 مستويات اإلنفاق العام. 

اإلمارات   اإلطار، شعت  هذا  ي 
المثال  –فف  سبيل  تم    -عل  مؤسسية  هيكلة  إعادة  عملية  إلجراء  خططها  من 

ي التكيف مع الوضع الجيد الذي فرضه انتشار جائحة اال 
ضطالع بها مؤخرا، كان احد أهدافها ضمان الشعة والمرونة ف 

وزيادة كفاءة اإلنفاق العام. يشمل الهيكل  كورونا بما يشمل إعادة هيكلة ودمج الوزارات والجهات لتقليل اإلنفاق الحكومي 

ي المائة من الجهات االت 50الجديد إغالق 
 (khoori) حادية مع هيئات أو وزارات أخرى. ف 

ي الدول العربية مع طموحات وتطلعات المواطنير  
ي مالمح العقد االجتماعي لدور الدولة ف 

رغم توافق هذا التغير ف 

ي أعقاب جائحة كوفيد
ي عدد  19-ف 

اب قد جاء عل حساب اعتبارات استدامة أوضاع الموازنات العامة ف  ، إال أن ذلك االقي 

ي تنفيذ إصالحات لتحقيق االنضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات 
ي السابق ف 

ي كانت قد نجحت ف 
من الدول العربية الت 

ي مجملها بانخفاض نسبة عجز الموازنة العامة المجمعة للدول العربية
الناتج المحلي   إل  أكير استدامة للدين العام تكللت ف 

ي عام  11اإلجمالي من 
 
ي المائة ف

 
ي عام  1.6حوالي  إل 2015ف

 
ي المائة ف

 
الناتج   إل ، وذلك قبل أن تقفز نسبة العجز 2019ف

ي عام    10.4  إل  المحلي اإلجمالي 
ي المائة ف 

بما يعكس العبء المالي الكبير الذي تحملته الموازنات العربية للتخفيف   2020ف 

كات.   من حدة الركود الناتج عن الجائحة عل األفراد والشر
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 *( 2021- 2014الناتج المحىلي اإلجماىلي للدول العربية ) إىل (: نسبة عجز الموازنة المجمعة1رقم )شكل 

 

 . ي  المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربر

 

ي ظل االزمة االوكرانية 
ن
     ثانيا: توقعات األداء االقتصادي الكىلي للدول العربية ف

ي عام  يتوقع أن
ي الموازنة العامة المجمعة للدول العربية ف 

ي المائة من   204ليبلغ  2022يستمر انخفاض العجز ف 
ف 

ي ظليرادالناتج المحلي اإلجمالي جراء الزيادة المتوقعة لل 
توقع تحسن األوضاع المالية وتراجع العجز    ات النفطية، خاصة ف 

ي عام  
ي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ف 

، إذ من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج 2022ف 

ي عام  
ي    2022العربية فائضا ف 

. غير انه من المتوقع استمرار عجوزات 2014ألول مرة منذ موجة انخفاض أسعار النفط ف 

للنفط والدول العربية المستوردة للنفط عند مستويات مرتفعة  المواز  ي مجموعة الدول العربية األخرى المصدرة 
نات ف 

 . 2022تقدر نسبيا عام 

ي دول المجموعة  يرادارتفاع اإل   إل  بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط مجتمعة، تشير التقديرات
ات العامة ف 

ي عام    642  مليار دوالر لتبلغ حوالي   108بحوالي  
ي عام 2021مليار دوالر أمريكي ف 

. كما يتوقع أن يستمر هذا التحسن ف 

تبلغ    2022 العام بحوالي    13.3بزيادة  ارتفاع اإلنفاق  المتوقع  المائة. كذلك، من  ي 
ي عام    4ف 

المائة ف  ي 
، مقارنة  2022ف 

ي المائة عام    1.6بانخفاض بنحو  
الية العامة للدول العربية المصدرة  .لذلك، يتوقع أن يستمر انخفاض عجز الم2021ف 

ي عام    1.14للنفط، ليسجل حوالي  
ي المائة ف 

ي عام    3.9، مقارنة بنحو  2022ف 
ي المائة ف 

ي ظل  2021ف 
ي هذا خاصة ف 

.يأب 

ي الموازنة العامة لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.)انظر الملحق(
 توقع تحقيق فائض ف 

 المصدرة للنفط: الدول العربية  _ 1

التقديرات اإل   إل  تشير  بحالي  يرادارتفاع  المجموعة  دول  ي 
ف  العامة  لتبلغ حوالي    108.39ات  أمريكي  دوالر  مليار 

ي عام    20.31، أي بزيادة بحوالي  2021مليار دوالر عام    641.96
ي المائة. كما يتوقع أن يستمر هذا التحسن ف 

 2022ف 

ي  13.35بزيادة قدرها 
ي مقابل ذلك، ستعرف النفقات العامة ارتفاعا بحوالي  85.72المائة )حوالي ف 

 3.98مليار دوالر(. ف 

ي عام  
ي المائة ف 

. كنتيجة لذلك، يتوقع أن يستمر انخفاض عجز المالية العامة    752.7، لتبلغ نحو  2022ف  مليار دوالر أمريكي

ي  1.1للدول العربية المصدرة للنفط مجتمعة، ليسجل حوالي 
ي عام  ف 

ي المائة حسب   3.97، مقارنة بنحو 2022المائة ف 
ف 
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ي مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج 2021البيانات الختامية لعام 
ي ظل توقع تحقيق فائض ف 

ي هذا خاصة ف 
. يأب 

 العربية. 

ي مارس    إل  غير أنه بالنظر 
لية الحالية، ، نتيجة التطورات الدو 2022االرتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط ف 

تقب أن تتحسن اإل  ي  يرادفير
ي بعض الدول ويعمل عل تخفيض العجز ف 

ة، مما سيعزز الفوائض ف  ات النفطية بصفة كبير

ي الموازنات العامة. إال أن هذا التحسن يبف   
ي كان من المتوقع مسبقا تحقيقها لعجوزات ف 

ي الدول المصدرة للنفط الت 
باف 

ي انتهجتها أغلب دول المجموعة.  رهير  مواصلة إجراءات ضبط وترشيد 
 اإلنفاق الت 

   : وتم اختيار الدول االتية

ر  السعودية  ي تقديم دعم قوي للقطاع الصحي والقطاع الخاص المتض 
: تبنت الحكومة سياسات متوازنة تمثلت ف 

انية للعام المالي 
ي المير 

ي االقتصاد. تأب 
داعمة الستمرار تعزيز االستدامة المالية   2022من األزمة، انعكست إيجابا عل تعاف 

ي 
ف  االقتصادية.  اإلصالحات  ة  واستكمال مسير الجائحة  عام    بعد  ي 

ف  الحكومة  تتوقع  اإلطار،  ي    2022هذا 
التعاف  استمرار 

ي تم تنفيذها سابقا. تتضمن التقديرات اثر التطوير المستمر 
ي النشاط االقتصادي مع الحفاظ عل المبادرات الت 

ي ف  التدريحر

. عل ام لدى المكلفير   
ي رفع مستوى االلي 

يبية وتحسن عمليات التحصيل الذي ساهم ف  ي اإلدارة الض 
 المدى المتوسط،  ف 

المالي   العام  انية 
مير  ي 

ف  الحكومة  م  امج  2022تعي   والير التحتية،  والبنية  الحكومية،  الخدمات  عل  اإلنفاق  استمرار   ،

ي من شأنها  2030برامج أخرى ضمن " رؤية المملكة العربية السعودية    إل  االجتماعية، إضافة
ى، الت  "، والمشاريــــع الكير

ات هيكلية ايج ـــع واإلصالحاتتحقيق تغير ها من المشاريـ ي هذه القطاعات، وغير
 . ابية ف 

ي عام   
انية ف  . كما ينتظر أن يتم تحقيق   2.3نحو    2021يتوقع أن يبلغ عجز المير  ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

ف 

ي عام  
انية ف  ي المير 

ي المائة من الناتج ا  2.5أي ما نسبته  مليار ريال سعودي )  90يفوق    2022فائض ف 
(، ف  لمحلي اإلجمالي

ي عام    27وبحوالي  
ي اإل 2023مليار ريال سعودي ف 

ي ذلك نتيجة االرتفاع ف 
ي عام  يراد. يأب 

بحوالي   2021ات العامة خاصة ف 

ي عام  77قبل أن تنخفض بحوالي  2021مليار مقارنة بتوقعات عام  80
ي مقابل ذلك، ساهم تراجع  2022مليار ريال ف 

. ف 

ي تحقيق الفائض المتوقع لعامي    المضفات نتيجة جهود الضبط
، حيث يتوقع تراجع اإلنفاق بحوالي  2023و  2022المالي ف 

ي عامي  14مليار ريال، و 84
.  2023و2022مليار ريال ف   عل التوالي

الحالية، سيعزز من فوائض   الدولية  التطورات  ي ظل 
ة، ف  النفط الرتفاع نحو مستويات كبير اتجاه أسعار  أن  غير 

ي 
انية، الت   من المقرر توجيهها لتعزيز االحتياطات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق االستثمارات العامة  المير 

، وسداد جزء   اتيجية ذات البعد االقتصادي واالجتماعي امج والمشاريــــع اإلسي  ي تنفيذ بعض الير
ي إمكانية التعجيل ف 

والنظر ف 

 لة لمواجهة األزمات. من الدين العام، من خالل تقوية المركز المالي للدو 

ي إلدارة  2023و  2022لتلبية االحتياجات التمويلية المقدرة لعامي  
، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطت 

اتيجية متوسطة المدى للدين العام. من المتوقع أن يستقر حجم الدين   اض وفق إسي  الدين عل إعداد خطة سنوية لالقي 

ي عامي  
انية، مع توقع انخفاض   2021عند مستواه لعام    2023و  2022العام ف  ي المير 

نتيجة التوقعات بتحقيق فائض ف 

ي المائة عام    30.0الناتج المحلي اإلجمالي بفعل انتعاش النمو، من    إل  نسبته
ي عام    25.9  إل  ،2021ف 

ي المائة ف 
 2022ف 

ي عام    26.9و
ي المائة ف 

اض لسداد أصل الدين الذي2023ف  سداده مستقبال أو الستغالل الفرص    أجل  يحل  . كما سيتم االقي 

ي السوق لدعم االحتياطات الحكومية خالل العام  
وعل المدى المتوسط، من خالل وضع آليات وضوابط    2022المواتية ف 

لتتعامل مع الفوائض المالية المتوقع تحقيقها ووضع محددات عليا ودنيا لالحتياطيات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي 
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إضافةا المالية.  والمالءة  االقتصاد  لدعم  اإلصدارات   إل   إلجمالي  خالل  من  انجازها  لتشيــــع  رأسمالية  مشاريــــع  تمويل 

ي عمليات تمويلية استباقية حسب أوضاع األسواق. 
)وزارة المالية السعودية , صندوق النقد    السنوية، وإمكانية النظر ف 

ي (  العربر

ي كثير من القطاعات، وإصالح شامل    2022ام  يحتوي قانون المالية لع_الجزائر:  
عل تدابير عدة لدعم االستثمار ف 

المنخفض   الدخل  ذات  األش  لصالح  ي 
وطت  تعويض  وإنشاء  يبة،  الض  هذه  لتخفيض  اإلجمالي  الدخل  يبة 

لمعدالت رص 

ة ) ( عل 2024- 2022سيحل محل نظام الدعم المعمم. يستند إطار االقتصاد الكلي الذي اعتمدت عليه التوقعات للفي 

ميل النفط   ميل، وهي أسعار متواضعة للغاية مقارنة بالمستويات    50دوالرا، وسعر السوق    45سعر مرجعي لير دوالرا للير

 . 2022المسجلة ألسعار النفط خالل عام 

ي عام    3.3كما بنيت تقديرات الموازنة عل تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة  
ي المائة ف 

ي   3، وحوالي  2022ف 
ف 

ي  
اض معدل تضخم بحدود    إل  ، إضافة2024و  2023المائة ف  ي عامي    3.7افي 

ي المائة ف 
ي عام    3.8، و  2023و  2022ف 

ف 

2024 . 

ي عام  يرادهذه الفرضيات، يتوقع أن تبلغ اإل   إل  استنادا 
مليار دينار جزائري،    5683.2حوالي    2022ات العامة ف 

مليار دينار، قبل أن تعود لالرتفاع لتبلغ   5858الذي سجل    2021بانخفاض طفيف عن توقعات الحساب الختامي لعام 

ي عامي    6084و  5867
. يرتبط هذا األداء بمتوسط النمو السنوي للقطاعات غير    2024و  2023مليار دينار ف  عل التوالي

ة )    3.7الهيدروكربونية بنسبة   ي المائة خالل الفي 
ي ق  3.2( مقارنة بحوالي  2024- 2022ف 

ي المائة ف 
انون المالية التكميلي ف 

ي ينتظر أن تسجل انخفاضا بنسبةيرادات العامة اإلجمالية اتجاه اإل يرادكما يعزز توقع اإل   . 2021لعام  
  8.95  ات العادية الت 

ي عام  
ي المائة ف 

ي عامي  2022ف 
ي المائة   2.2بحوالي    2024و    2023، وتنمو ف 

ي المتوسط،    3.7و    ف 
. ف  ي المائة عل التوالي

ف 

ائب بنسبة  إيرادتنمو  يتوقع أن   ة )    3ات الض  ي المائة خالل الفي 
ائب  إيراد(، كما يتوقع زيادة  2024- 2022ف  ات النفط )الض 

ي  9عل النفط( بنسبة 
ي المائة ف 

ي  5و  2022ف 
ي المائة ف 

ي  4وحوالي  2023ف 
ي المائة ف 

 . 2024ف 

ي عام  مليار    9858.4من جانب اإلنفاق، يتوقع أن تبلغ النفقات العامة حوالي  
ي   14.1، بزيادة قدرها  2022دينار ف 

ف 

. 2024مليار دينار عام    9822، ونحو  2023مليار دينار عام    9682، وحوالي  2021المائة مقارنة بالتوقعات الختامية لعام  

ي هذا اإلطار، يتوقع أن ترتفع النفقات الجارية بنسبة  
ة )    4.6ف  ي المتوسط خالل الفي 

ي المائة ف 
 إل  ل(، لتص2024-2022ف 

ي    6311.5
ي    6273.7، و  2022مليار دينار ف 

ي    6451.2، و  2023مليار دينار ف 
. كما يتوقع أن ترتفع  2024مليار دينار ف 

ي عام  
ي المائة، مقارنة بالتوقعات الختامية لعام    19.1بنسبة    2022النفقات الرأسمالية ف 

مليار   3547لتبلغ حوالي    2021ف 

ي المائة و  4ثم تنخفض بحوالي  دينار جزائري،
ي عامي  1ف 

ي المائة ف 
.  2024و 2023ف   عل التوالي

ي عام  
انية ف  مليار دينار، مقارنة مع توقعات   4175.2ليبلغ   2022حسب هذه التوقعات يرتقب أن يزداد عجز المير 

ي تحدد العجز بحدود  
ي ما بعد.   2784.6الحساب الختامي الت 

)قانون المالية    مليار دينار، قبل أن يعاود االنخفاض تدريجيا ف 

 ( 16_ 21الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

ي بنيت عل سعر مرجعي للنفط بقيمة    إل   تجدر اإلشارة 
ميل، لم تأخذ    45أن توقعات قانون المالية الت  دوالرا للير

ي ال 
ي رفعت أسعار النفط. لذلك، يتوقع بالنسبة للجزائر كما باف 

ي االعتبار التطورات الدولية الجديدة والت 
دول المصدرة  ف 

تعزيز أوضاع المالية العامة، وخفض    إل  ات النفطية الفائضة عن األسعار المرجعية المعتمدة،يرادللنفط، أن تؤدي اإل 

ي الموازنة العامة للدولة.)انظر الملحق 
 (1العجز المتوقع ف 
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 الدول العربية المستوردة للنفط: _ 2 

ي عام  بالنسبة لمجموعة الدول العربية  
ي حدود    2022المستوردة للنفط، يتوقع أن يستقر العجز ف 

ي المائة من    6ف 
ف 

، بانخفاض طفيف بحوالي   ي تواصلها 2021نقطة مئوية عن عام    0.6الناتج المحلي اإلجمالي
ي ظل اإلصالحات الت 

، خاصة ف 

ي كثير من د
ي االقتصادي ف 

ي عام  هذه الدول لتحسير  أوضاع المالية العامة، مع عودة التعاف 
، ومواصلة 2021ول المجموعة ف 

ا من الجائحة كأنشطة السياحة والنقل الدولي  رة كثير
مع انحسار   رفع إجراءات اإلغالق وعودة األنشطة االقتصادية المتض 

 موجة المتحور أوميكرون واستفادة بعض دول المجموعة من تلقيح عدد اكير من السكان. 

ح تحديات جدية أمام موازنات دول المجموعة، نتيجة موجة االرتفاع الكبير إال أن التطورات الدولية الحالية ستطر 

ي األسعار الحالية، سواء  
ر من موجة االرتفاع ف  ي أسعار السلع األساسية. بالفعل، تعتير الدول المستوردة للنفط أهم متض 

ف 

مواد النفط والغاز،    إل  باإلضافة   أسعار النفط ومشتقاته أو أسعار القمح ومشتقاته بحكم كون معظم هذه الدول تستورد 

المخاطر الناتجة عن ارتفاع األسعار كذلك تحديات كفاية    إل  معظم حاجياتها من القمح و مشتقاته. كما تواجه إضافة

ي ظل عدم اليقير  حول اإلمدادات المستقبلية من هذه السلعة األساسية
لذلك، ربما تضطر اغلب    . المخزون من القمح ف 

ايدة جراء هذه المستجدات، خاصة مع األوضاع الضبابية وحالة  تعد  إل  الدول يل موازناتها لتساير الحاجيات التمويلية المي  

 التموين.  عدم اليقير  السائدة حاليا عل مستقبل األسعار وإمدادات

 

 التطورات عىل مستوى دول المجموعة: تم اختيار الدول 

وع موازنة  _ مرص:   مرار تنفيذ اإلصالحات المالية والنقدية واالقتصادية المهمة  عل است   2022/ 2021يرتكز مشر

الحكومية اتيجية  اإلسي  إطار  ي 
المالي  2023/ 2022  -2020/ 2019)    ف  للعام  المالية  قانون  يهدف    إل   2022/ 2021(. 

ي  
ف  خاصة  االقتصادي  النشاط  ودعم  ومساندة  الحكومية،  المديونية  وخفض  المالي  االنضباط  استدامة  عل  الحفاظ 

كير  عل دفع أنشطة التنمية 
قطاعات الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية االجتماعية وتحسير  مستوى المعيشة، والي 

ي مجالي الصحة والتعليم. 
ي خاصة ف   البشر

م وع  المالي  اعتمد مشر العام  نمو بحوالي    2022/ 2021وازنة  اض معدل  المائة، ومتوسط سعر    5.4عل افي  ي 
ف 

ي المائة، ومتوسط سعر برميل النفط بحدود    13.2الفائدة عل األذون والسندات الحكومية بنسبة  
ميل،    60ف  دوالرا للير

اض متوسط سعر القمح األمريكي بحوالي    إل  إضافة وع دوالرا للطن، م  255افي  تضمنا تكلفة الشحن والنقل. يستهدف مشر

المالي   للعام  العامة  أولي قدره  2022/ 2021الموازنة  ما يصاحبه    1.5، تحقيق فائض  ، وهو  المحلي اإلجمالي الناتج  من 

ي نسبة دين أجهزة الموازنة   6.7  إل  خفض كل من عجز الموازنة 
ي المائة، وخفض ف 

ي المائة، ذلك نتيجة   89.5نحو    إل  ف 
ف 

.حيث يتكون من الدين الداخلي بنسبة است ،  71.3مرار تطبيق إجراءات الضبط المالي ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
ف 

ي بنسبة   ي    18.2والدين الخارجر
ي نفس السياق، يتوقع أن يصل إجمالي الفوائد ف 

. ف  ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
ف 

انية   مليار جنيه فوائد أجنبية.  25مليار عبارة عن فوائد محلية و 554.6نها مليار جنيه، م 579.6 إل 2022/ 202مير 

ي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يبلغ إجمالي اإل 
ي المائة    22مليار جنيه مضي، بزيادة قدرها    1365ات حوالي  يرادف 

ف 

ي هذه الزيادة خاصة من اإل 2021/ 2020عن ما هو مقدر للعام المالي  
ي  يراد. تأب 

يبية الت  يتوقع أن تزداد من حوالي  ات الض 

يبية من حوالي يرادمليار جنيه واإل  983نحو  إل مليار جنيه 831
مليار جنيه  382حوالي  إل مليار جنيه 286ات غير الض 
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الماليير    العامير   .   2022/ 2021و    2021/ 2020بير   التوالي المالي    عل  للعام  الموازنة  قبل  ما  التمهيدي  المالي  )البيان 

2021 \2022 ) 

ي مقابل ذلك، يتوقع أن يرتفع إجمالي المضوفات العامة بنحو  
ي المائة، من حوالي    13.8ف 

 مليار جنيه   1614.7ف 

 . 2022/ 2021و 2021/ 2020بير  العامير  الماليير   مليار جنيه 1837.7حوالي  إل

انية الدولة لعام  _ تونس،    ، أي بزيا  57.3بنحو    2022تم تقدير حجم مير  ي المائة    3.2دة حوالي  مليار دينار تونسي
ف 

لسنة   المعدل  المالية  قانون  ي 
ف  المحدثة  النتائج  لسنة2021عن  الدولة  انية  مير  تقديرات  اعتمدت  النتائج   2022.  عل 

ات االقتصادية، حيث تم اعتماد    2021المتوقعة لسنة   ي المائة كمعدل نمو لسنة    2.6وتطور مختلف المؤشر
،  2022ف 

ة لسنة   ي حدود  2022لسعر رصف الدوالر لكامل عام    2021ومعدل األشهر األخير
، واعتماد متوسط سعر برميل النفط ف 

انية المعدلة 70دوالر مقابل  75  . 2021لسنة   دوالر تم عل أساسه إعداد المير 

المائة    12.1مليار دينار، أي بزيادة بنسبة    38.6بحوالي    2022نتيجة لذلك، تم تقدير الموارد الذاتية لسنة   ي 
ف 

يبية بمبلغ  إيرادات بير   يراد. تتوزع هذه اإل 2021مقارنة مع تقديرات قانون المالية المعدل لسنة   مليار دينار    35.1ات رص 

يبيةإيرادو  ات عل مجموعة  يرادمليون دينار. استند توقع اإل  460مليار، ثم هبات خارجية بحدود  3.1بحوالي  ات غير رص 

، تعب ي
مليون دينار كمداخيل المصادرة والتخصيص، ومواصلة خطة اإلصالح    300ئة  من العوامل واإلجراءات، تمثلت ف 

يبية، وتعبئة  ، وتحقيق العدالة الض  ي يتر
، وتخفيف العبء الض  ي يتر

يبية بغية تبسيط النظام الض  الشامل للمنظومة الض 

رة من الجائحة.  ي االعتبار وضعية المؤسسات المتض 
وع مير   موارد الدولة الذاتية أخذا ف   انية الدولة ()مشر

ي    47.2فيما يخص النفقات، يرتقب الن تبلغ حوالي  
ي المائة مقارنة بقانون    6.6، بزيادة قدرها  2022مليار دينار ف 

ف 

ي حدود 2021المالية التكميلي لسنة 
ي هذه الزيادة باألساس عل، رصد اعتمادات لنفقات التأجير ف 

مليار دينار   21.6. تنبت 

ي مقابل  
ي عام  مليار دي  20.3ف 

ي المائة، ورصد حوالي ملياري دينار لنفقات التسيير مقابل   6أي بزيادة قدرها    2021نار ف 
ف 

مليار دينار للدعم مقابل    7.3مليون دينار. كذلك، تخصيص حوالي   199أي بانخفاض قدره    2021مليار دينار لعام    2.2

مليار مقدرة بقانون    3.3مليار، مقابل    2.9بحوالي  ، تهم خاصة المحروقات والكهرباء  2021مليار متوقعة لعام    6حوالي  

. تأخذ هذه التقديرات بعير  االعتبار مفعول اإلجراءات المتخذة للحد من حجم الدعم وكذلك  2021المالية المعدل لسنة  

ي عام    إل  تقديرات اإلنتاج واالستهالك وفرضيات سعر الضف وسعر النفط. إضافة
مجة ف  تخص دعم    2022إجراءات مير

ي المائة من حوالي    71.4ارتفاعا بنسبة    الذي سجل  المواد األساسية 
. 2022و  2021عامي    بير   رمليا  2.2  إل  مليار،  3.8ف 

  ( المدرسي  النقل  دعم  نفقات  ي 
ف  طفيف  انخفاض  يتوقع  ذلك،  مقابل  ي 

النفقات    2ف  ي 
ف  ضئيل  وانخفاض  المائة(  ي 

ف 

ي المائة(.  1االستثمارية ) أقل من 
 ( 2022\ 2021التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي  )البيان المالي  ف 

ي حدود   
انية دون الهبات والمصادرة ف  ي المائة من الناتج المحلي  6.7كنتيجة لذلك، تم حض مستوى عجز المير 

ف 

، مقابل   ي ي المائة متوقعة لعام    8.3اإلنتاجر
ي حدود  2021ف 

ا يتوقع  مليار دينار. كم  18.7، وهو ما يستدعي حاجيات تمويل ف 

،  82.6مليار دينار، ممثال نسبة  114.4حدود  2022بلوغ حجم الدين العمومي لعام  ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
ف 

ي المائة مقدرة بقانون المالية المعدل لعام  85.6مقابل 
 . 2021ف 

ي الدول العربية  : ثالثا 
ن
 : نظرة مستقبلية لدور المالية العامة ف

ي ضوء 
ي  إل الدعوات 19-جائحة كوفيدتجددت ف 

ك ف  ي طموحات الشعوب العربية تشي  ي يلتر
عقد اجتماعي توافف 

ي ال يستبعد أي فئة من فئات 
ائح المجتمع والمنظمات المدنية، وقطاعات األعمال، وعقد اجتماعي احتواب  صياغته كافة شر
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كة تتمحور حول تحقيق مستويات  نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن    المجتمع، ويستهدف تحقيق غايات وطنية مشي 

ي إطار عالقة مؤسسية 
ي معاملة الدولة لمواطنيها ف 

بيئيا يراعي حقوق األجيال الحالية والمستقبلية، ويتضمن تحوال جذريا ف 

، والعدالة بير  األجيال وفئ اهة باتجاه ضمان العمل الالئق، والمساواة بير  الجنسير   
ات تحكمها المسؤولية والشفافية والي 

 المجتمع المختلفة. 

البد وان تتم صياغة العقد االجتماعي وفق عملية تشاركية تشمل كافة فئات المجتمع من خالل آليات قد تختلف  

ي تسمح أنظمتها السياسية بذلك، وينص فيها عل األولويات    إل  من دولة
ي الدول الت 

أخرى. فقد يصاغ من خالل الدساتير ف 

ي يجب  
عل الدولة أن تعمل عليها، ذلك عل غرار الدستور المضي وعدد من الدساتير العربية  األساسية للمواطن الت 

ي إطار الدستور  
ي الحصول عل مستويات الئقة من خدمات التعليم والصحة. فف 

ي تنص عل حق المواطنير  ف 
األخرى الت 

ي سياق الموازنة العامة للدولة بتخصيص  
م الدولة ف  نسبة من اإلنفاق الحكومي للتعليم ال  المضي عل سبيل المثال تلي  

، تتصاعد تدريجيا حت  تتفق مع المعدالت العالمية. أو قد تتم عملية صياغة   4تقل عن   ي المائة من الناتج القومي اإلجمالي
ف 

العقد االجتماعي الجديد من خالل عملية مجتمعية تشاركية تجمع ما بير  كافة فئات المجتمع والقطاع الخاص والشباب 

ي كافة وسائل اإلعالم  وم
ي واالتحادات المهنية من خالل سلسلة من الحوارات المجتمعية المعلنة ف 

نظمات المجتمع المدب 

ي إطار سعيها لتحقيق الغايات  
ي والمسموع ووسائل التواصل االجتماعي لضمان تأييد المواطنير  لمؤسسات الدولة ف 

المرب 

المو  وتحمل  الجديد،  االجتماعي  للعقد  لتنفيذ  المنشودة  تواجههم  قد  ي 
الت  واالجتماعية  االقتصادية  للصعوبات  اطنير  

 اإلصالحات المطلوبة عل اختالف أنواعها. 

ي عملية صياغة العقد االجتماعي 
ي المجمل، البد وان تفض 

تحديد األولويات المجتمعية ودور الحكومة من    إل  ف 

ل  خالل أيضا  تتسع  الغايات. كما  المختلفة لتحقيق هذه  يتعير  عليهم  سياستها  الذين  المناطة بالمواطنير   تشمل األدوار 

ائب المفروضة   ي تحقيق غايات هذا العقد من خالل العديد من األدوار لعل من أهمها امتثالهم للض 
المشاركة االيجابية ف 

، إضافة ي إطار   إل  عليهم لتعززي قدرة الحكومة عل تلبية استحقاقات العقد االجتماعي
المسؤولية    دور القطاع الخاص ف 

 .(Corporate Social Responsability االجتماعية )

ي األجزاء التالية:  
ي إطار هذا التحول وهو ما نوضحه ف 

ا ف  ي الواقع، يقع عل عاتق السياسة المالية دورا كبير
 ف 

 تحقيق العدالة االجتماعية وتقليل أوجه عدم المساواة -

الضعيفة   فالفئات  ناجح،  اجتماعي  أي عقد  المساواة صلب  أوجه عدم  وتقليل  االجتماعية  العدالة  ي 
تحف  يعتير 

ي    والهشة
ي أي مجتمع لن يمكن لها البقاء وتأمير  سبل العيش الكريم بدون مؤازرة الدولة لها. وإذا كان ذلك هو الوضع ف 

ف 

ي أوقات 
الحاالت االعتيادية، فإن تلك الفئات عل وجه الخصوص تواجه تداعيات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ف 

 دعم هذه الفئات. الجوائح واألزمات وهو ما يستلزم تركير  الدولة عل  

ي الدول العربية بنحو    إل  فبحسب تقديرات األمم المتحدة، أدى انتشار الجائحة
ي عدد الفقراء ف 

مليون   14.3زيادة ف 

ي أعداد    115نسمة ليبلغ العدد اإلجمالي للفقراء نحو  
مليون نسمة بما يمثل ربــع سكان الدول العربية، ومعظم الزيادة ف 

ي أعقا
ي حدثت ف 

ي أوساط الطبقات المتوسطة وهو ما من شأنه أن يؤثر عل التماسك  الفقراء الت 
ب الجائحة كانت مركزة ف 

ي الربــع    إل  االجتماعي لهذه المجتمعات. من جهة أخرى، أدت الجائحة
ي أعداد العاطلير  عن العمل بلغ ذروته ف 

ارتفاع ف 

ي من عام 
ي المجمل عن فقدان مليون وظيفة بدوام كامل(، فيما أسفرت  17.0) نحو  2020الثاب 

ماليير  وظيفة بدوام  5ف 

عام   ي 
ف  فئات 2020كامل  ي 

ف  ممثلة  للجائحة  األكير  واالجتماعي  االقتصادي  العبء  ها  دون غير الفئات  بعض  تحملت   .
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، والمهاجرين. فعل سبيل المثال،   ي القطاع غير الرسمي
الشباب واإلناث وذوي الدخل المحدود والمتوسط، والعاملير  ف 

ي حير  أن المشاركة االقتصادية  كان الشبا
ب معرضون لفقدان الوظائف نتيجة للجائحة بخمسة أضعاف الفئات األخرى. ف 

ي العالم بنسبة  
ي المائة، وأكير من    25للمرأة العربية هي األدب  ف 

ي المائة من الشابات العربيات عاطالت عن العمل.    39ف 
ف 

نحو   تمثل  العربية  الدول  ي 
ف  المرأة  أن  ا  62كما  ي 

لفقدان كبير  ف  تعرض  الذي  الرسمي  القطاع غير  ي 
ف  العاملير   من  لمائة 

 ( the impact of COVID_19 on the arab region an opportunity to build back better) للوظائف. 

ي  
ي كانت بالفعل قد سجلت مستويات مرتفعة ف 

ي الدول العربية والت 
كما زادت الجائحة من أوجه عدم المساواة ف 

ي المنطقة  
وة ف  وس من مستويات عدم عدالة توزيــــع الير بعض الدول العربية قبل انتشار الجائحة. حيث زاد انتشار الفير

وة عالميا، حيث تحمل   ي توزيــــع الير
ي كان لديها بالفعل وقل انتشار الجائحة أعل مستوى تفاوت ف 

ي المائة من    90الت 
ف 

المنخفض وال الدخل  العربية من ذوي  الدول  ا مستويات سكان  للم تتأثر كثير ي حير  
التبعات األكير للجائحة، ف  متوسط 

، الذين يمتلكون  10معيشة أعل  ي المائة من السكان البالغير 
وة بالجائحة، مما عمق من مستويات  76ف  ي المائة من الير

ف 

العربية.  الدول  تشهدها  ي 
الت  الحالية   the impact of COVID_19 on the  arab region an)  التفاوتات 

opportunity to build back better ) 

ي توزيــــع الدخل بناءا عل الدور الكبير الذي تلعبه أدوات 
يلف  عل عاتق السياسة المالية مسؤولية تقليل التفاوت ف 

ي اإل  ات والنفقات بشكل يقلل من مستويات عدم العدالة ويقلل مستويات يرادالسياسة المالية المختلفة عل صعيد جانتر

ي توزيــــع الدخل ذلك بما يشمل: 
 التفاوت ف 

يبة الدخل.  - يبية ورفع الحد األدب  للعفاء من رص   تصاعدية النظم الض 

 دعم شبكات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق شموليتها.  -

ي خاصة فيما يتعلق باإلنفاق عل الصحة والتعليم.  -  زيادة مستويات اإلنفاق عل تعزيز مستويات رأس المال البشر

ة والمتوسطة. تب - وعات متناهية الصغر والصغير ي تدخالت مالية موجهة لحفز نشاط المشر
 ت 

ي المناطق الريفية والواعدة بهدف تشجيع خلق الوظائف وتوليد الدخل.  -
 تنفيذ برامج األشغال العامة السيما ف 

ي برامج الدخل األساسي المعمم  -
ائح األكير احتياجا لالستفادة      Income   Universal Basic تبت  مع استهداف دقيق للشر

امج.   من هذه الير

-  :  تحقيق التماسك االجتماعي

ي تحقيق التماسك  أ
ي تحقيقها يتمثل ف 

ي يجب أن يكون للمالية العامة دورا أساسيا ف 
حد غايات العقد االجتماعي الت 

االج الحماية  شمولية شبكات  نطاق  وتوسيع  تقوية  خالل  من  قدرة  االجتماعي  تقوية  دعائم  أهم  من  تعتير  ي 
الت  تماعية 

ي    إل  المجتمع عل مواجهة الصدمات االقتصادية واالجتماعية. فالدالئل تشير 
ي سجلت مستويات أشع للتعاف 

إن الدول الت 

ي شبكات الحماية االجتماعي
ي استثمرت ف 

ها كانت الدول الت  ي أعقاب الجائحة وأداء اقتصادي أفضل من غير
 ة,االقتصادي ف 

(john ) 

إصالح شبكات الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق شموليتها لتشمل   إل  عززت الجائحة من حاجة الدول العربية

ي هذا اإلطار:  عد اكير 
كير  عليها ف 

ي يتعير  الي 
ي هذا اإلطار تشمل الجوانب الت 

. ف   من المستحقير 
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الحماية االجتماعية من خالل االستفادة من الوفورات المالية تخصيص المزيد من الموارد لدعم اإلنفاق عل شبكات   -

 المتحققة من عدد من اإلصالحات المالية األخرى السيما دعم الوقود. 

-  . ي
ة باالعتماد عل قواعد البيانات القومية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدب   تحسير  آليات استهداف الفئات الفقير

ي ا  -
ي من شأنها تشويه طريقة توزيــــع الموارد االقتصاديةالتحول من نظم الدعم العيت 

نظم الدعم النقدي القائمة    إل  لت 

 عل آليات دقيقة لالستهداف. 

وط   - ي نظم الدعم النقدي المشر
لربط حصول المواطن بالدعم، بغايات قومية   (Conditional Cash Transfer)تبت 

المال  برأس  التعليم والصحة واالرتقاء  أو تأسيس    مثل تحسير  مستويات  للتدريب  برامج  ي 
باالنخراط ف  ي، وكذلك  البشر

ة ومتوسطة لتغيير نظرة المجتمع وعات صغير ي تحقيق أهداف التنمية   إل  مشر
ي المجمل ف 

اإلعانات الحكومية بما يسهم ف 

 . 2030المستدامة 

ي تم اإلشارة إليها تحتاج  : تحقيق االنضباط الماىلي واالستدامة المالية -
توفر موارد مالية    إل  كافة التدخالت الت 

وعات  لتمكير  الحكومة من اإلنفاق الخدمات العامة  البنية األساسية وضمان العمل الالئق وتعزيز شبكات الحماية    ومشر

ي كيفية توفير الموارد المالية الالزمة لتحقيق هذه الغاية رغم صعوبة  
ي هذا السياق يتمثل ف 

االجتماعية. لعل التحدي األبرز ف 

ي أثرت عل قدرة الحكومات عل توفير الموارد المالية. لكن رغم ذلك ال  األوضاع اال
ي فرضتها الجائحة والت 

قتصادية الت 

ي هذا  
تزال هناك دالئل عل وجود قنوات وآليات من شأنها تعزيز قدرة السياسة المالية عل توفير الموارد المالية الالزمة ف 

 اإلطار لعل من بينها عل سبيل المثال: 

 ات العامة:  يرادة إصالحات زيادة وتنوي    ع مصادر اإل مواصل ✓

، من  ي يتر
يبية وتقليل مستويات التهرب وزيادة مستويات االمتثال الض  كير  عل توسيع القاعدة الض 

من خالل الي 

ي 
وب  ي االلكي  يتر

ي هذا اإلطار عل رأسها التحول نحو التحصيل الض 
ي العديد من اإلصالحات ف 

ي  خالل تبت 
والدالئل الحالية ف 

اوح بير     إل  عدد من الدول العربية يشير 
يبية بما يي  ي مستويات القاعدة الض 

ي زيادة ف 
ي   32و  15أن هذا التحول ساهم ف 

ف 

تذكير   مثل  بسيطة  إصالحات  ي 
تبت  السلوكي  االقتصاد  آليات  من خالل  يمكن  العربية. كذلك  الدول  من  عدد  ي 

ف  المائة 

ائب   المستحقة عليهم وحثهم عل ذلك من خالل إرسال رسائل نصية عل هواتفهم الجوالة لزيادة  الممولير  بسداد الض 

يبية.   مستويات االمتثال والحصيلة الض 

المعايير   القائمة عل  الرسائل  الممتدة  الملكة  ي 
السلوكية ف  الرؤى  المثال، استخدم فريق  بريطانيا، عل سبيل  ي 

ف 

ي زيادة مستويات  أشخاص    10من كل    9االجتماعية نصها: )
ي الوقت المحدد(، وهو ما ساهم ف 

ائبهم ف  ي لندن يدفعون رص 
ف 

بنسبة   األ  15االمتثال  من  يبدو  المائة. كذلك  ي 
من    هميةف  المزيد  لتأسيس  االقتصادي  التنويــــع  جهود  مواصلة  بمكان 

ي من شأنها خلق الناتج وتوفير عدد اكير من الوظائف وبالتالي توسيع الطاقة
وعات الت  يبية.  المشر  )قندوز(  الض 

ها بشكل اكير من تبعات الجائحة عل غرار   رت بعض القطاعات االقتصادية دون غير عالوة عل ما سبق، فكما تض 

ي عل رأسها قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات  
ان، هناك قطاعات أخرى استفادت منها، يأب  قطع السياحة والفنادق والطير

ي  
ي حققت أرباحا قياسية ف 

كات    إل  العديد من دول العالم، فمن ثم يمكن اللجوء الت  يبية أعل عل شر فرض معدالت رص 

وة والممتلكات لزيادة مستوى اإل   إل  هذا القطاع لتمويل الموازنة العامة للدولة. كما يمكن كذلك اللجوء ائب الير ات يرادرص 

يبية المحصلة.   الض 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

77  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

 

: ضبط وترشيد اإلنفاق العام الجاري ورفع كفاءة اإل  ✓  نفاق العام الرأسماىلي

ي العديد من الدول العربية
ي الموازنات العامة ف 

من جمود جانب النفقات العامة نتيجة ارتفاع قيمة بند األجور      تعاب 

لضبط وترشيد جانب النفقات العامة من خالل ترشيد    أهميةوالتحويالت االجتماعية وفوائد الدين العام. من ثم هناك  

ة بحفز الناتج والتشغيل عل غرار نفقات السفر   اإلنفاق الجاري السيما  ورية وغير ذات الصلة الكبير بنود اإلنفاق غير الض 

ي عدد من الدول العربية لقواعد  
ورة لتبت  ي ظل آليات العمل وبناء القدرات عن بعد. كما أن هناك رص 

والمؤتمرات والتدريب ف 

ام  Fiscal Rulesمالية ) الناتج    إل  بسقوف محددة سواء للنفاق الجاري أو العجوزات أو نسبة الدين( يتم من خاللها االلي  

المحلي اإلجمالي ال يمكن تجاوزها حت  ال تتصاعد مستويات العجز والمديونية العامة ويصبح من الصعب ضمان االستدامة  

 .  )قندوز( المالية وعدم تمكن الحكومة من تلبية استحقاقات العقد االجتماعي

ي من  
الت  وعات  للمشر الدقيق  الرأسمالي وتوجيهه  كير  عل زيادة مستويات كفاءة اإلنفاق 

الي  وري  كذلك من الض 

ي جانب العرض المحلي وزيادة الناتج وفرص العمل. كما يتكامل مع ذلك بذل مساعي حثيثة 
شأنها معالجة االختناقات ف 

يات العامة وضبط اإلنفا ي معدالت اإلنتاجية  لضمان شفافية ونزاهة نظم المشي 
ق عل بند األجور العامة وربطه بالزيادة ف 

ي سياق تنفيذ إصالحات نظم الخدمة المدنية. 
 أو بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي عل غرار توجه الدول العربية مؤخرا ف 

ي إصالحات كفؤة ✓
 إلدارة الدين العام:  تبنن

 المالي تركير  السياسة المالية
عل اإلدارة الرشيدة للدين العام وتطوير أسواق إصدارات الدين    يستلزم تقوية الحير 

ي تقليل مخاطر تزايد االعتماد عل المديونية لتقليل من أعبائها عل الموازنة العامة للدولة.  
بالعملة المحلية بما يساهم ف 

اتيجية متوسطة المدى  ألعل   ي هذا اإلطار صياغة إسي 
للدين العام تتضمن مستهدفات قومية  برز اإلصالحات المطلوبة ف 

ي االعتبار كافة التوقعات االقتصادية المحلية والدولية. كما يتعير   
ي المدى المتوسط بما يأخذ ف 

لضمان االستدامة المالية ف 

ي بوضع سقوف محددة عل مستويات الدين  
ي تقض 

ي القواعد المالية الت 
ي حالة بعض الدول العربية تبت 

ي هذا اإلطار ف 
ف 

ــع الدين العام  الع ام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي وحدود قصوى لهيكلية الدين العام من حيث اآلجال والعمالت وتوزيــ

 مالي يمكن الحكومات    إل  ما بير  المصادر المحلية والداخلية
ي تضمن وجود حير 

ازية األخرى الت  ها من االعتبارات االحي  غير

. العربية من توفير موارد مالية توجه ل )تقرير نافذة عل االصالح : اصالحات نظم الخدمة   تحقيق غايات العقد االجتماعي

ي الدول العربية( 
 المدنية ف 

 

اتيجيات التالية يمكن أن تساعد الحكومات عل تحقيق أهدافها:  نإ الخاتمة:   االسي 

. مع السماح لألسعار المحلية بالتكيف مع  دعم موجه ومباشر لألش الضعيفة، -
ً
 األسعار الدولية تدريجيا

ي لديها شبكات أمان اجتماعي ضعيفة أن توسع من برامجها األكير فاعلية  -
وتستفيد من األساليب الرقمية   يمكن للبلدان الت 

 لتحديد األش المؤهلة للحصول عليها مع توفير آليات للتسليم. 

-   
ً
،يمكن للحكومات اإلفراج عن االحتياطات الغذائية للتعويض جزئيا ويجب عل    عن نقص اإلمدادات عل المدى القصير

 من اإلمداد بالغذاء. 
ً
ي إمكانية استخدام الذرة إلنتاج الوقود الحيوي بدال

 صانعي السياسات النظر ف 

ي تزيد من أسعار الغذاء العالمية، إذ يمكن أن تكون قيود التصدير  
ورة تجنب البلدان اإلجراءات أحادية الجانب الت  _رص 

ي العالمي وتؤدي بشكل جماعي ضارة باأل 
نتائج عكسية، كما أنها تمثل مشكلة عندما تتعلق بالمنتجات األولية   إل  من الغذاب 
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ة من   ي تفرض القيود حصة كبير
 عندما تمتلك االقتصادات الت 

ً
ي عمليات اإلنتاج مثل األغذية األساسية، وأيضا

المشاركة ف 

  السوق العالمية. 

 تقليل ح
ً
 لتطوير    إل  وافز اإلنتاج وزيادة حوافز التهريبكما يمكن لهم أيضا

ً
البلدان ذات األسعار المرتفعة وأن تعمل معا

الة. و  مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة خاصة مع الزيادات    إل  اتخاذ إجراءات للتحول  أهميةأنظمة غذائية مستدامة وفعَّ

ي أسعار الوقود األحفوري مع تشجيع االستثمار فيها 
ة ف   وزيادة كفاءة الطاقة. الكبير

اقتصادية بتعزيز قدرات الجزائر اإلنتاجية   _استخالص الجزائر الدروس من هذه الحرب والتحوالت الجيوسياسية والجيو 

ي مختلف 
والتصديرية من النفط والغاز، بزيادة االستثمارات وإبرام عقود غاز طويلة األجل، واستغالل كل القدرات الكامنة ف 

 . مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية

ورة إطالق مشاريــــع   كاء الجزائر، مع رص  ي ضمان أمن الطاقة الداخلي وإمدادات شر
_الزامية استغالل الوفرة المالية الحالية ف 

و كميائية والطاقات المتجددة  . للصناعة التحويلية الطاقية والبي 

الخارج للتجارة  ي 
الجزب  والتحرير  واالستثمار،  التجهير   مجاالت  ي 

ف  العامة  النفقات  منع  _زيادة  بعد  من   2900ية  منتج 

اد بسبب تآكل احتياطي العملة األجنبية  . االستير

 100ألف دينار )ما يقارب    13مارس/آذار الجاري، والمقدرة بـ  28_أعلنت الحكومة عن رصف منحة البطالة ألول مرة يوم  

ي العمل، والقائمة مفتوحة لالستفادة وفق  300دوالر(، لفائدة أكير من   وط المحددة. كما كشفت   ألف شاب من طالتر الشر

 . وزارة المالية عن زيادة ثانية لألجور قبل نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل

ي تضمنها قانون المالية 
ائب والرسوم حت  إشعار آخر، والسيما الت  عل بعض المواد الغذائية، مع   2022_تجميد كل الض 

وا ونية،  اإللكي  التجارة  عل  والرسوم  ائب  الض  الموجهة  إلغاء كل  اآللي  اإلعالم  ومستلزمات  الفردية،  المحمولة  لهواتف 

 .لالستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة

ي اجتماعه األخير رفع القيود اإلدارية عن 
وعا  491مشاريــــع استثمارية، مما يسمح بدخول   109وقرر مجلس الوزراء ف  مشر

 . جديدا حير  الخدمة

،    هميةومة بإعطاء األ_ترتيب سلم األولويات عل مخطط عمل الحك لمجاالت حيوية ترتبط ارتباطا وثيقا باألمن القومي

ي 
ي والماب 

ي والغذاب 
 . وتحديدا ما تعلق بتحقيق متطلبات األمن االقتصادي والطاف 

ائية    أهمية_  ي والقدرة الشر
ي رقمنة كافة القطاعات وتحسير  اإلطار المعيسر

ي قدما ف 
ــع المعطلة، والمض  استكمال المشاريــ

 . بخلق بيئة محفزة لالستثمارات الوطنية واألجنبية، عل حد وصفهللمواطنير  
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